PATVIRTINTA
Rietavo savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 12 d.
įsakymu Nr. AV-486
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO
2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI
BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ 2019 METŲ FINANSAVIMO
KONKURSO RIETAVO SAVIVALDYBĖJE NUOSTATAI
I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų
veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau –
Priemonė) 2019 metų finansavimo konkurso (toliau – Konkursas) Rietavo savivaldybėje nuostatai
(toliau – Nuostatai) nustato reikalavimus projektų turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir dalyviams,
paraiškų teikimą konkursui, projektų vertinimo komisijos darbo organizavimą, projektų vertinimą,
finansavimą, vykdymą ir kontrolę.
2. Konkursą organizuoja Rietavo savivaldybės administracija. Konkursas skelbiamas viešai
Rietavo savivaldybės interneto svetainėje www.rietavas.lt. Skelbime nurodoma:
2.1. paraiškų priėmimo terminas;
2.2. paraiškų teikimo laikas, vieta ir adresas;
2.3. telefonas ir elektroninis paštas pasiteirauti;
2.4. projekto paraiškos forma;
2.5. kita reikalinga informacija.
3. Konkurso tikslas – finansuoti projektus, tenkinančius viešuosius gyvenamųjų vietovių
bendruomenių poreikius ir interesus.
4. Galimi pareiškėjai – Rietavo seniūnijų teritorijose registruotos ir veikiančios:
4.1. bendruomeninės organizacijos;
4.2. religinės bendruomenės;
4.3. nevyriausybinės organizacijos.
5. Galimos didžiausios vienam projektui skirti sumos pagal seniūnijas:
5.1. Rietavo miesto – 1700,00 (vienas tūkstantis septyni šimtai) Eur;
5.2. Rietavo – 1420,00 (vienas tūkstantis keturi šimtai dvidešimt) Eur;
5.3. Tverų – 948,00 (devyni šimtai keturiasdešimt aštuoni) Eur;
5.4. Medingėnų – 667,00 (šeši šimtai šešiasdešimt septyni) Eur;
5.5. Daugėdų – 641,00 (šeši šimtai keturiasdešimt vienas) Eur.
6. Projekto įgyvendinimo trukmė – nuo Priemonės projektui įgyvendinti skirtų valstybės
biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo iki 2019 m. gruodžio 31 d.
7. Nuostatuose vartojamos sąvokos:
7.1. išplėstinė seniūnaičių sueiga – posėdis, kuriame dalyvauja daugiau kaip pusė seniūnijos
teritorijoje išrinktų seniūnaičių;
7.2. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme,
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių
vienetų ir jų ribų įstatyme ir Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259, apibrėžtas sąvokas.
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II SKYRIUS
FINANSUOTINOS PROJEKTŲ VEIKLOS, PARAIŠKOMS TEIKIAMI FINANSAVIMO
PRIORITETAI IR PROJEKTO ATITIKTIS PRIVALOMOSIOMS SĄLYGOMS
8.
Rietavo savivaldybės Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimu 2019 metais Konkurso
būdu finansuotinos projekto veiklos:
8.1.1. Rietavo miesto seniūnijoje – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir
aplinkos kokybei gerinti (10.6), bendruomenės kultūrinė ir švietėjiška veikla (10.3);
8.2. Rietavo seniūnijoje – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir
aplinkos kokybei gerinti (10.6);
8.3. Tverų seniūnijoje – bendruomenės kultūrinė ir švietėjiška veikla (10.3);
8.4. Medingėnų seniūnijoje – bendruomenės kultūrinė ir švietėjiška veikla (10.3);
8.5. Daugėdų seniūnijoje – bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla
(10.5).
9.
Potencialūs pareiškėjai turi atitikti Nuostatų 4 punkto sąlygas.
10.
Negalimi pareiškėjai yra vietos veiklos grupės ir jas vienijančios asociacijos, valstybės ar
Savivaldybės kontroliuojamos viešosios įstaigos.
11.
