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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos
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Radviliškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Patvirtinti visuomenės sveikatos programų, finansuojamų Radviliškio rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, rengimo, finansavimo ir kontrolės
taisykles (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo tvarka.

Mero pavaduotojas

Kazimieras Augulis

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-164
VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ RADVILIŠKIO
RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS
PROGRAMOS LĖŠOMIS , RENGIMO, FINANSAVIMO IR KONTROLĖS
TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šios taisyklės reglamentuoja Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos (toliau – Specialioji programa) rengimą, finansavimą,
įgyvendinimą ir kontrolę.
2. Taisyklių tikslas – nustatyti Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos valdymą.
3. Specialiosios programos paskirtis – Radviliškio rajono savivaldybėje vykdomų
sveikatinimo programų finansavimas ir rėmimas.
II. SPECIALIOSIOS PROGRAMOS RENGIMAS
4. Specialioji programa rengiama kalendoriniams metams.
5. Specialioji programa rengiama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos visuomenės
sveikatos prioritetus, Radviliškio rajono savivaldybės strateginiuose dokumentuose nustatytus
prioritetus, siekiamus rezultatus, Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos
programos rezultatus.
6. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vyriausiasis savivaldybės gydytojas
rengia Specialiąją programą, kurioje turi būti nurodoma:
6.1. lėšų šaltiniai;
6.2. sveikatinimo priemonių pavadinimai;
6.3. lėšos, kurių reikia programos priemonėms įgyvendinti.
7. Parengta specialioji programa derinama su Radviliškio rajono savivaldybės Socialinių
reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komitetu.
8. Vyriausiasis savivaldybės gydytojas, vadovaudamasis Socialinių reikalų, sveikatos ir
teisėtvarkos komiteto išvadomis ir pasiūlymais, rengia ir teikia tvirtinti Radviliškio rajono
savivaldybės tarybai Specialiąją programą.
III. SPECIALIOSIOS PROGRAMOS FINANSAVIMAS
9. Specialiosios programos lėšos kaupiamos atskiroje Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos sąskaitoje.
10. Specialiosios programos lėšų apskaitą tvarko Buhalterinės apskaitos skyrius Finansų
ministerijos bei Radviliškio rajono savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.
11. Specialiosios programos finansavimo šaltiniai:
11.1. Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto asignavimai;
11.2. ne mažiau 0,3 procento Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto,
atsižvelgiant į gyventojų skaičių;
11.3. 20 procentų Radviliškio rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos lėšų;
11.4. savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos;
11.5. kitos teisėtai įgytos lėšos;
11.6. praėjusių metų Specialiosios programos lėšų likutis.

12. Specialiosios programos lėšomis gali būti remiamos šios visuomenės sveikatos
paslaugų grupės:
12.1. gyventojų sveikatos ir gerovės stebėsenos ir vertinimo paslaugos;
12.2. visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugos;
12.2.1. individualus ir grupinis konsultavimas sveikatos stiprinimo klausimais;
12.2.2. sveikatos mokymas (paskaitos, pamokos seminarai);
12.2.3. sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas (praktiniai užsiėmimai, vykstantys
nustatytu periodiškumu);
12.2.4. visuomenės sveikatos saugos paslaugos;
12.2.5. pirminės asmens sveikatos priežiūros gerinimas.
13. Specialiosios programos lėšomis negali būti remiamos:
13.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias yra apmokama iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;
13.2. Valstybės lėšomis finansuojamos visuomenės sveikatos paslaugos.
14. Per metus nepanaudotos lėšos, gautos iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto ir
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, kitos lėšos lieka Specialiosios programos
sąskaitoje ir naudojamos kitais metais.
IV. SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
15. Specialiosios programos priemonių vykdytojai gali būti nevyriausybinės organizacijos,
viešosios įstaigos, biudžetinės įstaigos.
16. Specialiosios programos priemonių atrankos būdai:
16.1. tiksliniai Specialiosios programos asignavimai Radviliškio rajono strateginiame
veiklos plane patvirtintoms sveikatinimo priemonėms įgyvendinti;
16.2. visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų įsigijimas viešojo konkurso būdu.
17. Su priemonių vykdytojais Radviliškio rajono savivaldybės administracija sudaro
įgyvendinimo sutartis.
18. Priemonių vykdytojai privalo užtikrinti tinkamą jų vykdymą ir dokumentų apskaitą.
19. Priemonės vykdytojas pildo Specialiosios programos priemonių (projekto) vykdymo
paraišką (1 priedas)
20. Paraiškų priėmimą vykdo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vyriausiasis
savivaldybės gydytojas.
21. Paraiškų atranka vykdoma Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka, kurioje nurodoma konkurso paskelbimo, paraiškų pateikimo
terminai, vertinimo procedūros.
22. Paraiškų vertinimą vykdo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu patvirtinta komisija.
23. Kiekviena paraiška vertinama, vadovaujantis šio sprendimo 2 priede patvirtinta
vertinimo metodika.
24. Radviliškio rajono savivaldybės Socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komitetas,
remdamasis komisijos pateiktais siūlymais, priima sprendimą dėl galutinio finansuojamų priemonių
(projektų) vykdytojų sąrašo bei finansavimo.
25. Teikiamos konkursui priemonės (projekto) reikalavimai:
25.1. atitikti bent vieną Radviliškio rajono savivaldybės strateginiuose dokumentuose
nustatytus sveikatinimo veiklos prioritetus;
25.2. priemonės (projekto) rezultatai turi atitikti Specialiosios programos priemonių
proceso vertinimo kriterijus;
25.3. priemonės (projekto) įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė nei vieneri metai;
25.4. priemonės (projekto) įgyvendinimo pradžia laikoma kita diena po sutarties
įsigaliojimo dienos.
26. Specialiosios programos viešinimas:

