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DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO
KONKURSO NUOSTATŲ IR PAVYZDINĖS SPORTO PROJEKTO PARAIŠKOS
FORMOS PATVIRTINIMO
2021 m. birželio d. Nr.
Druskininkai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Druskininkų savivaldybės 2021−2023 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto
Druskininkų savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-18 „Dėl Druskininkų
savivaldybės 2021 − 2023 m. strateginio veiklos plano“ 10 programos 01 tikslo „Viešųjų paslaugų
teikimo užtikrinimas ir kokybės gerinimas“ 01 uždavinio „Plėtoti sporto paslaugas“ 02 priemone
„Druskininkų sporto centro sporto projektų finansavimas“ ir Nevyriausybinių organizacijų
finansavimo iš Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Druskininkų
savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr.T1-175 „Dėl Nevyriausybinių
organizacijų finansavimo iš Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“,
8 punktu,
t v i r t i n u:
1. Druskininkų savivaldybės sporto projektų finansavimo konkurso nuostatus
(pridedama).
2. Pavyzdinę sporto projekto paraiškos formą (pridedama).
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės administracijos direktorė

Parengė
Jurgita Naruckienė

Vilma Jurgelevičienė

PATVIRTINTA
Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. birželio d. įsakymu Nr.
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO
KONKURSO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Druskininkų savivaldybės sporto projektų finansavimo konkurso nuostatai (toliau –
Nuostatai) nustato nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) sporto projektų (toliau – Projektas)
finansavimo iš Druskininkų savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšų konkurso (toliau –
Konkursas) bendrąsias nuostatas, projektų finansavimo dydį, įgyvendinimo laikotarpį, prioritetus,
finansavimo tikslus, Paraiškos dalyvauti sporto projekto finansavimo konkurse formos, patvirtintos
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kuriuo tvirtinami Nuostatai (toliau – Paraiška),
turinio reikalavimus, pateikimo tvarką, vertinimą, projektų vykdymą, lėšų naudojimo tvarką.
2. Šie Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos nevyriausybinių
organizacijų plėtros įstatymu, Nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš Druskininkų
savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2020 m.
gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T1-175 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš Druskininkų
savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais.
3. Konkursą organizuoja Savivaldybės administracija.
4. Konkurso tikslas – suteikti daugiau galimybių Savivaldybės gyventojams fiziškai
aktyviai leisti laiką ir stiprinti sveikatą, siūlant jiems įvairų fizinio aktyvumo užsiėmimų ir sportinės
veiklos pasirinkimą.
5. Nuostatuose vartojamos sąvokos:
5.1. pareiškėjas – viešosios naudos ar grupinės naudos nevyriausybinė organizacija,
veikianti sporto srityje Lietuvos Respublikos teritorijoje;
5.2. projekto vykdytojas – pareiškėjas, kuriam skirtos Savivaldybės biudžeto lėšos
Projektui įgyvendinti ir kuris yra pasirašęs Savivaldybės Projektų finansavimo sutartį (toliau –
Sutartis)
6. Vienam Projektui didžiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 3000
eurų.
7. Projektų įgyvendinimo trukmė – einamieji metai.
II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PROJEKTAMS
8. Paraiškas Projektams finansuoti gali teikti NVO veikiantys sporto srityje.
9. Projektų, susijusių su sportinės veiklos iniciatyvų įgyvendinimu ir sporto renginių
organizavimu, prioritetai:
9.1. Projektu siekiama garsinti Savivaldybę;
9.2. Projekto novatoriškumas;
9.3. Projekto nauda visuomenei;
9.4. Projektas skatina bendruomenių iniciatyvumą ir kūrybingumą;
9.5. Projekto tęstinumas;
9.6. Projektas, numatantis ilgesnės trukmės veiklą;
9.7. neįgaliųjų sportas;