Finansuojant projektus, tinkamomis išlaidomis laikomos:
11.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti skirtų
lėšų):
11.1.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo
įmokas ir įmokas į Garantinį fondą;
11.1.2. asmens, tvarkančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir
socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą (kai paslauga nėra perkama iš buhalterinės
apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai
teikiančio asmens);
11.1.3. atlyginimas už buhalterinės apskaitos paslaugas (kai paslauga perkama iš buhalterinės
apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai
teikiančio asmens);
11.1.4. ryšio paslaugų (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur vienam
projekto vadovui, vykdytojui ar už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui per mėnesį), pašto
išlaidos;
11.1.5. patalpų projektui vykdyti nuoma ir (ar) komunalinių paslaugų išlaidos (šildymo, elektros
energijos tiekimo, vandentiekio, nuotekų šalinimo paslaugoms apmokėti);
11.2. projekto įgyvendinimo išlaidos:
11.2.1. projekto vykdytojo (-ų) darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio
draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą;
11.2.2. komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas,
dienpinigiai ir kt.) projekto vadovui, vykdytojui (-ams) ir (ar) už buhalterinę apskaitą atsakingam
asmeniui;
11.2.3. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms paslaugoms:
11.2.3.1. teikiamoms pagal atlygintinų paslaugų sutartis ar autorines sutartis (ne daugiau kaip 25
Eur už 1 val.);
11.2.3.2. maitinimo paslaugoms (ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per dieną);
11.2.3.3. projekto sklaidos ir viešinimo paslaugoms;
11.2.3.4. transporto paslaugoms (pvz., automobilio be vairuotojo nuoma, kelionės bilietai ir kt.)
11.2.3.5. kitoms paslaugoms, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas veiklas, bet
nepriskiriamoms prie Aprašo 49.2.3.1.-49.2.3.4. papunkčiuose išvardytų paslaugų rūšių;
11.2.4. reikalingoms prekėms ir priemonėms, tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinama
veikla, įsigyti;
11.2.5. transportui išlaikyti (pvz., degalai);
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11.2.6.
išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos
įstatyme nustatyta tvarka;
11.2.7.
bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktų paslaugų už lėšų pervedimą
mokesčiai;
11.2.8. ilgalaikiam turtui, kurio vertė 500 Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl Minimalios ilgalaikio
materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir
maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti, kai
projekte numatyta vykdyti bendruomenės akcijas ir iniciatyvas, skirtas viešųjų erdvių ir aplinkos
kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės
teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų
pritaikymas bendruomenės poreikiams) – ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui
įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos;
11.3. išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jeigu jos patirtos ne anksčiau kaip nuo
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.
12.
Lėšos negali būti naudojamos:
12.1. įsiskolinimams dengti;
12.2. investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti;
12.3. priemonės įgyvendinimo išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių,
apmokėti;
12.4. kelionėms į užsienį;
12.5. veikloms, kurios:
12.5.1. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;
12.5.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą tautiniams Lietuvos
valstybės simboliams;
12.5.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarina smurtą, prievartą, neapykantą;
12.5.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją,
įstatymus ir kitus teisės aktus.
13. Visos projektų veiklos turi būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
III SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS
14.
Konkursą organizuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas atsakingas (-i)
administracijos darbuotojas (-ai), kuris (-ie):
14.1. įtraukia į Nuostatus einamųjų metų išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimus dėl
finansuotinų projektų veiklų;
14.2. parengia visą reikalingą informaciją pareiškėjams;
14.3. konsultuoja išplėstines seniūnaičių sueigas, paraiškų rengėjus ir projektų vykdytojus, renka
ir registruoja paraiškas;
14.4. atlieka administracinį Konkursui pateiktų paraiškų vertinimą, ar:
14.4.1. paraiškos pateiktos iki skelbime nurodytos datos;
14.4.2. paraišką pateikė organizacija, kuri yra tinkamas pareiškėjas;
14.4.3. prie paraiškos pateikti visi prašomi dokumentai (reikalingas jų egzempliorių skaičius);
14.4.4. paraiškos ir kartu su paraiškomis pateikti dokumentai tvarkingai susegti;
14.5. perduoda informaciją apie pareiškėjų atitiktį Nuostatų 15.4.1. – 15.4.4 papunkčiuose
nurodytiems kriterijams vertinti išplėstinei seniūnaičių sueigai.
