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PATVIRTINTA
Roki5kio raj ono savivaldybes administracij os

direktoriaus2019 m. kovo 15 d.

isakymu Nr. AV-239

ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBES STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TREdIOSIOS
PRIEMONES ".ILUNIMO POLITIKOS IGYVENDINIMO pAVMLDYBr.rn_

PROGRAMA" DALINIO FINANSAVIMO IS SAVIVALDYBES SVIETIMO, KULTUROS
IR SPORTO SKYRIAUS BIUDZETO LESU JAUNIMO NEYYRIAUSYBINIU

oRGANTZACIJU PROGRAMU FTNANSAVTMO 2019 M. KONKURSO TVARKOS
APRASAS

r. BENDROSTOS SAVOKOS

l. Roki5kio rajono savivaldybes strateginio veiklos plano tredios priemones ,,Jaunimo
politikos igyvendinimo savivaldybeje programa" dalinio finansavimo i5 savivaldybes Svietimo,
kulturos ir sporto skyriaus biudZeto leSq Jaunimo nevyriausybiniq organizacijq programq
finansavimo 2019 m. konkurso tvarkos apraSas (toliau - ApraSas) nustato jaunimo nevyriausybiniq
organizacijq programq (toliau - Programos) vertinimo organizavimo, finansavimo, atsiskaitymo uZ
gautq le5q panaudojimo tvark4.

1.2. Pagrindines s4vokos vartojamos tvarkoje atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo
politikos pagrindq istatyme vartojamas s4vokas:

1.2.1. Jaurtas Zmogus - asmuo nuo 14 iki 29 metq.
1.2.2. Jawrimo iniciatyva - jaunimo veikla, skirta jaunimo poreikiams tenkinti.
1.2.3. Jaunimo organizacija - istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka iregistruota

asociacija, kurioje ne maZiau kaip 213 nariq yra jauni Zmones ir (ar) i kuri4 ieina ne maiiau.kaip 213

asociacijq, kuriq kiekvienos ne maZiau kaip 213 nariq yra jauni Zmones.
1.2.4. Jawtimo politika - kryptinga veikla, kuria sprendZiamos jaunimo problemos ir

siekiama sudaryti palankias s4lygas formuotis jauno Zmogaus asmenybei bei jo integravimuisi i
visuomenes gyvenimq, tarrp pat veikla, kuria siekiama visuomenes ir atskiry jos grupiq supratimo
bei tolerancijos jauniems Zmonems.

1.2.5. Jawtimo projektas - tiksline jaunq Zmoniq grupes ar jaunimo organizacijos veikla,
kuri yra apibreLla pasirengimo ir igyvendinimo terminais, tikslais, finansavimo Saltiniais, autoriais
ir igyvendintojais.

.^. 1.2.6. Su jaunimu dirbanti organizacija - vie5asis juridinis asmuo, kurio vienas i5 tikslq - ir \ jaunim4 orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. Jaunimo nevyriausybiniq organizacijr4programos finansuojamos konkurso btdu.
3. Konkurso tikslas - finansuoti jaunimo orgarizacijq, veikiandiq jaunimo politikos srityje

projektus, skatinandius lyderystg, savanorystg, pilieti5kum4.
4. Konkurso uZdaviniai:
4.1. skatinti jaunimo dalyvavim4 formuojant ir igyvendinant jaunimo politikq, sudarant

s4lygas formuotis moraliai, intelektualiai, pilieti5kai ir demokratiSkai asmenybei;
4.2. skatinti ivairiq jaunimo grupiq isitraukim4, dalyvavim4 ir uZimtum4 pozityvia

savanori5ka veikla;
4.3. skatinti jaunimo organizacijq, savivaldybes ir kitq istaigq partnerystg igyvendinant

savivaldybes, nacionalinio ir tarptautinio lygmens programas;
4.4. skatinti inovatyvias jauntl Zmoniq idejas ugdant jaunimo verslumq;
4.5. skatinti nesimokandio, nedirbandio, mokymuose nedalyvaujandio jaunimo (NEETS)

itraukim4 i visuomening veikl4.
5. Projekto programos kryptys:



