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Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

 

Vilniaus miesto savivaldybei 

  

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL 1.1.5 PRIEMONĖS “STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE” 

ĮGYVENDINIMO DOKUMENTŲ KOREGAVIMO 

2021 – 01 – 08 

 

 

Atsižvelgdami į kelis metus besikartojančias problemines situacijas ir iškylančius 

sunkumus pildant dokumentus pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos 

stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę 

veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašą (toliau Aprašas), teikiame rekomendacijas 

koreguoti sekančius dokumentus: 

1. Prašome koreguoti Aprašo 1 priedą Paraiškos formoje sekančiai: 

1.1 Vietoje numatyto trijų metų veiklos ataskaitos pateikimo koreguoti į “per pastaruosius 

du metus”  

Šiuo metu yra: “1.8. Organizacijos projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, 

įgyvendinimo patirtis (išvardyti per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo 

vykdytus projektus, nurodant finansavimo šaltinį, skirtą sumą, projekto pavadinimą ir 

vykdymo metus)”.  

Koreguoti į: 1.8. Organizacijos projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, įgyvendinimo 

patirtis (išvardyti per pastaruosius dvejus metus iki paraiškos pateikimo vykdytus projektus, 

nurodant finansavimo šaltinį, skirtą sumą, projekto pavadinimą ir vykdymo metus. 

1.2 Patikslinti/koreguoti punktą iš „3.1. Projekto atitiktis išplėstinės seniūnaičių sueigos 

patvirtintoms prioritetinėms finansuotinoms veikloms (nurodyti veiklas ir pagrįsti projekto 

atitiktį)” į “3.1. Projekte numatytų veiklų atitiktis išplėstinės seniūnaičių sueigos 

patvirtintoms prioritetinėms finansuotinoms veikloms (nurodyti, kurios veiklos kuriuos 

prioritetus atitinka ir pagrįsti)”. 

1.3 Išbraukti iš Paraiškos sekančius punktus kaip: 
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3.2. Esamos padėties aprašymas (problemos įvardijimas, pagrindimas, siūlomi sprendimo 

būdai) 

3.4. Trumpas projekto aprašymas (detalizuoti, kaip bus įgyvendinamas numatytas tikslas 

ir uždaviniai). 

3.5. Tikslinė projekto grupė, projekto dalyviai (apibūdinti, į kokią asmenų grupę 

orientuojamasi įgyvendinant projekto veiklas, pvz.: konkrečios bendruomenės nariai; 

konkrečioje bendruomenėje gyvenantys socialinę atskirtį patiriantys asmenys ir pan., kiek 

dalyvių planuojama įtraukti per įvairias veiklas). 

3.7. Laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą (aprašyti, ką norima pasiekti 

įgyvendinant projekte numatytas veiklas ir kaip tai paveiks tikslinę projekto grupę, t. y. 

kaip veiklos prisidės prie tikslinės projekto grupės gerovės didinimo. Išskirti kiekybinius 

ir kokybinius rezultatus). 

Ir juos perkelti į Paraiškos formoje esančią 4 lentelę. Tokiu būdu optimizuotume naudingos 

informacijos pateikimą ir išvengtume dubliavimosi. 
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1.4 Prašome koreguoti ir papildyti Paraiškos formos 4 Projekto veiklų įgyvendinimo plano lentelę iš: 

 

Veiklos  

pavadinimas 
Planuojama 

veiklos vykdymo 

pradžia ir 

pabaiga 

Planuojama 

vykdymo 

vieta 

 

Planuojamos 

veiklos 

atsakingas (-i) 

vykdytojas (-ai) 

Veiklos aprašymas (metodai, 

planuojamas dalyvių / 

savanorių skaičius ir kita), 

kokybiniai ir kiekybiniai 

vertinimo kriterijai 

 

Koreguojant į: 

Veiklos 

pavadin

imas 

Planuojama 

veiklos 

vykdymo 

pradžia ir 

pabaiga 

Planuoja

ma 

vykdymo 

vieta 

Veikla atitinka 

ISS patvirtintą 

prioritetinę 

sritį (nurodyti 

kurią) 

Planuoja

mas 

dalyvių 

saičius. 