9.8. vaikų, jaunimo kūno kultūros ir sporto klubų veikla;
9.9. savivaldybės gyventojų įtraukimas į organizuotas ir savarankiškas kūno kultūros
ir sporto pratybas.
10. Projekto veiklos turi būti vykdomos Savivaldybės teritorijoje.
11. Konkursui negali būti teikiami Projektai, kurie kelia grėsmę žmonių sveikatai,
garbei ir orumui, viešajai tvarkai, nepagrįstai varžo kitų žmonių teises ir laisves ar bet kokiomis
formomis ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją bei kitus teisės aktus.
III SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS
12. Kvietimas teikti Paraiškas Konkursui viešai skelbiamas Savivaldybės
administracijos interneto svetainėje https://druskininkusavivaldybe.lt. Kvietime nurodoma Paraiškų
priėmimo terminas, pateikimo būdai, kontaktinis asmuo, jo telefono numeris ir elektroninio pašto
adresas, kita pareiškėjams aktuali informacija. Paraiška turi būti pateikta iki Konkurso skelbime
nurodytos paskutinės Paraiškų pateikimo dienos.
13. Norintys dalyvauti Konkurse pareiškėjai turi pateikti:
13.1. pareiškėjo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu užpildytą
Paraiškos formą;
13.2. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba Microsoft Word formatu ir pasirašyta
pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant jo vardą,
pavardę ir pareigų pavadinimą;
13.3. pareiškėjo steigimo dokumentą (pvz., nuostatai, įstatai);
13.4. kiti dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.
14. Pareiškėjo pateikta Paraiška patvirtina, kad jis yra susipažinęs su Nuostatais ir
laikysis jame nustatytų reikalavimų, taip pat patvirtina, kad per pastaruosius trejus metus nuo
paraiškos pateikimo dienos pareiškėjas nėra paskelbtas nemokiu, nėra likviduojamas, nesustabdyta
ar nenutraukta jo ūkinė veikla, nėra skolingas valstybės institucijoms ir Valstybiniam socialinio
draudimo fondui, taip pat nepradėti teisminiai procesai dėl pareiškėjo veiklos nutraukimo,
nemokumo ar bankroto.
15. Savivaldybės administracija pareiškėjams teikia konsultacijas su Konkursu
susijusiais klausimais skelbime nurodytais kontaktais iki paskutinės Paraiškų pateikimo darbo
dienos pabaigos.
16. Pareiškėjas Konkursui gali pateikti ne daugiau kaip vieną Projektą.
17. Nevertinami ir atgal grąžinami Projektai tų Pareiškėjų, kurie:
17.1. pateikė Paraišką pasibaigus nustatytam terminui;
17.2. neatsiskaitė už anksčiau finansuotus Projektus Sutartyse nurodytomis sąlygomis;
17.3. yra neįvykdę mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Paraiškos teikiamos užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta ,,Paraiška
sporto projekto konkursui“ ir Projekto pareiškėjo pavadinimas bei adresas arba siunčiamos
elektroninio pašto adresu: info@druskininkai.lt nurodant ,,Paraiška sporto projekto konkursui“.
IV SKYRIUS
PROJEKTŲ VERTINIMAS
19. Projektų Paraiškas vertina Druskininkų savivaldybės sporto projektų vertinimo ir
atrankos komisija (toliau – Komisija), sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