5.1. projektas sudaro s4lygas formuotis moraliai, intelektualiai, pilietiSkai ir demokratiSkai
asmenybei;

5.2. proj ektas skatina j aunimo savivaldq dalyvavim4 j aunimo veikloj e;

5.3. projektas skatina ivairiq jaunimo grupiq isitraukim4, dalyvavim4 ir uZimtumqpozityvia
savanori5ka veikla;

5.4. projektas skatina jaunimo informavim4 apie jaunimo galimybes;

5.5. projektas skatina jaunimo organizacijq, savivaldybes ir kitq istaigq partnerystg

igyvendinant savivaldybes, nacionalinio ir tarptautinio lygmens programas;
5.6. projektas skatina inovatyvias jaunq Zmoniq idejas ir jaunimo verslum4;
5.7. projektas sudaro s4lygas itraukti i visuomening veikl4 nesimokanti, nedirbanti,

mokymuose nedalyvauj anti j aunime NEETS);

III. PARAISKU TEIKIMAS ATRANKOS KONKURSUI

6. Konkursas organizuojamas savivaldybes lygmeniu.
7. Konkurso nuostatai bei parai5kq pateikimo terminai skelbiami RokiSkio rajono

savivaldybes internetinej e svetainej e www.rokiski s. lt .

8. Parai5kq teikejai ir vykdytojai turi brlti jaunimo organizacijos (pateikusios duomenis
apie organizacij4 Roki5kio rajono savivaldybes Nevyriausybiniq organizacijq registrui
https://goo.gl/forms/F04RsCAIljrKOHpl2 ir pateikusios finansinds atskaitomybes dokumentus
Juridiniq asmenll registro tvarkytojui) arba neformalios jaunimo grupes.

9. NemaZiau, kaip du treddaliai projekto vykdytojq ir projekto dalyviq turi blti jauni
Zmones.

10. Programq teikejai turi uZpildyti konkurso parai5kos for-Q (1 priedas) ir iSlaidas
pateisinandius dokumentus pateikti iki 2019 m. balandiio 3 d. Roki5kio rajono savivaldybes
administracijos Jaunimo reikalq koordinatoriui, Respublikos 9.94,806 kab. tel. +370 638 71 480.

1 1. UZpildy'ta parai5ka teikiama 1 egzemplioriumi, kiekvienas paraiSkos ir papildomos
medZiagos egzempliorius turi blti tvarkingai susegtas, puslapiai sunumeruoti. Pasira5ytq elektroning
paraiSkos versij4, pdf formatu, atsiqsti el. paStu: e.kriove@post.rokiskis.lt.

12. Parai5ka turi buti pasira5yta organizacijos / neformalios jaunimo grupes vadovo ir
patvirtinta organizacijos antspaudu (netaikoma neformalioms jaunimo grupems).

13. Prie paraiSkos pridedama:
13.1. Jaunimo organizacijoms:
13.1.1. programos teikejo registravimo Juridiniq asmenq registre paZymejimo kopija;
13.1.2. programos teikejo istatq (nuostatq) kopija;
13.1.3. programos vadovo gyvenimo apra5ymas (CV);
13.1.4. rekomendacijos;
13.1.5. bendradarbiavimo sutartys ir kiti papildomi dokumentai.
13.2. Neformalioms jaunimo grupdms:
13.2.1. bendradarbiavimo sutartis ir rekomendacija i5 neformali4 grupg globojandios

organizacijos;
13.2.2. programos vadovo gyvenimo apra5ymas (CV);
13 .2.3. rekomendacij os;
13.2.4. bendradarbiavimo sutartys ir kiti papildomi dokumentai.
14. Konkursui pasibaigus paraiSkos negrqZinamos ir saugomos 10 metq.
15.Vienas programos teikejas gali pateikti tik vien4 paraiSk4. Pra5yti i5 RokiSkio rajono

savivaldybes biudZeto galima iki 700 eurq numatytoms projekte veikloms igyvendinti.



