PATVIRTINTA
Neringos savivaldybės tarybos
2014 m. sausio 23 d. sprendimu
Nr. T1-8

NERINGOS SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ, IŠ DALIES
FINANSUOJAMŲ NERINGOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS
TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Neringos savivaldybės Kūno kultūros ir sporto projektų, iš dalies finansuojamų Neringos
savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Kūno kultūros
ir sporto projektų (toliau – Projektai) paraiškų teikimo tvarką, Projektų vertinimo komisijos veiklą,
Projektų vertinimo kriterijus, finansavimo iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų (toliau – Lėšos) ir
atsiskaitymo už gautas Lėšas tvarką.
2. Lėšos Projektams finansuoti, kiekvienais metais numatomos Neringos savivaldybės (toliau –
Savivaldybės) biudžete kaip atskira strateginės Ugdymo ir sporto veiklos programos (02) priemonė.
3. Projektų finansavimui iš Savivaldybės biudžeto skelbiamas konkursas, kurio metu pagal šio Tvarkos
aprašo kriterijus atrenkami pateikti projektai.
4. Paraiškas Projektų daliniam finansavimui gauti gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti
juridiniai asmenys.
II. PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA
5. Kiekvienų metų paskutinįjį ketvirtį pranešimas apie Projektų konkursą skelbiamas Savivaldybės
interneto svetainėje ir, prireikus, vietos spaudoje.
6. Pranešime nurodoma:
6.1. projektų priėmimo laikas ir vieta;
6.2. projektų pateikimo būdas;
6.3. adresas, kuriuo paraiškos turi būti pateiktos;
6.4. kita informacija, kurią Savivaldybės nuomone, tikslinga paskelbti.
7. Konkursui Projektų paraiškos teikiamos 30 dienų nuo Savivaldybės interneto svetainėje pranešimo
paskelbimo dienos.
8. Teikdamas projektą Projektų konkursui, pareiškėjas pildo paraišką, kurios formą tvirtina
Savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Direktorius).
9. Pareiškėjas konkursui pateikia šiuos dokumentus:
9.1. paraišką, patvirtintą juridinio asmens antspaudu (jeigu pareiškėjas antspaudą privalo turėti) ir
pasirašytą vadovo ar jo įgalioto asmens;
9.2. juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą juridinio asmens antspaudu (jeigu
pareiškėjas antspaudą privalo turėti) ir pasirašytą vadovo ar jo įgalioto asmens;
9.3. juridinio asmens registravimo įstatų/nuostatų kopiją, patvirtintą juridinio asmens antspaudu
(jeigu pareiškėjas antspaudą privalo turėti) ir pasirašytą vadovo ar jo įgalioto asmens;
9.4. kitus dokumentus, kuriuos Pareiškėjas mano esant tikslinga pateikti.
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10. Jei paraišką pasirašo ar kitą kartu su paraiška teikiamą dokumentą tvirtina įgaliotas asmuo, būtina
pridėti įgaliojimo originalą.
11. Projekto paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba. Kartu su paraiška teikiami dokumentai turi būti
parašyti lietuvių kalba, o užsienio kalba parašyti dokumentai pateikiami kartu su tinkamai patvirtintais
jų autorizuotais vertimais į lietuvių kalbą.
12. Paraišką ir priedus, pareiškėjas pateikia Savivaldybei (adresu Taikos g. 2, LT-93121, Neringa)
registruotu laišku (ant voko turi būti užrašyta – „Kūno kultūros ir sporto projektų konkursui“) arba
tiesiogiai, pareiškėjo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją.
13. Informacija, kad paraiška ir papildomi dokumentai gauti, paraiškai suteiktas registracijos numeris,
skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje per 5 darbo dienas nuo paraiškos ir papildomų
dokumentų užregistravimo Savivaldybėje dienos.
14. Paraiška ir prie jos pridėti dokumentai turi būti tvarkingai susegti. Konkursui pasibaigus pateikti
dokumentai pareiškėjams negražinami. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
III. PROJEKTŲ VERTINIMO KOMISIJA
15. Projektus svarsto ir vertina, atsižvelgdama į 21 punkte išdėstytus vertinimo kriterijus, bei lėšas
jiems vykdyti numato Projektų vertinimo komisija (toliau – Vertinimo komisija), sudaryta
Direktoriaus įsakymu iš 7 narių.
16. Projektų vertinimas atliekamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Projektų konkurso
pabaigos.
17. Vertinimo komisijos veiklai vadovauja ir posėdžius šaukia komisijos pirmininkas. Vertinimo
komisijos pirmininką skiria Direktorius.
18. Vertinimo komisija gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne
mažiau kaip 5 nariai. Sprendimai priimami dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma, o balsams
pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas.
19. Vertinimų komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu. Protokolą pasirašo Vertinimo
komisijos pirmininkas.
20. Jei atsižvelgdama į 21 punkte išdėstytus kriterijus, Vertinimo komisija nusprendžia finansavimą
skirti tik kelioms projekto veikloms, protokole komisija nurodo konkrečias veiklas, kurioms
rekomenduojama skirti Savivaldybės finansavimą.
21. Vertinimo komisijos atrinkti projektai ir numatytos lėšos šių projektų daliniam finansavimui iš
Savivaldybės biudžeto lėšų yra pagrindas planuoti lėšas strateginės Ugdymo ir sporto veiklos
programos (02) ir Savivaldybės biudžeto projektuose.
22. Esant lėšų trūkumui pakartotinis Vertinimo komisijos vertinimas atliekamas ne vėliau kaip per 10
darbo dienų po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo.
IV. PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI
23. Projektų vertinimo kriterijai:
23.1. Projekto atitikimas Neringos savivaldybės strateginiam plėtros planui ir Neringos savivaldybės
kūno kultūros ir sporto plėtros programai;
23.2. Projektas skatina kūno kultūros ir sporto plėtros procesus Savivaldybėje ar prie jų prisideda;
23.3. Projektas turi išliekamąją vertę, ilgalaikę naudą Neringos bendruomenei;
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23.4. Projekte suplanuoti laiko, finansiniai ir žmogiškieji ištekliai yra pakankami projektui
sėkmingai įgyvendinti;
23.5. Projekto biudžetas yra realus, būtinas ir subalansuotas;
23.6. Projekto įgyvendinimui numatytos lėšos ir iš kitų šaltinių (Europos sąjungos fondų, Kūno
kultūros ir sporto departamento, rėmėjų, nuosavos ir kitos lėšos);
23.7. Projektas jau yra vykdomas be Savivaldybės lėšų;
23.8. Projektas yra tęstinis;
23.9. Projektas vykdymas ne vasaros sezono laikotarpiu yra prioritetinis;
23.10. Projekto dalyvių skaičius.
V. LĖŠŲ SKYRIMO, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ
TVARKA
24. Lėšos neskiriamos:
24.1. Projektams, neatitinkantiems šio Tvarko aprašo reikalavimų;
24.2. Pareiškėjams, kurie yra neatsiskaitę už ankstesniais metais gautas lėšas pagal Projekto
vykdymo ir lėšų naudojimo sutartyse ir Tvarkos apraše numatytą tvarką;
24.3. Pareiškėjams, kurie gautas Lėšas panaudojo ne pagal paskirtį;
24.4. Pareiškėjams, kurie negrąžino Lėšų, skirtų neįvykusioms Projekto priemonėms įgyvendinti;
24.5. veiklai, kuri skirta siauram dalyvių ratui ir neturi poveikio didesnei žmonių grupei;
24.6. komerciniai veiklai;
24.7. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu nesusijusioms išlaidoms.
25. Lėšos Projektams finansuoti skiriamos biudžetiniams metams ir negali būti perkeltos į kitus
biudžetinius metus.
26. Lėšų skyrimas Projektams finansuoti įforminamas Direktoriaus įsakymu per 10 darbo dienas po
Savivaldybės biudžeto patvirtinimo arba po pakartotinio Vertinimo komisijos vertinimo.
27. Savivaldybės finansuojamų Projektų sąrašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje per 5
darbo dienas nuo Direktoriaus įsakymu Projektų sąrašo tvirtinimo dienos.
28. Direktoriui patvirtinus Projektų sąrašą, tarp Savivaldybės administracijos ir Projektą pateikusio
juridinio asmens (kuriam yra skiriamos Lėšos) (kartu toliau vadinamos – Šalys) sudaroma Projekto
vykdymo ir lėšų naudojimo sutartis (toliau – Sutartis), kurios formą tvirtina Direktorius įsakymu.
Sutartyje numatomi projekto įgyvendinimo terminai, finansavimo tvarka, atsiskaitymas, Šalių
atsakomybė už sutarties įgyvendinimą ir kitos sąlygos. Prie sutarties pridedama Projektui skirtų Lėšų
detali išlaidų sąmata, kurios formą tvirtina Direktorius įsakymu.
29. Sutartis tarp Šalių turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po Direktoriaus
įsakymu patvirtinto finansuojamų Projektų sąrašo.
30. Nesudarius sutarties per šio Tvarkos aprašo 28 punkte nurodytą terminą, Direktoriaus įsakymas dėl
Lėšų skyrimo Projektui netenka galios ir nepanaudotos Lėšos gali būti perskirstomos kitoms Ugdymo
ir sporto programos priemonėms ar veikloms.
31. Projekto vykdytojas, naudodamas Lėšas, prekių, paslaugų ir darbų pirkimus privalo vykdyti
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
32. Projekto administravimo išlaidoms (darbo užmokestis, Sodra, ryšių, kanc. prekių, kuro išlaidos) gali
būti panaudojama ne daugiau kaip 20 procentų Projektui skirtų Savivaldybės lėšų.
33. Iki 10 procentų Lėšų sumos, skirtos Projektui įgyvendinti, gali būti panaudota nenumatytoms
išlaidoms, kurios nebuvo tiksliai žinomos sutarties sudarymo metu ir kurios nedubliuoja sąmatoje jau
esančių išlaidų, padengti.