26.1. Specialioji programa ir jos metinė ataskaita viešinama Radviliškio rajono
savivaldybės internetiniame puslapyje www.radviliskis.lt
26.2. Specialiosios programos priemonių (projektų) vykdytojai apie vykdomas veiklas ir
jų rezultatus viešina savo įstaigos arba Steigėjo internetiniame puslapyje;
26.3. visuose leidiniuose, išleidžiamuose Specialiosios programos lėšomis, nurodoma
informacija apie vykdomą programą ir finansavimo šaltinį.
V. ATSKAITOMYBĖ IR KONTROLĖ
27. Specialiosios programos lėšų panaudojimą kontroliuoja Radviliškio rajono
savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba.
28. Specialiosios programos priemonių įgyvendinimą savo kompetencijos ribose
kontroliuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vyriausiasis savivaldybės gydytojas.
29. Lėšų panaudojimo kontrolė:
29.1. Specialiosios programos lėšos, panaudotos šiose taisyklėse nenumatytiems tikslams,
teisės aktų nustatyta tvarka išieškomos iš priemonių (projektų) vykdytojų ir grąžinamos į
Specialiosios programos sąskaitą;
29.2 iki einamojo ketvirčio 5 d. Specialiosios programos priemonių (projektų) vykdytojai
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui turi pateikti
ketvirtinę, po priemonės (projekto) įgyvendinimo pabaigos praėjus 10 dienų – metinę biudžeto
išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, forma Nr. 2.
30. Veiklų vykdymo kontrolė:
30.1. Specialiosios programos priemonių (projektų) vykdytojai Specialiąją programą
koordinuojančiam Vyriausiajam savivaldybės gydytojui iki einamojo ketvirčio 10 d. pateikia
ketvirtinę ataskaitą apie įvykdytas veiklas ir jų rezultatus pagal priedą Nr. 3
30.2. Specialiosios programos priemonių (projektų) vykdytojai per 10 d. nuo priemonės
(projekto) įgyvendinimo pabaigos privalo pateikti Specialiąją programą koordinuojančiam
Vyriausiajam savivaldybės gydytojui metinę ataskaitą raštu apie atliktus darbus, pasiektus
rezultatus pagal priedą Nr. 3.
31. Specialiosios programos priemonės (projekto) vykdytojas, pareikalavus Specialiosios
programos koordinatoriui, per nustatytą terminą pateikia išlaidas pagrindžiančius dokumentus.
32. Radviliškio rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba, esant reikalui, gali
pareikalauti Specialiosios programos priemonės vykdytojo ataskaitos dėl Specialiosios programos
darbų eigos ir lėšų panaudojimo.
_______________________________

1 priedas
PARAIŠKA FINANSAVIMUI GAUTI IŠ RADVILIŠKIO RAJONO
SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS
PROGRAMOS LĖŠŲ

(pareiškėjo pavadinimas)
(pareiškėjo adresas ir kodas)

(projekto pavadinimas)
(sudarymo vieta, data)

1. Bendroji informacija apie priemonę (projektą)
1.1. Priemonės (projekto) pavadinimas
1.2. Bendra priemonės (projekto) vertė (litais)
1.3. Prašoma iš visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos priemonės (projekto)
paramos lėšų suma (litais)
1.4. Prašomas iš visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos priemonės (projekto)
paramos intensyvumas (procentais nuo bendros
projekto vertės)
1.5. Pareiškėjo finansinis indėlis į priemonę
(projektą) litais
1.6. Pareiškėjo finansinio indėlio intensyvumas į
priemonę (projektą) procentais nuo bendros
projekto vertės
1.7. Pareiškėjo partnerio (-ių) finansinis indėlis į
priemonę (projektą) litais
1.8. Pareiškėjo partnerio (-ių) finansinio indėlio
intensyvumas į priemonę (projektą) procentais
nuo bendros projekto vertės