rv. PARATSxq ATRANKA

16. Roki5kio rajono jaunimo reikalq taryba (oliau- JRT):
16.1. pagal vertinimo grupes nuostatus (2 priedas) sudaro nepriklausomq vertintojq grupg,

kuri iki 2019 m. balandLio 5 d. turi pateikti Roki5kio rajono jaunimo reikalq tarybai uZpildytas
vertinimo formas (3 priedas).

16.2. nustato parai5kq galutinius ivertinimus (susumuojant kiekvieno verlinimo grupes
nario skirtus balus ir padalinant i5 vertinimo grupes nariq skaidiaus, maZiausia vidurkio verte 40
balq), atmeta projektus, kurie nesurenka minimalios balq veftes ir nera tinkami finansuoti;

16.3. priima sprendim4 del tinkamq projektq finansavimo ir teikia siulymus savivaldybes
administracijos direktoriui isakymu skirti leSq programoms finansuoti;

V. PARAISKU VERTINIMAS

1 7. ParaiSkq vertinimo kriterijai:
17.1. veftinamos tik parai5kos, atitinkandios parai5kq teikimo atrankos konkursui

reikalavimus, nustatytus 3 dalies 7-12 punktuose;
17.2. projekto atitikimas pasirinktoms programos kryptims vertinamas nuo 0 iki 20 balq,

kai:
17.2.1. projektas skatina jaunimo savivaldq dalyvavim4 jaunimo veikloje,
17.2.2. projektas skatina ivairiq jaunimo grupiq isitraukim4, dalyvavim4 ir uZimtum4

pozityvia savanoriSka veikla,
17.2.3. projektas skatina jaunimo informavim4 apie jaunimo galimybes,
17.2.4. projektas skatina jaunimo organizacijq, savivaldybes ir kitq istaigq partnerystg

igyvendinant savivaldybds, nacionalinio ir tarptautinio lygmens programas,
17.2.5. projektas skatina ir remia inovatyvias jaunq Zmoniq idejas ugdant jaunimo

verslum4;
17.3. projekto turinys vertinamas nuo 0 iki 40 balq;
17.4. projekto veiklos efektyvumo ir finansavimo pagristumas veftinamas nuo 0 iki 40

balq.
18. Kiekviena pateikta paraiSka vertinimo grupes yra vertinama nuo 0 iki 100 balq.

Kiekvienas veftinimo grupes narys motyvuoja savo ivertinim4 uZpildydamas vertinimo form4 (3
priedas).

VI. FINANSAVIMAS

19. Konkurs4 laimejg programq teikejai sudaro sutarti (4 priedas) su Roki5kio rajono
savivaldybes administracijos Svietimo, kultrlros ir sporto skyriumi, pateikia organizuojamq
priemoniq plan4 ir s4mat4 pagal form4 BFP-1, patvirtint4 Lietuvos Respublikos finansq ministro
2009 m. sausio 14 d. isakymu Nr. 1K-006 (Lietuvos Respublikos finansq ministro 2017 m.
gruodZio 6 d. isakymo Nr. 1K-444 redakcija):

19.1. savivaldybes biudZeto le5os gali b[ti numatomos sumoketi uZ prekes ir paslaugas,
kurios tiesiogiai susijusios su programos igyvendinimu;

19.2. savivaldybes biudZeto 1e5os negali buti numatytos:
19.2.1. programoms, numatandioms isigyti baldq, transporto priemoniq, kompiuterines,

medicinines irangos ir kito inventoriaus, kuris nenusidevi per vienerius metus;
19.2.2. programoms, numatandioms leSas isiskolinimams padengti ar investiciniams

projektams finansuoti;
19.2.3. ilgalaikei patalpq nuomai ar iSperkamajai nuomai, remontui, rekonstrukcijai ir

statybai, patalpq eksploatacijai;