4
34. Lėšos negali būti naudojamos kitoms veikloms, nenumatytoms detalioje Projektų lėšų naudojimo
sąmatoje, įgyvendinti.
35. Projekto vykdytojas, įgyvendinęs Projektą, privalo per 14 kalendorinių dienų į sutartyje nurodytą
Savivaldybės administracijos sąskaitą grąžinti Lėšas, skirtas neįvykusioms Projekto priemonėms
įgyvendinti.
36. Įgyvendinus Projektą, pateikiami Savivaldybės administracijai šie atsiskaitymo dokumentai:
36.1. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m.
kovo 27 d. įsakymo Nr. 1K-121 patvirtinta forma Nr. 2 naujausia redakcija);
36.2. Projekto Veiklos ataskaitą (forma patvirtinama Direktoriaus įsakymu);
36.3. Projekto išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos juridinio asmens vadovo ar jo
įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei juridinis asmuo privalo jį turėti).

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
37. Projekto vykdytojas Projekto viešinimo metu privalo nurodyti, kad Projektas finansuojamas
Savivaldybės biudžeto lėšomis (nuorodos ruošinys pateikiamas Savivaldybės interneto svetainėje
skiltyje Sportas/Projektai).
38. Šis Tvarkos aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar naikinamas Savivaldybės tarybos
sprendimu.
_____________________________________