2. Informacija apie pareiškėją
2.1. Pareiškėjo duomenys
2.1.1. Pareiškėjo rekvizitai

2.1.2. Buveinės adresas

pareiškėjo
pavadinimas
kodas
gatvė
namo numeris
pašto kodas
vietovė
telefono numeris

fakso numeris
el. pašto adresas
2.1.3.
Atsakingas
asmuo vardas, pavardė
(institucijos vadovas arba jo pareigos
įgaliotas asmuo)
2.1.4. Asmuo ryšiams
vardas, pavardė
pareigos
telefono numeris
fakso numeris
el. pašto adresas
2.1.5. Pareiškėjo
statusas

juridinis

2.2. Pareiškėjo aprašymas
2.2.1. Pareiškėjo patirtis įgyvendinant kitus projektus per paskutinius trejus metus
Projekto
Paramos šaltinis Paramos suma
Vaidmuo projekte
Sąsaja su teikiamu
pavadinimas
(-iai)
(litais)
projektu (jeigu yra)

2.2.2. Pareiškėjo administraciniai gebėjimai ir finansiniai ištekliai (per paskutinius trejus
metus) (darbuotojų ir savanorių skaičius, metiniai balanso duomenys)
2.2.3. Pareiškėjo įstaigos plėtros planas ir/ar strategija ir/ar nuostatai/įstatai (iki 500 simbolių)

3. Informaciją apie pareiškėjo partnerį (-ius)
3.1. Ar pareiškėjas turi Taip
partnerį (-ių)
Ne

Jeigu pažymima „Ne“, 3.2, 3.3 ir 10, 11 lentelės nepildomos

3.2. Pareiškėjo partnerio (-ių) duomenys
Eil.
Nr.

3.2.1.
Partnerio
pavadini
mas

3.2.2.
Kodas

3.2.3. Buveinės adresas
gatvė namo
pašto vietovė telefono fakso
El. pašto
numeris kodas
numeris numeris Adresas

4. Situacijos analizė/projektu sprendžiamos problemos pagrindimas (iki 1000 simbolių)

5. Projekto santrauka (iki 500 simbolių)
5.1. Projekto tikslas
5.2. Projekto uždaviniai
5.3. Projekto veiklos
5.4. Projekto rezultatai
6. Projekto tikslinė (-s) grupė (-ės)
6.1. Projekto tikslinė (-s) grupė (-s)
6.2. Projekto tikslinės (-ių) grupės (-ių) narių skaičius
6.3. Tikslinės (-ių) grupės (-ių) įtraukimas į projektą (aprašyti, kokiu būdu atrinksite
tikslinę (-es) grupę (-es) ir įtrauksite į projektą)

7. Projekto loginis pagrindimas
Eil.
Nr.
1.

Tikslai

Eil.
Nr.
1.1.

1.2.

2.

2.1

2.2.

Uždaviniai

Veiklos
Nr.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Projekto veiklos pavadinimas

Paslauga

Poveikio
sritis

8. Projektų veiklų aprašymas
Eil. Nr.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
...

Projekto veiklos pavadinimas

Veiklos aprašymas

9. Projekto įgyvendinimo rodikliai
9.1. Projekto tikslo (-ų) įgyvendinimo rodikliai
Eil.Nr.
Projekto tikslas
Rodiklio pavadinimas
1.
...
9.2. Projekto uždavinių įgyvendinimo rodikliai

Matavimo vienetas

Eil.
Projekto uždaviniai
Nr.
1.1.
1.2.
....
9.3. Projekto veiklų įgyvendinimo rodikliai

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Eil.
Nr.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
.......

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Projekto veiklos pavadinimas

Kiekybinė išraiška

Kiekybinė išraiška

Kiekybinė išraiška

10. Atsakomybė už projekto veiklų įgyvendinimą
Eil.
Nr.

Projekto veiklos pavadinimas

Atsakingas už projekto veiklos įgyvendinimą (pažymėti, kas yra atsakingas už veiklos
įgyvendinimą)
_______________
______________
______________
_____________
(pareiškėjas)

(projekto partneris)

(projekto partneris)

(projekto partneris)

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
.......
11. Pareiškėjo ir projekto partnerių vaidmuo projekte
Eil.Nr
.

1.1.1.
1.1.2.
......

Projekto veiklos pavadinimas

Projekto veiklos vykdytojas (-ai) (pažymėti, kas dalyvauja vykdant projekto veiklas)
______________
______________
______________
_____________
(projekto partneris)
(projekto partneris)
(projekto
(pareiškėjas)
partneris)

12. Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas
12.1. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė (mėnesiais) (įrašyti, kiek iš viso mėnesių projektas bus vykdomas)
12.2. Projekto veiklų išdėstymas pagal tai, kada jos bus vykdomos
Eil.
Projekto veiklos
Projekto mėnuo,
Projekto
Nr.
pavadinimas
kada
mėnuo, kada
pradedama
baigiama
projekto veikla
vykdyti
projekto
veikla