20. Komisijos darbas organizuojamas vadovaujantis Komisijos nuostatais, patvirtintais
Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu.
21. Paraiškų vertinimą sudaro 2 etapai:
22.1. administracinės atitikties vertinimas – nustatoma, ar Paraiška pateikta laikantis
Nuostatuose ir kvietime nustatytų reikalavimų:
22.1.1. administracinės atitikties vertinimo metu nustatančius neatitikimus Paraiškų
pateikimui keliamiems reikalavimas, Paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu kreipiasi į
pareiškėją, nurodant per ne trumpesnį nei 5 darbo dienų terminą patikslinti Paraišką pašalinant
nustatytus trūkumus ar pateikti trūkstamus dokumentus;
22.1.2. jeigu per nurodytą terminą trūkumai nepašalinami ar nepateikiami trūkstami
dokumentai, Paraiška toliau nevertinama;
22.2. ekspertinis vertinimas. Projektų vertinimas atliekamas kiekvienam Projektui
skiriant balus vadovaujantis Projekto Paraiškos vertinimo anketoje (Nuostatų priedas) nustatytais
kriterijais. Finansuojami Projektai įvertinti daugiau kaip 50 balų.
23. Informacija apie finansuojamus Projektus skelbiama Savivaldybės interneto
svetainėje. Konkurse dalyviai apie konkurso rezultatus informuojami elektroniniu paštu.
24. Konkursui pateiktų ir vertintų Projektų dokumentai pareiškėjams negrąžinami, jie
saugomi tris metus, pasibaigus terminui sunaikinami.
V SKYRIUS
PROJEKTŲ FINANSAVIMAS
25. Projektai finansuojami iš Savivaldybės biudžeto. Sutartis pasirašo Savivaldybės
administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Sutartys su Projektų vykdytojais sudaromos ne
vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pranešimo teikėjui elektroniniu paštu apie konkurso
rezultatus dienos.
26. Projektų Sutartyse numatoma:
26.1. Projekto įgyvendinimo terminai;
26.2. šalių įsipareigojimai ir atsakomybė;
26.3. finansavimo dydis bei Projektų išlaidų sąmata;
26.4. veiklos ir finansinės ataskaitų pateikimo tvarka;
26.5. kitos sąlygos.
27. Finansuojamos tik su Projekto veiklų įgyvendinimu susijusios išlaidos, jos turi būti
realios, atitinkančios rinkos sąlygas ir patirtos per sutartyje nurodytą laikotarpį einamaisiais metais:
27.1. Projekto administravimo išlaidos (darbo užmokestis, patalpų nuomos mokestis,
komunaliniai mokesčiai, transportas), kurios negali būti didesnės nei 20 procentų visos Projekto
sąmatos sumos;
27.2. priemonių ir prekių Projekto vykdymui (pvz. kanceliarinių, ūkinių, kuro ir kt.)
išlaidos;
27.3. paslaugų išlaidos (pvz. kelionės, nakvynės, maitinimo, ryšių, reklamos gamybos,
leidybos ir kt.);
27.4. kitos nenumatytos, Projekto veiklų įgyvendinimui būtinos išlaidos, kurios negali
viršyti 10 proc. projekto vertės.
28. Savivaldybės biudžeto lėšomis negali būti finansuojamos Projekto išlaidos, skirtos:
28.1. ilgalaikiam turtui įsigyti;

28.2. patalpoms rekonstruoti ir statyti;
28.3. labdarai.
29. Skiriamos lėšos negali būti naudojamos kitiems tikslams, nei nurodyta pasirašytoje
Sutartyje arba perkeltos į kitus biudžetinius metus.
30. Nepanaudotas gautas lėšas, pasibaigus Sutarčiai, Projekto vykdytojas privalo
grąžinti ne vėliau kaip paskutinę Sutarties galiojimo dieną į Sutartyje nurodytą atsiskaitomąją
sąskaitą.
31. Nustačius, kad Projekto vykdytojas projektui įgyvendinti skirtas lėšas panaudojo
ne pagal paskirtį, šias lėšas privalo grąžinti per 5 darbo dienas į sutartyje nurodytą atsiskaitomąją
sąskaitą.
32. Projekto vykdytojas, gavęs finansavimą Projektui ir negalintis jo vykdyti, privalo
apie tai nedelsdamas informuoti elektroniniu paštu Druskininkų savivaldybės administraciją ir
nedelsiant grąžinti gautas lėšas.
33. Pervestos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti išieškotos, jei Projekto
vykdytojas nevykdo sąlygų, nustatytų finansavimo sutartyje.
34. Atsižvelgiant į Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą Savivaldybės
administracijos direktorius gali sumažinti Projektams skirtų lėšų dydį.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
35. Projektų vykdytojai privalo viešinti visuomenei (per žiniasklaidos priemones,
interneto svetaines, socialinius tinklus, leidinius, susitikimus su visuomene ir pan.) informaciją apie
Projektų įgyvendinimą. Žodinėje ir spausdintinėje viešinimo informacijoje naudoti sakinį „Projektą
finansuoja Druskininkų savivaldybė“, spausdintinėje informacijoje pageidautina naudoti
Druskininkų savivaldybės logotipą.
36. Konkurso nuostatai, informacija apie NVO, kurios pateikė Paraiškas dėl
finansavimo bei kurios gavo finansavimą, taip pat informacija apie įgyvendinamus ir įgyvendintus
Projektus skelbiama Savivaldybės interneto svetainės https://druskininkusavivaldybe.lt skiltyje
„Savivaldybės remiami projektai“.
37. Savivaldybės administracija kontroliuoja finansuojamų Projektų įgyvendinimą ir
lėšų panaudojimą.