19.2.4. programos parengimo i5laidoms ir darbo uZmokesdiui.
20. Informacija apie konkursE, jo laimetojus ir skiriamq le5q sEra5as skelbiamas

savivaldybes interneto svetaineje http://www.rokiskis.ltlltljaunimui.html ir vietineje spaudoje.
21. Programq vykdyojai privalo sutartyje aptartomis s4lygomis teikti informac11 apie

vykdom4 program? el. adresu g.kriove@post.rokiskis.lt. Informacija bus skelbiama tinklalapyje
www.rokiskis.lt. Jokia kita informacija apie programa nevie5inama.

22. RokiSkio rajono savivaldybes administracijos Svietimo, kult0ros ir sporto skyrius
sudaro leSq skyrimo sutartis.

23. Progrartq vykdytojai uZ skirtq tiksliniq le5q naudojim4 ne pagal paskirti atsako teises

aktq nustatyta tvarka. Jei programos vykdytojui i5kils bfitinybe koreguoti s4mat4 ir keisti i5laidq
ekonomines klasifikacijos straipsnius, jis bfltinai tai tures raStu suderinti su RokiSkio rajono
savivaldybes Svietimo, kultlros ir sporto skyriumi.

VII. ATSISKAITYMAS IR ATSAKOMYBE

24.Prcgramq vykdytojai kiekvienam ketvirdiui pasibaigus iki kito ketvirdio pirmo menesio
5 dienos Roki5kio rajono savivaldybes administracijos Svietimo, kultUros ir sporto skyriui pateikia
biudZeto iSlaidq s4matos ivykdymo ataskait4 pagal form4 Nr. 2, patvirtint4 Lietuvos Respublikos
finansq ministro 2008 m. gruodZio 31 d. isakymu Nr. 1K-465, (Lietuvos Respublikos finansq
ministro 2018 m. vasario 7 d. isakymo Nr. 1K-50 redakcija).

25. Programq vykdytojai Roki5kio rajono savivaldybes administracijos Jaunimo reikalq
koordinatoriui iki kalendoriniq metq gruodZio 10 d. pateikia:

25.1. meting biudZeto i5laidq s4matos ivykdymo ataskait4 pagal form4Nr. 2;
25.2. javrimo nevyriausybiniq organizacijq projektq veiklos ataskait4 (5 priedas);
25.3. elektroning programos ataskaitos formq ir vaizding projekto vykdymo medZiagq

adresu g.kriove@post.rokiskis. lt.
26. Nepanaudotas leSas Jaunimo nevyriausybiniq organizacijq projektq vykdytojai turi

grqLinti savivaldybes administracijai iki kalendoriniq metq gruodZio 10 d.
27. Programq vykdyojai teises aktq nustatyta tvarka atsako uZ programose dalyvaujandiq

vaikq ir jaunimo saug4, sveikatos prieLiurE, higienos s4lygas ir veiklos organizavimo kokybg.
28. Svietimo, kultfiros ir sporto skyrius ir Roki5kio rajono jaunimo reikalq tarybatikrina, ar

programos vykdytojas laikosi Sio Apra5o reikalavimq ir sutartyje nustatytq isipareigojimq.
29. Programq vykdytojams skirtas le5as naudojant ne pagal paskirti, savivaldybes

administracija gali koreguoti jiems skiriamq lesq sum4 arba nutraukti sutarti su programos
vykdytojais ir pareikalauti nedelsiant grqLirrti pervestas leSas.

30. Programos vykdymo veiklos, finansing prieliirq ir kontrolg vykdo Roki5kio rajono
savivaldybes Svietimo, kulttiros ir sporto skyrius.