Projekto veiklos vykdymo mėnuo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
.......
13. Projekto biudžetas
13.1. Išlaidų detalizavimas pagal projekto veiklas (rašyti tik tas projekto veiklas, kurioms prašoma finansavimo)
Projekto veiklos Nr.
Išlaidų pavadinimas
Suma, Lt
Išlaidų pagrįstumo duomenys
(paaiškinimas/skaičiavimas/detalizavimas, nurodant
preliminarius fizinius kiekius ir sumas)
1.1.1.
1.1.2.
.....
13.2. Išlaidų detalizavimas pagal veiklas ir sąmatos straipsnių pavadinimus

2 priedas
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS
RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMUI TEIKIAMŲ
PROJEKTŲ PARAIŠKŲ
VERTINIMO METODIKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
priemonių vykdymui teikiamų projektų paraiškų vertinimo metodika (toliau – metodika) nustato
projektų, finansuojamų iš Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, paraiškų (toliau – paraiškų) pagrindinius
vertinimo ypatumus, etapus ir kriterijus.
II. PROJEKTŲ VERTINIMO PRINCIPAI
2. Paraiškų vertinimą sudaro administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti bei naudos
ir kokybės vertinimo etapai.
3. Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą atlieka už savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą atsakingas Vyriausiasis
savivaldybės gydytojas. Naudos ir kokybės vertinimą atlieka paraiškų vertinimo komisija.
4. Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma paraiškų vertinimo komisija (toliau –
komisija), į kurios sudėtį įtraukiami visuomenės sveikatos priežiūros srityse dirbantys specialistai.
5. Komisijos sudarymą inicijuoja, jos darbą organizuoja ir prižiūri, kad darbai būtų atlikti
laiku už Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą
atsakingas Vyriausiasis savivaldybės gydytojas.
6. Vertinant paraiškas laikomasi lygiateisiškumo, skaidrumo, nešališkumo, aiškios
atsakomybės, profesionalumo, konfidencialumo principų.
7. Jeigu dėl paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos komisija negali
tinkamai įvertinti projekto, ji raštu prašo pareiškėjo per nustatytą laiką pateikti papildomus
duomenis ir dokumentus, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją.
8. Vertindama nustačiusi, kad pareiškėjas paraiškoje pateikė klaidinamą informaciją arba
pareiškėjas ar su paraiška susiję asmenys siekia gauti konfidencialią informaciją arba neteisėtai
daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams, komisija turi teisę paraišką atmesti.
9. Paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimas
paprastai trunka ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo kvietime teikti paraiškas nurodytos paraiškų
pateikimo dienos.
10. Naudos ir kokybės vertinimas ir sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimas trunka
20 darbo dienų. Šie terminai pagrįstais atvejais gali būti pratęsti, atsižvelgus į gautų paraiškų
apimtį.
III. PROGRAMŲ VERTINIMO ETAPAI
11. Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimas (priedas Nr.1):
11.1. Šio vertinimo metu nustatoma, ar su paraiška pateikti visi paraiškos formoje nurodyti
dokumentai ir informacija ir ar projektas (programa) tinkamas finansuoti pagal atitinkamą
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo priemonę.
11.2. Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad tenkinami ne visi administracinės atitikties ir
tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijai, pareiškėjui siunčiamas raštas, kuriame prašoma
pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją per nustatytą terminą (nuo 5 iki 10
darbo dienų).

11.3. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą prašomų dokumentų ir (ar) informacijos
nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, komisija turi teisę
priimti sprendimą atmesti paraišką.
11.4. Priėmusi sprendimą atmesti paraišką, Vyriausiasis savivaldybės gydytojas,
atsakingas už visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą, raštu
informuoja pareiškėją ir nurodo paraiškos atmetimo priežastis.
11.5. Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties ir tinkamumo
finansuoti vertinimo kriterijus, ji teikiama kitam vertinimo etapui.
12. Naudos ir kokybės vertinimas (priedas Nr. 2):
12.1. Projekto naudos ir kokybės vertinimas atliekamas tik tais atvejais, kai projektai
atrenkami konkurso būdu. Šio vertinimo metu atrenkami projektai, kurie iš tinkamų finansuoti
projektų labiausiai atitinka specialiuosius vertinimo kriterijus.
12.2. Naudos ir kokybės vertinimo metu projektai vertinami balais, didžiausia projektui
galima skirti balų suma – 100 balų. Projektui suteikiamas balas yra balus suteikusių vertintojų
(Paraiškos komisijos narių) balų vidurkis. Privaloma surinkti minimali balų suma – 51.
12.3. Jeigu projekto naudos ir kokybės vertinimo metu vertintojams kyla neaiškumų ar
trūksta informacijos, komisija raštu prašo pareiškėjo ją pateikti per nustatytą terminą (nuo 5 iki 10
darbo dienų). Jeigu pareiškėjas nepateikia trūkstamos informacijos arba pareiškėjo pateiktos
informacijos nepakanka, vertinimo metu skiriamas mažesnis atitinkamo vertinimo kriterijaus balų
skaičius.
12.4. Projektai, kurie per naudos ir kokybės vertinimo etapą nesurinko nustatytos
minimalios balų sumos – nefinansuojami.
12.5. Atlikus projekto naudos ir kokybės vertinimą, pagrįstais atvejais gali būti tikslinama
projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma ir
projekto finansavimo suma.
_____________________________________