Druskininkų savivaldybės sporto projektų
finansavimo konkursų nuostatų
priedas

PROJEKTO PARAIŠKOS VERTINIMO ANKETA
Pareiškėjo pavadinimas

Eil.
Nr.

Vertinimo kriterijai

1.

Projekto paraiškos atitikties vertinimas
- Projekto veiklos visiškai atitinka Nuostatų 9
punkte nustatytus prioritetus;
- Projekto veiklos vidutiniškai atitinka Nuostatų 9
punkte nustatytus prioritetus;
- Projekto veiklos visiškai neatitinka Nuostatų 9
punkte nustatytų prioritetų.
Projekto sportinė vertė:
- Projekto tikslai ir uždaviniai aiškiai suformuluoti,
atitinka Projektų prioritetus grupes ir finansavimo
kriterijus, yra kryptingi, įtakojantys gyventojų ir
svečių sportinį gyvenimą bei turi realias tęstinumo
perspektyvas, veiklų rezultatai pristatyti aiškiai ir
suprantamai bei yra realūs ir pasiekiami.

2.

Didžiausias
Balų ribos
galimas balų
skaičius
10
10
5
0
30
30

– Projekto tikslai ir uždaviniai iš dalies atitinka
Projektų prioritetus ir finansavimo kriterijus,
įtakojantys gyventojų ir svečių sportinį gyvenimą,
tęstinumo perspektyvos, veiklų aprašymai pateikti
suprantamai, rezultatai pasiekiami.

15

– Projekto tikslai ir uždaviniai ne atitinka Projektų
prioritetus ir finansavimo kriterijų, neįtakojantys
gyventojų ir svečių sportinio gyvenimo, tęstinumo
perspektyvos neaiškios, veiklų aprašymai pateikti
nesuprantamai, rezultatai sunkiai pasiekiami.

0

Skiriamas
balas

3.

4.

5.

Projekto vykdytojo patirtis, kvalifikacija ir kiti
žmogiškieji ištekliai:
- pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo ir Projekto
komandos kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai
visiškai tinkami Projektui sėkmingai įgyvendinti;

10
10

– pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo ir Projekto
komandos kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai iš
dalies tinkami Projektui sėkmingai įgyvendinti;

5

– pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo ir Projekto
komandos kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai
netinkami Projektui sėkmingai įgyvendinti.
Projekto prieinamumas ir sklaida:
- numatytos aktyvios visuomenės informavimo ir
Projekto viešinimo priemonės, užtikrinamas
Projekto prieinamumas visoms socialinėms
grupėms.

0

10
10

- iš dalies numatytos visuomenės informavimo ir
Projekto
viešinimo
priemonės,
Projekto
prieinamumas užtikrinamas beveik visoms
socialinėms grupėms

5

- nenumatytos visuomenės informavimo ir
Projekto viešinimo priemonės, neužtikrinamas
Projekto prieinamumas visoms socialinėms
grupėms.
Kiti Projekto finansavimo šaltiniai:
- Projekto įgyvendinimui pritraukiama didelė dalis
(50 proc. ir daugiau) lėšų iš kitų finansavimo
šaltinių.

0

10
10

- Projekto įgyvendinimui pritraukiama iš kitų
finansavimo šaltinių.

5

- Projekto įgyvendinimui nepritraukiama lėšų iš
kitų finansavimo šaltinių.

0

6.

Projekto sąmatos pagrįstumas, atitiktis
numatomoms veikloms, aiškumas, detalumas ir
racionalumas:
– sąmatoje numatytos išlaidos yra tiesiogiai
susijusios su Projektu ir būtinos jo tikslams bei
rezultatams pasiekti, detalizuotos, realios,
pagrįstos ir atitinkančios rinkos kainas

10

10

– sąmatoje numatytos lėšos iš dalies atitinka
planuojamų atlikti veiksmų sąrašą – sąmata iš
dalies detali, iš dalies reali ir iš dalies pagrįsta;
– sąmatoje numatytos lėšos neatitinka planuojamų
atlikti veiksmų sąrašo – sąmata nedetali, nereali,
nepagrįsta.
Balų suma

5

0
80

________________

PATVIRTINTA

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. birželio d. įsakymu Nr. V35-