15.
Pareiškėjai pagal nustatytą formą (Nuostatų 1 priedas) užpildytą paraišką iki 2019 m.
rugsėjo 13 d. 17.00 val. pateikia Rietavo savivaldybės administracijai (205 kab.) – Laisvės a. 3,
LT-90306 Rietavas.
16.
Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:
16.1. tinkamai patvirtintą pareiškėjo įstatų ar nuostatų kopiją;
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16.2. tinkamai patvirtintą juridinio asmens elektroninio sertifikato išrašo kopiją;
16.3. jeigu pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti
pareiškėjo vardu, originalą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją;
16.4. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją;
16.5. galiojančios sutarties kopiją, kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas
teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens;
16.6. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu – galiojančios bendradarbiavimo susitarimo ar
sutarties kopiją;
16.7. komercinius pasiūlymus;
16.8. pareiškėjo deklaraciją (Nuostatų 2 priedas);
16.9. kitus dokumentus, kuriuos pareiškėjas mano esant tikslinga pateikti.
17. Pareiškėjas Konkurso vertinimui pateikia 1 originalų paraiškos egzempliorių su visais
priedais (tinkamai patvirtintomis kopijomis). Kopija laikoma tinkamai patvirtinta, jeigu ji (arba jos
pirmas ir paskutinis lapas) patvirtinta žyma „Kopija tikra“, pareiškėjo antspaudu (jeigu pareiškėjas
antspaudą privalo turėti) ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, parašu, nurodant vardą,
pavardę ir pareigas, ir nurodyta data. Jeigu dokumentą sudaro daugiau neigu vienas lapas, antro ir
kitų lapų apatinėje dalyje esančiame laisvame plote nurodoma „Kopija tikra“ ir pasirašoma.
Kiekvienas paraiškos egzempliorius ir prie jo pridedami dokumentai turi būti susegti, paraiškos
puslapiai sunumeruoti.
18. Konkursui negali būti teikiamas projektas, kuris yra ar buvo tais pačiais metais finansuotas
kituose Savivaldybės administracijos skelbtuose projektų ar programų finansavimo konkursuose.
IV SKYRIUS
PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS
19. Konkursui pateiktas projektų paraiškas vertina išplėstinės seniūnaičių sueigos.
20. Išplėstinė seniūnaičių sueiga vertina paraiškas pagal vertinimo anketą (Nuostatų 6 priedas).
21. Vertinant projektus papildomi balai skiriami, jeigu:
21.1. projektą pateikė bendruomeninė organizacija;
21.2. bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y.
kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene, bendrija;
21.3. į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai;
21.4. projektu siekiama padėti įvairią socialinę atskirtį patiriantiems asmenims;
21.5. į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami jauni žmonės (14-29 m.).
22. Išplėstinė seniūnaičių sueiga įvertina paraiškas ir atviru balsavimu, sueigoje dalyvaujančių
sueigos narių balsų dauguma, atrenka paraiškas, kuriose planuojamos veiklos geriausiai atitinka
gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus. Balsams pasiskirsčius po
lygiai, lemiamas išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko balsas.
23. Prieš vertindami paraiškas, išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai pasirašo konfidencialumo
pasižadėjimus (Nuostatų 3 priedas) viešai neskelbti ir neplatinti su projektų atranka susijusios
informacijos, taip pat nešališkumo deklaracijas (Nuostatų 4 priedas) dėl objektyvių sprendimų
priėmimo, viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo. Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys
privalo nusišalinti nuo paraiškos vertinimo, jeigu išplėstinės seniūnaičių sueigos narys turi svarstyti
organizacijos, kurios narys jis yra, paraišką.