Metodikos priedas Nr. 1
PARAIŠKŲ DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO IŠ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO
SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ
ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES IR TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO
LENTELĖ
Paraiškos gavimo data:
Paraiškos kodas:
Projekto pavadinimas:
Paraišką vertinančio darbuotojo pareigos, vardas
ir pavardė:

Pareiškėjo pavadinimas:

Vertinimas
patikslinus paraišką
Netai
Netaikoma Taip
Ne
koma

Pirminis vertinimas
Kriterijus
Taip
Administracinės atitikties vertinimas
1.

Paraiška ir jos priedai pateikti
(išsiųsti) tarybai iki kvietimo teikti
paraiškas termino paskutinės
dienos, nurodytos kvietime teikti
paraiškas.
Vertinami paraiškos registracijos
duomenys arba ant atsiųsto
paraiškos voko (paketo) nurodyta
paraiškos išsiuntimo data

2.

Pateikta visa prašoma bendroji
informacija apie projektą.
Vertinama paraiškos dalis Nr. 1

3.

Pateikti prašoma informacija apie
pareiškėją.
Vertinama paraiškos dalis Nr. 2

4.

Pateikta informacija apie projekto
partnerį.
Vertinama paraiškos dalis Nr. 3

5.

6.

Pateikta situacijos analize/projektu
sprendžiamos problemos
pagrindimas.
Vertinama paraiškos dalis Nr. 4
Pateikta projekto santrauka.
Vertinama paraiškos dalis Nr. 5

Ne

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

15.1.

16.

17.

18.

Pateiktas projekto tikslinės grupės
aprašymas.
Vertinama paraiškos dalis Nr. 6
Pateiktas
loginis
projekto
pagrindimas.
Vertinama paraiškos dalis Nr. 7
Pateiktas detalus projekto veiklų
aprašymas.
Vertinama paraiškos dalis Nr. 8
Pateikti projekto įgyvendinimo
rodikliai.
Vertinama paraiškos dalis Nr. 9
Išdėstyta atsakomybės už projekto
veiklų įgyvendinimą.
Vertinama paraiškos dalis Nr. 10
Pateiktas pareiškėjo ir projekto
partnerių vaidmuo projekte.
Vertinama paraiškos dalis Nr. 11
Pateiktas
detalus
projekto
įgyvendinimo grafikas.
Vertinama paraiškos dalis Nr. 12
Pateiktas
detalus
projekto
biudžetas.
Vertinama paraiškos dalis Nr. 13
Pateikti prašomi paraiškos priedai:
Vertinama remiantis paraiškos
dalimi Nr.12
1 paraiškos priedas „Lėšų, skirtų
____________________________
projekto įgyvendinimui pagal
projekto veiklas, suvestinė sąmata“.
Tinkamumo finansuoti vertinimas
Projektas skirtas galimai (-oms)
remti visuomenės sveikatos
paslaugų grupei (-ėms), numatytai
(-oms) pavyzdinėse savivaldybių
visuomenės sveikatos programos
rengimo, finansavimo,
įgyvendinimo ir kontrolės
taisyklėse.
Vertinama paraiškos dalis Nr. 1.3.
Numatytos projekto veiklos atitinka
savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiojoje programoje
numatytą (-as) prioritetinę (-es)
poveikio sritis.
Vertinama paraiškos dalis Nr. 7
Numatytos projekto veiklos atitinka
savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiojoje programoje
numatytas prioritetinę (-es) tikslinę
(-es) grupę (-es).

Vertinama paraiškos dalis Nr. 6
Projekto tikslų vertinimo rodiklių
formuluotės atitinka paraiškų
pildymo instrukcijoje numatytus
reikalavimus.
Vertinama paraiškos dalis Nr. 9
20.
Projekto uždavinio vertinimo
rodiklių formuluotės atitinka
paraiškų pildymo instrukcijoje
numatytus reikalavimus.
Vertinama paraiškos dalis Nr. 9
21.
Projekto veiklų vertinimo rodiklių
formuluotės atitinka paraiškų
pildymo instrukcijoje numatytus
reikalavimus.
Vertinama paraiškos dalis Nr. 9
22.
Projekto biudžete numatytos
išlaidos atitinka pavyzdinėse
savivaldybių visuomenės sveikatos
programos rengimo, finansavimo,
įgyvendinimo ir kontrolės
taisyklėse numatytas finansuoti
išlaidas.
Vertinama paraiškos dalis Nr. 13
VERTINTOJO PASTABOS IR IŠVADOS
(Kokios informacijos ar dokumentų trūksta)
Vertintojo išvada:
 paraiška atitinka visus administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijus;
 paraiška neatitinka administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijų (nuoroda
į kriterijų numerius), reikia prašyti pareiškėjo informaciją patikslinti;
 paraiška neatitinka administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijų (nuoroda
į kriterijų numerius) ir negali būti vertinama toliau.
19.