Jaunimo nevyriausybiniq organizacijq
programq finansavim o 2019 m. konkurso

tvarkos apraSo,

1 priedas

PARAISKA DALWAUTI
Jaunimo nevyriausybiniq organizacijq programq finansavimo konkurse

1. Organizaciios / neformalios iaunimo grup6s pavadinimas:

) adinimas:

3. Informaciia apie proiekta teikianiia orsanizaciia:
Adresas:
Miestas ir indeksas:
Telefonas:
Faksas :

Elektroninis paStas:

Interneto puslapis:

4. Informacija apie projekt4 teikianii4 neformalia iaunimo srupe (pildo tik neformalios
iaunimo srupes teikeiai):

Adresas:
Miestas ir indeksas:
Telefonas:
Faksas :

Elektroninis pa5tas:

Interneto puslapis:

4.1 Informacija apie organizacijq, kuri eloboia projekt4 teikianii4 neformali4 jaunimo
grupg (pildo tik neformalios iaunimo srupds teikeiai):

Globoianiios organizaciios pavadinimas:
Adresas:
Miestas ir indeksas:
Telefonas:
Faksas :

Elektroninis pa5tas:

Intemeto puslapis:

5. Projekto vadovas irvykdytojai:
Bendras proj ekto vykdytojq skaidius :

iu nuo l4 iki 29 metv skaidius:

Atstovauj am a oryanizacij al
jaunimo grupdl
bendruomene

Kontaktinis telefonas ir
el. pa5tas



5.2 Projekto vadovo ir vykdytojq patirtis: (dalyvavimas mokymuose, renginiuose, organizacine
patirtis mokykloje, organizacijose, bureliuose ir kita naudinga patirtis bei Zinios)

6. Proiekto dalwiai:
Bendras proiekto dalyviu skaidius:
Bendras proiekto dalyviu nuo 14 iki29 metu amZiaus skaidius:

6.1.dalyviq itraukimas (kaip iprojekto veiklas bus itraukiami jauni Zmones? Pvz. i5ankstine
registracija pildant dalyvio anketas internetu ir lar Lodiniu kvietimu, skelbimu istaigos,
organizacijos tinklalapiuose, skelbimq lentose ir pan.)

7. Projekto partneriai (apra5ykite kiekvien4 numatom4 projekto partneri)

Nr. Oryanizacijosl
institucijos

pavadinimas

Blstines
adresas

Telefonas Bendradarbia
vimo statusas

Glaustai apibreZkite
organizacijos/instit

ucijos vaidmeni
proiekte

1

2.

8. Trumoas nro mas (ne dausiau kaio 10 sakiniu aoimties santrauka

9. Proiekto atitikimas programos kryptims (pasirinkti ne daugiau nei - 2 pasrindines kryptis)
Eil. Nr. Veiklos kryptys PaLymetr

X
1 projektas sudaro s4lygas formuotis moraliai, intelektualiai, pilieti5kai ir

demokrati5kai asmenybei:
2. proiektas skatina iaunimo savivaldu dalyvavima iaunimo veikloie:
a
J. projektas skatina ivairiq jaunimo grupiq isitraukim4, dalyvavim4 ir uZimtum4

PozitYtria savanori5ka veikla;
4. proj ektas skatina j aunimo informavim4 apie i aunimo galimybes;
5. projektas skatina jaunimo organizacijt4, savivaldybes ir kitq istaigq

partnerystg igyvendinant savivaldybds, nacionalinio ir tarptautinio lygmens
programas;

6. proiektas skatina inovatyvias iaunu Zmoniu ideias ir iaunimo versluma;
7. projektas sudaro s4lygas itraukti i visuomeninE veikl4 nesimokanti,

nedirbanti, mokymuose nedalyvaui anti i aunima NEETS).

10. Proiekto turin
10.1 Problema-situacijos analiz6. Glaustai apraSykite konkredi4 problem4, kuri4 sieksite sprgsti

igyvendindami projekt4 ftokia ta problema, kiek ir kaip ji aktuali bendruomenei ir kt.).