Planuoajmas 

savanorių skaičius 

Tikslinė 

projekto grupė 

(vaikai, 

jaunimas, 

senjorai, soc. 

remtini, šeimos 

ir t.t.) 

 

Planuojami rezultatai ir 

nauda įgyvendinus 

projektą 

Veiklos įgyvendinimo aprašymas 

     Be 

sutarči

ų 

Su 

sutarti

mis 

   

...         

 

1.5 Atkreipiame dėmesį, kad 4 lentelėje numatytas „Planuojamos veiklos atsakingas (-i) vykdytojas (-ai)” grafą siūloma naikinti dėl kelių 

priežasčių: pirmoji – kadangi pareiškėjas pagal Aprašą įsipareigoja numatomas veiklas įvykdyti laikantis visų reikalavimų, antra – jeigu 

numatyta samdyti vykdytoją, tikrai sudėtinga numatyti ir surašyti visus pretendentus ir BDAR draudžia viešinti asmeninius duomenis, 

trečia – projekto vykdymo metu atsižvelgiant į rinkos pokyčius ir finansinį bei kokybinį naudingumą užkertamas kelias geriausio veiklos 

vykdytojo pasirinkimui. 
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1.6 Prašome naikinti Aprašo Paraiškos formoje esantį 7 punktą „7. PAGRINDINIO (-IŲ) 

PROJEKTO VYKDYTOJO (-Ų) KVALIFIKACIJA, PATIRTIS IR GEBĖJIMAI ĮGYVENDINTI 

PLANUOJAMĄ PROJEKTĄ BEI KITI PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ UŽTIKRINSIANTYS 

IŠTEKLIAI” pirmiausia dėl to, kad: 

- Aprašas nereikalauja turėti co-finansavimo išteklių ir finasavimas numatomas 100 proc., 

- kaip minėta šio prašymo 1.5 papunktyje pabrėžiame vykdytojo pasirinkimo problematiką; 

- Prašymo formos 1.8 punktas suteikia pagrindą įvertinti Pareiškėjo gebėjimus. 

 

2. Prašome atkreipti dėmesį į Aprašo 2 priedą – Vertinimo anketą ir siūlome pasinaudoti Kauno 

savivaldybės gerąja patirtimi ir Vertinimo anketą tvirtinti pagal Priede Nr. 1 pateiktu formatu, 

papildant ir plačiau išaiškinant vertinimo kriterijus priskiriant balus. 

 

3. Taip pat prašome leisti koreguoti ir paprastinti Veiklos įgyvendinimo ataskaitą ir pateikti ją 

remiantis Vilniaus ir Kauno savivaldybių gerąja patirtimi ir apjungus ir sugretinus būtiniausias grafas 

tvirtinti ją pagal Priede Nr. 2 pateiką formą, išvengiant informacijos dubliavimo ir ją paprastinant. 

 

 

Pirmininkė           Neringa Kleniauskienė 

Pareigos          Vardas, pavardė 
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Priedas nr. 1 

Nevyriausybinių organizacijų ir  

bendruomeninės veiklos stiprinimo  

20xx–20xx metų veiksmų plano  

įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę 

veiklą savivaldybėse“  

įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje aprašo 

 

 

PROJEKTO, PATEIKTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 20xx–20xx 

METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE KONKURSUI, VERTINIMO ANKETA 

 

Pareiškėjo pavadinimas  

Projekto pavadinimas  

Projekto sąlyginis numeris  

Išplėstinės seniūnaičių 

sueigos narys 

 

Vertinimo data  

 