Vertintojas:

__________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

VERTINTOJO PASTABOS IR IŠVADOS PO PATIKSLINIMO (jei atlikta)
(Kokios informacijos ar dokumentų trūksta, kriterijai, kurie nėra tenkinami, susirašinėjimo su
pareiškėjais istorija)
Vertintojo išvada:
 paraiška atitinka visus administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijus;
 paraiška neatitinka administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijų (nuoroda
į kriterijų numerius) ir negali būti vertinama toliau.
Vertintojas:

__________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

Metodikos priedas Nr. 2
PARAIŠKŲ DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO IŠ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO
SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ
NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ
Organizacijos, pateikusios projektą, pavadinimas:
Projekto pavadinimas:
Projekto vertinimas – vertinimas pateiktas prie kiekvieno vertinimo kriterijaus
Eil
.
Vertinimo kriterijus
Vertinimo detalizavimas
Vertinimas
Nr
.
1.
Projekto metodologija, mokslinis pagrindimas
1.1 Projekto reikalingumas ir 1.1.1. Pateiktas mokslinis projekto pagrindimas,
.
teigiamo poveikio
planuojamos vykdyti veiklos turi patvirtintas
įrodymai
metodikas – 10 balų;
1.1.2. Pateiktas mokslinis projekto pagrindimas,
tačiau planuojamos vykdyti veiklos neturi
patvirtintų metodikų – 2 balai;
1.1.3. Nepateiktas mokslinis projekto
pagrindimas, planuojamos vykdyti veiklos
neturi patvirtintų metodikų - 0 balų.
2.
Projekto tikslinė grupė
2.1 Tikslinės grupės
2.1.1.Numatyti konkretūs veiksmai ir
.
pritraukimas
priemonės, padėsiantys įtraukti projekto
tikslinę grupę į numatytas veiklas – 5 balai;
2.1.2. Nenumatomas projekto tikslinės grupės
įtraukimas į numatytas veiklas – 0 balų.
2.2 Tikslinės grupės dydis
2.2.1. Projektas apima iki 100 proc. nuo
.
(taikoma visuomenės
bendros tikslinės populiacijos – 10 balų;
sveikatos stiprinimo
2.2.2. Projektas apima iki 90 proc. nuo bendros
paslaugų grupės
tikslinės populiacijos – 9 balai;
paslaugoms, išskyrus
2.2.3. Projektas apima iki 80 proc. nuo bendros
informacijos apie
tikslinės populiacijos – 8 balai;
sveikatą teikimo
2.2.4. Projektas apima iki 70 proc. nuo bendros
paslaugoms)
tikslinės populiacijos – 7 balai;
2.2.5. Projektas apima iki 60 proc. nuo bendros
tikslinės populiacijos – 6 balai;
2.2.6. Projektas apima iki 50 proc. nuo bendros
tikslinės populiacijos – 5 balai;
2.2.7. Projektas apima iki 40 proc. nuo bendros
tikslinės populiacijos – 4 balai;
2.2.8. Projektas apima iki 30 proc. nuo bendros
tikslinės populiacijos – 3 balai;
2.2.9. Projektas apima iki 30 proc. nuo bendros
tikslinės populiacijos – 2 balai;
2.2.10. Projektas apima iki 10 proc. nuo
bendros tikslinės populiacijos – 1 balas;
2.2.11.Nenurodytas tikslinės grupės dydis – 0
balų.

3.
3.2 Uždaviniai
.

3.3
.

3.4
.

3.5
.

4.
4.1
.

Projekto turinys
3.2.1. Projekto uždaviniai yra konkretūs ir
realūs, padėsiantys pasiekti užsibrėžtų tikslų,
formuluotės atitinka paraiškos formos pildymo
instrukcijoje pateiktus reikalavimus – 5 balai;
3.2.2. Projekto uždaviniai yra nekonkretūs ir
nerealūs, formuluotės neatitinka paraiškos
pildymo taisyklėse pateiktus reikalavimus – 0
balų;
Laukiami rezultatai
3.3.1. Laukiami projekto rezultatai susiję su
projektine numatyta veikla, uždaviniais, yra
konkretūs bei realūs – 10 balai;
3.3.2. Laukiami projekto rezultatai nesusiję su
projektine numatyta veikla, uždaviniais, yra
nekonkretūs bei nerealūs – 0 balų;
Projekto veikla
3.4.1. Numatoma įgyvendinti veikla leis
pasiekti tikslus bei numatomus rezultatus – 5
balai;
3.4.2. Numatoma įgyvendinti veikla neleis
pasiekti tikslų bei numatomų rezultatų – 0 balų;
Vertinimo rodikliai
3.5.1. Visoms projekto veikloms numatyti jas
atitinkantys vertinimo rodikliai – 10 balų;
3.5.2.Visoms projekto veikloms numatyti
vertinimo rodikliai, tačiau kai kurie iš jų
nesusiję su numatytomis veiklomis – 2 balai;
3.5.3. Visoms projekto veikloms numatyti
vertinimo rodikliai, tačiau jie nesusiję su
numatytomis veiklomis – 0 balų;
3.5.4. Projekto veikloms nenumatyti vertinimo
rodikliai – 0 balų.
Organizavimas
Projekto vykdytojai ir jų 4.1.1. Tinkamai parinkti projekto vykdytojai,
kompetencija
turintys veiklą atitinkantį išsilavinimą ir patirtį
Vertinama, vadovaujantis šioje srityje – 5 balai;
projekto koordinatoriaus 4.1.2. Parinkti projekto vykdytojai, neturintys
ir pagrindinių vykdytojų
veiklą atitinkančio išsilavinimo bei patirties
gyvenimo aprašymais
šioje srityje – 0 balų.