10.2. Projekto tikslas ir uZdaviniai.

10.3. Tikslin6 projekto grup6 (kokiam jaunimui skirtas projektas ? pvz.lyderiams, savanoriams,
maiiau galimybiq turintiems, nemotyvuotiems ir pan. )

10.4. Kokiq savivaldyb6s programq igyvendinime dalyvavote, vykddte laimOtus projektus
(pabraukite):
1) Jaunimo iniciatyvrtr; 2) Vaikq ir jaunimo socializacijos; 3) VVG (Kaimo pletros projektuose; 4)
Nevyriausybiniq organizacijq;5) Specialiojoje sveikatos remimo; 6) Tikslines paskirtie dalinio
finansavimo programa.
10.5. Kokiose nacionalinese programose dalyvavote, esate laimeje finansavim4, i5vardinkite. (Pvz.
JRo, SMtrut irk t)
10.6. Projekto veikla ir planuojami rezultatai.

Veiklos pavadinimas,
trumpas apra5ymas

Veiklos metodai,
vykdymo vieta,
laikas, (menuo, diena)

Atsakingas
vykdytojas

Planuojamircztiltatu
(kokybiniai,
kiekvbiniai)

10.6. Projekto tgstinumas (Kaip bus uZtikrintas proiekto tsstinumas?)

11. Pateikite detali4 informacijq apie projekto i5laidas
Nr.

ISlaidg paskirtis
I5laidg

detalizavimas
Pra5omos

l65os
Kitq r6m6jr1
skiriamos l65os
(nurodyti, i5

kokiq
programq,
16m6jg);
nepiniginis
inaSas
(patalpos,
technin6 iranga
ir pan.)

Bendra
projektui

igyvendinti
reikalinga

suma

1 Transporto i5laidos, bilietq
apmokeiimas

2. MaZaverdiq priemoniq ir reikmenq
(kanceliarines prekes, [kines
paskirties prekes ir pan.) isieiiimas

a
J. Renginio dalyviq apgyvendinimas

ir maitinimas
4. Leidybos ir pristatymo visuomenei

iSlaidos
5. Trumpalaikes nuomos i5laidos



6. Mokymu paslaugos

Bendra projektui igyvendinti
reikalinga suma eurais

I5 viso: I5 viso: I5 viso:

12. Pridedami dokumentai jaunimo organizacijoms:
12.1. programos teikejo registravimo Juridiniq asmenq registre paZymejimo kopija;
12.2. programos teikejo istatq (nuostatq) kopija;
12,3. pridedamas organizacijos vadovo ra5tas, patvirtinantis, kad Organizacrla yru

pateikusi informacij4 apie vykdom4 veikl4 Roki5kio rajono savivaldybes nevyriausybiniq
organizacijt4 tarybai https://goo.gl/forms/F04RsCAlljrKOHpl2 ir pateikusios finansines
atskaitomybes dokumentus Juridiniq asmenq registro tvarkytoj ui.

12.4. programos vadovo gyvenimo apra5ymas (CV);
12.5. rekomendacijos;
I 2.6. i5laidas pateisinantys dokumentai;
12.7. bendradarbiavimo sutartys ir kiti papildomi dokumentai.
13. Pridedami dokumentai neformalioms grup6ms:
13.1. bendradarbiavimo sutartis ar rekomendacija i5 neformali4 grupg globosiandios

or ganizacijos / istaigos;
13.2. programos vadovo gyvenimo apra5ymas (CV);
13.3. rekomendacijos;
I 3.4. i5laidas pateisinantys dokumentai;
13.5. bendradarbiavimo sutartys ir kiti papildomi dokumentai.

Data:
O r ganizacijo s vadovo vardas, pavard6, para5as :

Organrzacijos spaudo
Vieta:



Jaunimo nevyriausybiniq organizacij4
programq finansavim o 2019 m. konkurso
tvarkos apra5o

2 priedas

JAUNIMO NEYYRIAUSYBINIU ORGANIZACIJU PROJEKTU
VERTINIMO GRUPES NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Jaunimo nevyriausybiniq organizacijq projektq vertinimo grupe sudaroma i5 institucijq,
istaigq, oryanizacijq atstovq ir nepriklausomq ekspertq, tiek teori5kai, tiek praktiSkai i5manandiq
konkursui pateiktose parai5kose apra5om4 ir sprendZiam4 problematik4.