24. Jeigu seniūnaičių sueigos metu dalyvauja stebėtojai, jie taip pat turi užpildyti ir pasirašyti
konfidencialumo pasižadėjimą (Nuostatų 5 priedas).
25. Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimai dėl atrinktų labiausiai atitinkančių gyvenamosios
vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus paraiškų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
po įvykusio posėdžio pateikiami atsakingam (-iems) darbuotojui (-ams), kuris juos per 3 darbo
dienas nuo sprendimų dėl atrinktų labiausiai atitinkančių gyvenamosios vietovės bendruomenės
viešuosius poreikius ir interesus paraiškų gavimo dienos paskelbia viešai Savivaldybės interneto
svetainėje.
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26.
Skundus dėl galimai pažeistos pateiktų paraiškų vertinimo ir atrankos procedūros nagrinėja
Savivaldybės administracija. Institucijų sprendimai, veiksmai ir neveikimas gali būti skundžiami
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymų nustatyta tvarka.
V SKYRIUS
LĖŠŲ SKYRIMAS, PROJEKTO VYKDYMAS IR KONTROLĖ
27. Savivaldybės administracijos direktorius su atrinkta projektą vykdyti organizacija pasirašo
Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti sutartį (toliau – Sutartis) (Nuostatų 7
priedas).
28. Atrinkta projektą vykdyti organizacija:
28.1. atsako už gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą;
28.2. pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymu;
28.3. gautas projektui įgyvendinti lėšas laiko banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje
specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje ir vadovaujasi racionalaus valstybės biudžeto lėšų
naudojimo principu;
28.4. lėšas naudoja tik projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai;
28.5. yra ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto už Priemonės lėšas, savininkė. Šis turtas naudojamas
viešiesiems gyvenamosios vietovės bendruomenių poreikiams tenkinti;
28.6. kiekvieną ketvirtį teikia Sutartyje nustatytos formos lėšų panaudojimo ataskaitas (Sutarties
2 priedas);
28.7. viešina informaciją apie vykdomas veiklas savo, esant galimybei – seniūnijų interneto
svetainėse, skelbimo lentose;
28.8. prieš teikdama Savivaldybės administracijai galutines projekto įgyvendinimo ataskaitas,
numatytas Sutartyse su organizacijomis, pristato Išplėstinei seniūnaičių sueigai projekto (-ų)
įgyvendinimo rezultatus;
28.9. raštu informuoja Savivaldybės administraciją ir atitinkamos teritorijos išplėstinę seniūnaičių
sueigą, kad projekte numatytos veiklos nutraukiamos, sustabdomos arba panaikinamos, ir iki šiame
papunktyje nurodyto pranešimo pateikimo dienos Savivaldybės administracijai pateikia Sutartyje
nustatytos formos (Sutaries 3 ir 4 priedas) ataskaitas apie projekto įgyvendinimą, grąžina projekto
įgyvendinimui gautas nepanaudotas ar ne pagal paskirtį panaudotas lėšas.
29. Savivaldybės administracija:
29.1. pagal Sutartis kiekvieną ketvirtį perveda organizacijoms lėšas projektams įgyvendinti, esant
būtinybei, projektų įgyvendinimo sąmatas tikslina su projektų vykdytojais, kiekvieną ketvirtį renka
projekto veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitas;
29.2. užtikrina, kad projektams skirtomis lėšomis nebūtų finansuojamos išlaidos, kurios
finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių;
29.3. tikrina, ar projektams įgyvendinti skirtos lėšos naudojamos laikantis Sutartyje nustatytų
įsipareigojimų;
29.4. saugo įregistruotas paraiškas;
29.5. nepanaudotas arba ne pagal paskirtį panaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas iki kitų
metų sausio 5 d. (įskaitytinai) grąžina į Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą,
mokėjimo paskirtyje nurodydama, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą,
finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą.
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