4.2 Projekto pareiškėjo ir/ar
.
projekto partnerio patirtis

4.2.1. Pats projekto pareiškėjas turi reikiamą
patirtį – 5 balai;
4.2.2. Projekto pareiškėjas neturi reikiamos
patirties, bet partneris turi – 2 balai;
4.2.3. Nei projekto pareiškėjas, nei projekto
partneris neturi reikiamos patirties – 0 balų.

4.3 Projekto veiklos planas
.

4.3.1. Siūlomas projekto veiklos įgyvendinimo
grafikas gerai suplanuotas, veiklos išdėstytos
nuosekliai, paskirstant jų įgyvendinimą per visą
numatomą laikotarpį – 5 balai;
4.3.2. Siūlomas projekto veiklos įgyvendinimo

4.4 Sutarties (-čių)
.
pažeidimai

4.5 Bendradarbiavimas
.

5.
5.1 Lėšų ryšys su veiklomis
.

5.2 Išlaidų poreikio
.
pagrįstumas

5.3 Kiti finansavimo šaltiniai
.

grafikas suplanuotas, tačiau veiklų
įgyvendinimas nenuoseklus – 2 balai;
4.3.3.Visiškai neskirta dėmesio projekto
įgyvendinimo grafikui: surašytos ne visos
projekte numatytos veiklos, veiklos išdėstytos
nenuosekliai – 0 balų.
4.4.1. Su pareiškėju anksčiau nesudaryta
sutartis arba pažeidimų esant sutarčiai (-tims)
nenustatyta – 0 balų.
4.4.2. Sudarius sutartį (-is) pažeidimų
nenustatyta – pridedami 5 balai;
4.4.3. Anksčiau buvusios sutarties (-čių)
nustatytus pažeidimus pareiškėjas ištaisė pats –
atimti 2 balus;
4.4.4. Nustatyti anksčiau buvusios sutarties (čių) pažeidimai buvo ištaisyti pareikalavus raštu
– atimti 5 balus.
4.5.1. Projektą įgyvendins dvi ir daugiau
organizacijų – 5 balai;
4.5.2. Projektą įgyvendins viena organizacija –
2 balai.
Lėšų panaudojimo efektyvumas
5.1.1. Išlaidos yra susijusios su projekte
numatomomis veiklomis – 5 balai;
5.1.3. Išlaidos nėra susijusios su projekte
numatomomis veiklomis – 0 balų.

5.2.1. Išlaidų poreikis pagrįstas, numatytos
veikloms numatytos realios išlaidos – 10 balų;
5.2.2. Išlaidų poreikis nepagrįstas, tačiau dalis
išlaidų tiesiogiai nesusijusios su veiklų
įgyvendinimu – 2 balai.
5.2.3. Išlaidų poreikis nepagrįstas – 0 balų.
5.3.1.Pareiškėjo ir pareiškėjo partnerio (-ių)
finansinis indėlis sudaro 21 ir daugiau proc. nuo
bendros projekto vertės – 5 balai;
5.3.2. Pareiškėjo ir pareiškėjo partnerio (-ių)
finansinis indėlis sudaro 11–20 proc. nuo
bendro projekto vertės – 3 balai;
5.3.3. Pareiškėjo ir pareiškėjo partnerio (-ių)
finansinis indėlis sudaro 5– 10 proc. nuo bendro
projekto vertės – 2 balai;
5.3.4. Projektui 100 proc. lėšų prašoma iš
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos – 0 balų.
Skiriama balų suma:

Vertintojo išvados :
Finansuojamos/remiamos veiklos
Veiklos Nr. ir
pavadinimas

Veiklai skiriamos lėšos (Lt)

Nefinansuojamos/neremiamos projekto veiklos
Veiklos Nr. ir pavadinimas

Vertintojo komentaras, pasiūlymai įgyvendinant projektą

Vertintojas:

__________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

Pagrindimas, kodėl nefinansuojama/
neremiama

Prašomos
paramos
vertė (Lt)

Skirta
(Lt)

3 priedas
VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ATASKAITA
____________________________________________________________________________
(programos ataskaitą parengusios organizacijos pavadinimas)

___________________________________________________________________
Programos pavadinimas
I. VEIKLOS ATASKAITA
201__ m. _________________ d.
Programos (-ų) finansavimo sutarties Nr.