2. Galutini sprendim4 del le5q skyrimo priima RokiSkio rajono jaunimo reikalq taryba
(toliau - Taryba). Priimdama galutini sprendim4 Taryba remiasi Vertinimo grupes siulymu bei kita
informacija.

3. Vertinimo grupe savo darbe vadovaujasi Valstybes biudZetiniq leSq efektyvaus ir
taupaus naudojimo bei remiamos veiklos skaidrumo principais.

II. VERTINIMO GRUPES X'ORMAVIMAS

4. Roki5kio rajono jaunimo reikalq taryba formuoja 4 asmenq vertinimo grupg, skirt4
parai5koms ivertinti. Vertinimo grupe savo darb4 organizuoja remiantis Siais nuostatais.

5. Vertinimo grupes pirminink4 ir sudeti tvirtina Taryba.
6. Vertinimo grupe turi bfiti patvirtinta iki parai5kq pateikimo konkursui termino pabaigos.
7. Vertinimo grupes nariais renkami asmenys, savo Ziniomis ir patirtimi galintys padeti

Tarybu ivertinti jaunimo veiklos projektus.
8. Ne maiiau kaip pusg vertinimo grupes nariq turi teisg sifllyti Roki5kio rajono jaunimo

organizacijq s4iunga ,,Apvalus stalas", kit4 pusg pasifllo Tarybos nariai. Vertinimo grupes nariais
negali btiti Jaunimo reikalq Tarybos nariai.

III. VERTINIMO GRUPES DARBO ORGANIZAYIMAS

9. Vertinimo grupes darb4 organizuoja ir grupes darbui vadovauja pirmininkas.
10. Vertinimo grupes pirmininkas kviedia posedZius, organizuoja projektq'vertinimo

aptarimus ir apibendrinimus.
11. Parai5kas tarp Vertinimo grupes nariq paskirsto pirmininkas.
12. Vertinimo grupe projektus, siulomus finansavimui, nustatys vadovaudamasi:
12.1. projekto vertes vidurkiu;
12.2. projektti siUlomos skirti sumos vidurkiu;
12.3. rajono jaunimo reikalq tarybos nustatyta pinigq suma;
12.4. kitais kriterijais, nustatomais argumentuotu Vertinimo grupes sprendimu.

IV. PROJEKTU VERTINIMAS

13. Vertinimo grupes nariai turi ivertinti kiekvien4 parai5kq ra5tu, uZpildydami pridedam4
parai5kos vertinimo form4 (3 Apra5o priedas).

14. Vertinimo grupes nariq darbo rezultatu yra laikoma pagal reitingq sudaryta projektq
lentele, kuri4 para5u patvirtina Vertinimo grupes pirmininkas arba atitinkamos raStu pateiktos
Vertinimo grupes i5vados.



V. VERTINIMO GRUPES NARIU TEISES IR PAREIGOS

15. Grupes narys negali dalyvauti svarstyme ir vertinime parai5kq, pateiktq organizacijq,
su kuriomis Vertinimo grupes nari sieja rySiai, neleidZiantys priimti objektyvirl sprendimq -
Vertinimo grupes narys yra organizacijos narys, dalyvauja jos valdymo strukttirq veikloje, yra

itrauktas i projekto vykdymo procesg, arba pats parei5kia nor4 atsiriboti nuo vie5qjq ir privadiqjq
interesq konflikto.

16. Jaunimo reikalq tarybos nariai, vertinimo grupes naiai ir kiti asmenys vienu ar kitu
budu isitraukg i konkurso eig4, turi uZtikrinti konkurso informacijos konfidencialum4 ir jos vie5ai
neskelbti bei neplatinti, iki Jaunimo reikalq taryba nepriims galutinio sprendimo apie programq
finansavim4.