Aplinkybės Vertinimo kriterijai Skiriamų balų ribos 
Skiriami 

balai 

Skiriamo balo pagrindimas 
(pvz., skiriamas mažesnis 

balas, nes yra viršyta 

maksimali vienam projektui 

galimų skirti lėšų suma; 

prašoma lėšų veiklai, kurios 

nėra veiklų plane ir pan.) 
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1. Įgyvendinant projektą 

sprendžiama problema, 

siekiami tikslai, 

uždaviniai, rezultatai, 

vykdomos veiklos ir jų 

tęstinumas 

(Nevyriausybinių 

organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos 

stiprinimo 2017–2019 

metų veiksmų plano 

įgyvendinimo 2.3 

priemonės „Remti 

bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ 

įgyvendinimo Kauno 

rajono savivaldybėje  

aprašo (toliau – 

Savivaldybės aprašas) 1 

priedo 3.1,  

3.2, 3.3, 3.4, 3.7 

papunkčiai, 4 ir 7 

punktai) 

Ar aiškiai suformuluota problema ir 

pagrįsti bei pasirinktos tikslinės grupės 

poreikius atitinkantys projekto tikslai, 

uždaviniai, veiklos ir rezultatai, numatytas 

projekto tęstinumas?  

 0 Balų – 

nepasirinktos 

tikslinės grupės 

projekto tikslai ir 

uždaviniai 

neatitinka poreikio, 

nėra projekto 

tęstinumo. 

1-9 – tikslinės 

grupės neatsispindi 

veiklose; projekto 

tikslai ir uždaviniai 

menkai atsispindi 

veiklose;  

nepagrįstas 

tęstinumas; 

 10–19 – 

daugumoje veiklų 

atsispindi projekto 

tikslinės grupės; 

tikslai ir uždaviniai 

poreikius atitinka iš 

dalies, tęstinumas 

dalinis; 

20 – taip, 

numatytos tikslinės 

grupės, aiškūs 

poreikius 

atitinkantys tikslus 

ir uždavinius, 

numatytas 

tęstinumas. 
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2. Papildomas balas gali 

būti skiriamas, jeigu: 

(Savivaldybės aprašo  

13 punktas, Savivaldybės 

aprašo 1 priedo 3.6 

papunktis) 

Projektą įgyvendins bendruomeninė 

organizacija 
0 – ne, 15 – taip 

  

Bendruomeninė organizacija yra sudariusi 

partnerystės sutartį su kitomis 

nevyriausybinėmis organizacijomis 

(įskaitant religines bendruomenes ir 

bendrijas): 

 Projektas įgyvendinamas su trimis ir 

daugiau partnerių 

 Projektas įgyvendinamas su dviem 

partneriais 

 Projektas įgyvendinamas su vienu 

partneriu 

 

0 – ne, nėra 

sudariusi 

partnerystės 

sutarties,  

2 – sudariusi 

sutartį su vienu 

partneriu; 

3 – sutartys su 

dviem partneriais 

5 – sutarys su trim 

ir daugiau 

partnerių. 

 

  

Bendruomeninė organizacija yra sudariusi 

partnerystės sutartį su bent vienu 

partneriu, kuris veikia kitos seniūnijos ar 

kitos savivaldybės teritorijoje 

0 – ne, 5 - taip 

  

Į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti 

savanoriai 

0 – ne, 5 – į dalį 

veiklų, 10 – taip 

  

Projektu siekiama padėti įvairią socialinę 

atskirtį patiriantiems asmenims 
0 – ne, 5 – taip 

  

Į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami 

jauni žmonės (14–29 m.) 
0 – ne, 5 – taip 

  

 
Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, 

naudoja kovos su klimato kaita priemones 
0 – ne, 5 – taip 
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3. Projekto finansavimas 

(Savivaldybės aprašo 55 

punktas, Savivaldybės 

aprašo 1 priedo 5 

punktas) 

Ar projektui prašomos lėšos yra aiškiai 

įvardytos, pagrįstos, siejasi su veiklomis ir 

atitinka konkurso skelbime nurodytą 

didžiausią vienam projektui galimą skirti 

valstybės biudžeto lėšų sumą? 