1. Ataskaitą parengė:
Vardas, pavardė

Pareigos

Programos (-ų) finansavimo sutarties data

Tel., el. paštas

Programos (-ų)
įgyvendinimo vieta

2. Informacija apie programą (-as):
Projekto vadovas
Planuotas įgyvendinimo
laikotarpis
Faktinis įgyvendinimo
laikotarpis
Lėšos

Iš savivaldybės biudžeto

Bendra vertė (planuota)
Gautos lėšos
Išlaidos per 201 __ m.
laikotarpį
Nepanaudotos lėšos
3. Projekto tikslinė grupė, kuriai buvo skiriama programa

4. Poveikis

Kitų šaltinių lėšos

Pasiektas poveikis tikslinei grupei
Planuotas poveikis tikslinei grupei

5. Poveikio vertinimas (šioje skiltyje aprašykite, kokiais metodais įvertinote projekto poveikį).

6. Poveikio efektyvumo vertinimas (šioje skiltyje aprašykite, ar įgyvendinus projektą vertinote
poveikio efektyvumą. Jei šito nedarėte, nurodykite priežastis. Jei projektas nebuvo efektyvus, taip pat
nurodykite priežastis).
7. Programos tikslas (jei tikslo nepavyko iki galo pasiekti, nurodykite pagrindines priežastis).
Pasiektas tikslas

Iškeltas tikslas

8. Uždavinių įgyvendinimas (jei uždavinio nepavyko iki galo įgyvendinti, nurodykite
pagrindines priežastis).
Iškelti uždaviniai

Uždavinių įgyvendinimas

9. Rezultatai (šioje skiltyje aprašykite pasiektus rezultatus).
Planuoti rezultatai

Pasiekti rezultatai

10. Proceso vertinimas (šioje skiltyje nurodykite, ar atlikote proceso vertinimą. Proceso
vertinimas atliekamas įgyvendinus projekto veiklas. Šis vertinimas parodo, kaip buvo vykdomos
veiklos, atskleidžia veiklų trūkumus ir privalumus, parodo iškelto tikslo, vykdomų uždavinių ir
įgyvendinamų priemonių atitikimą).

11. Visų projekte nurodytų išlaidų trumpas pagrindimas:
Išlaidos

Pagrindimas

12. Išvados ir rekomendacijos dėl programos (-ų) veiklos.

13. Priedai (pridėkite spaudos darbų pavyzdžius, nuotraukas ir kitą medžiagą apie programos
įgyvendinimą.)

Patvirtiname, kad šiame dokumente ir jo prieduose pateikta informacija yra teisinga:
Organizacijos vadovas
__________________

_______________
(parašas)

(vardas, pavardė)
A.V.

Projekto vadovas
_________________
(parašas)

_______________

Buhalteris
__________________

_______________

(vardas, pavardė)

(parašas)
(vardas, pavardė)

FINANSINĖ ATASKAITA

Eil.
Nr.
1.

IŠSAMI VISOS PROGRAMOS (-Ų) IŠLAIDŲ SĄMATA
Išlaidų pavadinimas
Mato
Kaina
Kiekis
vnt.
Administracinės / organizacinės išlaidos (patalpų
nuoma, pašto, kurjerinės bei telefono ir interneto
ryšio paslaugos, kanceliarinės prekės,
kopijavimo, leidybos išlaidos, renginio dalyvių
apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos):

1.1.
1.2.
1.3.
2.

Iš viso:
Apmokėjimas pagal sutartis (darbo, autorinės ir
kitos sutartys)

2.1.
2.2.
2.3.
3.

Iš viso:
Mokomosios medžiagos (literatūra, vaizdo/garso
medžiaga ir pan.) įsigijimas

3.1.
3.2.
3.3.
4

Iš viso:
Kitos išlaidos (kelionės, dienpinigiai, įvairios
transporto, įrangos, priemonių ir reikmenų,
kompiuterių, kopijavimo aparatų, rašymo lentų ir
pan. nuoma bei kitos išlaidos, nepaminėtos 1–3
punktuose)

4.1.
4.2.
4.3.
5.

Iš viso:
Bankinių operacijų išlaidos (ne daugiau kaip 1
proc. projekto sąmatos)
Iš viso:
BENDRA SUMA:

Patvirtiname, kad šiame dokumente ir jo prieduose pateikta informacija yra teisinga:
Organizacijos vadovas
__________________

_______________
(parašas)

(vardas, pavardė)
A.V.

Projekto vadovas
__________________

_______________

Suma
(litais)

(parašas)
(vardas, pavardė)
Buhalteris
__________________

_______________

(parašas)