(Pavyzdinė sporto projekto paraiškos forma)
_____________________________________________________________________________
(pareiškėjo pavadinimas)

_____________________________________________________________________________
(juridinio asmens kodas, adresas, telefono Nr., el. pašto adresas

Druskininkų savivaldybės administracijai

PARAIŠKA
DALYVAUTI DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTO FINANSAVIMO
KONKURSE

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ:
Pareiškėjo pavadinimas
Teisinė forma
Juridinio asmens kodas
Adresas ir pašto indeksas
Telefono numeris (su tarpmiestiniu kodu)
Elektroninio pašto adresas
Interneto svetainės (jei turi) adresas
Pareiškėjo banko, kitos kredito ar mokėjimo
įstaigos pavadinimas, kodas ir sąskaitos numeris
II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ:

1. Projekto pavadinimas __________________________________________________________
2. Projekto pobūdis _____________________________________________________________
3. Projekto įgyvendinimo vieta ____________________________________________________
4. Projekto įgyvendinimo pradžia ir pabaiga __________________________________________
5. Projekto vadovas (vardas ir pavardė, pareigos, adresas, telefonas, el. paštas) ______________
_____________________________________________________________________________
6. Projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma_________________________________________
7. Iš savivaldybės prašoma lėšų suma _______________________________________________
8. Lėšos, planuojamos surinkti įgyvendinus projektą ___________________________________

9. Patirtis įgyvendinant tokio ar panašaus pobūdžio projektus (nurodykite 3 pagrindinius):
Eil. Projekto pavadinimas
Metai
Projekto biudžetas, Eur
Nr.

III. PROJEKTO APRAŠYMAS
1. Projekto santrauka (iki 0,5 psl.)___________________________________________________
2. Projekto tikslinės grupės aprašymas_______________________________________________
3. Projekto tikslai ir uždaviniai _____________________________________________________
4. Projekto įgyvendinimo etapai ir terminai, programa___________________________________
5. Laukiami rezultatai ____________________________________________________________
6. Numatomas dalyvių, žiūrovų skaičius _____________________________________________
7. Projekto partneriai ____________________________________________________________
8. Projekto viešinimo priemonės ___________________________________________________
9. Projekto tęstinumo galimybės ___________________________________________________
IV. KITI PROJEKTO RĖMĖJAI
(jei parama suteikta, būtina prie paraiškos pridėti dokumentus ar laiškus, įrodančius šį faktą)
1. ________________________________ Suma ________ Eur Suteikta  Laukiama atsakymo 
2. ________________________________ Suma ________ Eur Suteikta  Laukiama atsakymo 
3. ________________________________ Suma ________ Eur Suteikta  Laukiama atsakymo 
V. DETALI VISO PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA
Nr.

1.

Mato
vnt.

Išlaidų pavadinimas

1.2.
1.3.
1.4.
Iš viso:

2.1
2.1.
2.2.

Kiekis

Reikalinga
suma,
Eur

Iš
savivaldybės
prašoma
suma, Eur

Darbo užmokesčio su mokesčiais išlaidos (apmokėjimas pagal autorines, atlikėjų ir darbo sutartis):

1.1.

2.

Vnt.
kaina
Eur

Turto (pvz. patalpų, transporto, įrangos ir kt.) nuomos išlaidos:

2.3.
2.4.
Iš viso:
3.

Priemonių ir prekių projekto vykdymui (pvz. kanceliarinių, ūkinių, kuro ir kt.) išlaidos:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Iš viso:
4.
4.1.

Paslaugų išlaidos (pvz. kelionės, nakvynės, maitinimo, ryšių, reklamos gamybos, leidybos ir kt.)

4.2.
4.3.
4.4.
Iš viso:
5.

Kitos išlaidos:

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
Iš viso:
IŠ VISO:

VI. KITA INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS
1. Ar turite ilgalaikių kreditorinių įsiskolinimų?
Taip 
Ne 
Jei taip – kokių?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tvirtiname, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Įsipareigojame, gavę paramą,
informuoti Druskininkų sporto centrą, kaip vykdomas projektas ir pateikti galutinę ataskaitą.

Pareiškėjo___________________________________
(vardas, pavardė)

Data _______________

_______________________
(parašas)

A.V.
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