0 – ne,  

5 – iš dalies,  

10 – taip, atitinka 

  

4. Projekto viešinimas 

(paraiškos 6 punktas) 
Ar užtikrinamas projekto viešinimas? 

 

0 – ne,  

10 – taip 

  

5. Pareiškėjo patirtis 
Pareiškėjas turi dviejų metų projektų 

vykdymo patirtį. 

Ne – 0; Taip- 5 

 

  

6. Pareiškėjo statusas Pareiškėjas turi NVO žymą Registrų centre 0 – Ne, 5 - Taip 

  

 Balų suma 100   
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Paraiškos, surinkusios mažiau nei 40  balus, nefinansuojamos. 

 

 Išplėstinės seniūnaičių sueigos nario komentarai ir išvada 

Prašoma suma (eurais)  

Siūloma skirti suma (eurais)  

Projektui įgyvendinti siūlomos 

skirti sumos pagrindimas (kai 

siūloma skirti suma yra mažesnė, 

nei prašoma) 

 

 

 

Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys     

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 
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Priedas Nr. 2 

 

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ____METŲ ATASKAITA 

 

20___ m. ______________________d. 

 

 

 

1. Projekto duomenys 

 

Projekto vykdytojo pavadinimas, kodas  

Projekto pavadinimas  

Sutarties Nr., data  

Asmuo, atsakingas už projekto įgyvendinimą ar 

ataskaitos parengimą (nurodyti asmens vardą, 

pavardę, pareigas organizacijoje, telefono 

numerį, el. paštą) 

 

 

 

2. Informacija apie partnerius (pildoma, jeigu projektas buvo įgyvendinamas kartu su 

partneriais) 

 

Eil. Partnerio pavadinimas, 
Projekto veikla, už kurios 

įgyvendinimą atsakingas 

Bendradarbiavimas, atsakomybės 

pasidalijimas su projekto partneriais 
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nr. teisinis statusas projekto partneris (trumpai aprašyti, kaip vyko 

bendradarbiavimas, atsakomybės 

pasidalijimas, kaip projekto partneris 

prisidėjo prie projekto kokybės ir (arba) 

kitą svarbią informaciją) 

1.    

…    

    

 

3. Informavimas apie projektą ir rezultatų viešinimas 

 

Tinklalapių, kitų viešinimo būdų nuorodos 

 

 

 

 

 

 

 

4. Projekto vykdytojo savianalizė, pastabos, pasiūlymai  

 

Trumpai aprašyti projekto 

įgyvendinimo eigą, apibūdinti projekto 

rezultatus ir jų poveikį 

 

Aprašyti, kaip projekto rezultatai galės 

būti panaudoti ateityje, siekiant 

užtikrinti ilgalaikę projekto išliekamąją 

vertę 

 

Projekto įgyvendinimo metu kilusios  
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problemos ir jų sprendimo priemonės, 

kurių buvo imtasi  

Išvados, pastabos ir pasiūlymai   
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5. Per ataskaitinį laikotarpį įgyvendintos projekto veiklos 

 

 

 

____________________________               _______________                  ___________________ 

(juridinio asmens vadovo pareigos)                  (parašas)                                    (vardas ir pavardė) 

 

 

Įgyvendinimo data Veikla 

Veikla 

(pažymėti X) 
Priežastis (nurodyti priežastį, jei 

pažymėtas atsakymo variantas 

„Iš dalies įgyvendinta“ arba 

„Neįgyvendinta“) 

Projekto 

veiklose 

dalyvavę 

asmenys 

(skaičius) 

Projekto veiklose 

dalyvavę savanoriai 

Įg
yv

e
n

d
in

ta
 

Iš
 d

al
ie

s 

įg
yv

e
n

d
in

ta
 

N
e

įg
yv

e
n

d
in

ta
 

Iš
 v

is
o

 

P
ag

al
 

sa
va

n
o

ri
šk

o
s 

ve
ik

lo
s 

su
ta

rt
is
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