17. Pradedama darb4 Vertinimo grupe turi susipaZinti su organizacijos pateiktais
dokumentais. I5kilus abejonems ar klausimams Vertinimo grupes pirmininkas gali kreiptis i
Jaunimo reikalq tarybq su pra5ymq patikslinti pateiktus dokumentus.

VI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Argumentuotu sprendimu rajono Jaunimo reikalq taryba gali neatsiZvelgti i vertinimo
grupes rekomendacijas.

19. Rajono Jaunimo reikalq taryba informuoja organizacijas apie konkurso rezultatus, per 5
darbo dienas.



Jaunimo nevyriausybiniq organizacijr4
programq finansavim o 2019 m. konkurso

tvarkos apra5o

3 priedas

JAUNIMO NEVYRIAUSYBINIU ORGANIZACIJU
KONKURSUI PATEIKTU PROGRAMU VERTINIMO FORMA

Projekto registracij os numeris:

Projekto pavadinimas:

Projektq patei kusi organizacija:

Projekto pagrindiniai
Privalumai

Privalomi reikalavimai:

iu ir dalyvir) sudaro iauni asmenys nuo l4 iki 29 metu amZiaus

3. ParaiSka neatitinka konkurso tvarkos

Vertinimo rodikliai:
I. Proiekto atitikimas pasirinktoms Drogramos kryptims (yertinama nuo 0 iki 20 ba

1. I5keltos problemos atitikimas pasirinktoms Drogramos kryptims 0 - 6 balai
2. Proiekto tikslu ir uZdaviniu atitikimas pasirinktoms prosramos krvptims 0 7 balai
3. Planuo.iamq rezultatq atitikimas pasirinktoms programos kryptims 0 - 7 balai
I5 viso: 0 - 20 balu

ekto ma nuo 0 iki 40 ba
l. Vvkdfioiu kvalifikaciia ir patirtis 0 - 3 balai
2. Jaurn1 Zmoniu itraukimas 0 7 balai
3. Problemos aktualumo tikslinei grupei ir visuomenei pagrindimas 0 - 7 balai
4. Veiklos, metodu atitikimas i5keltiems tikslams ir rezultatams 0 - 7 balai
5. Rezultatq pagristumas kokybiniais, kiekybiniais rodikliais 0 - 9 balai
6. Proiekto tgstinumo uZtikrinimas 0 - 3 balai
7. Proiekto partneriai ir iu ihaukimas 0 - 4 balai
I5 viso: 0 - 40 balu

I. Pro.iekto veiklos efektyvumo ir finansavimo pagristumas (vertinama nuo 0 iki 40
17. Le5os naudo.iamos racionaliai ir taupiai 0 - 6 balai
18. I5laidos susiiusios su proiekte numatyta veikla 0 - 14 balu
19. Papildomq finansavimo Saltiniu naudoiimas 0 - 12 balu
20. Papildomq paramos Saltinig naudoiimas (nepiniginis inaSas) 0 - 8 balai
15 viso: (kai maksimaliai galima balu suma - 40); 0 40 balu

V BALU SUVESTIN
I.

II.
III
I5 viso: (kai maksimaliai
galima balu suma- 100):

Projekto pagrindiniai
Triikumai

Vertintojas (vardas, pavarde, paraSas)



Jaunimo nevyriausybiniq organizacijq
programq finansavimo 2019 m. konkurso
tvarkos apra5o

4 priedas

PROJEKTO
( proj ekto pavadinimas)

FINANSAVIMOSUTARTIS

2019 m..... d. Nr.
RokiSkis

Roki5kio rajono savivaldybOs administracija, atstovaujama Svietimo, kulturos ir sporto
skyriaus vedejo Aurimo LauladZio, igalioto pasira5yti sutartis administracijos direktoriaus 2019 m.
vasario 25 d. isakymu Nr. AY - 167 ,veikianti pagal administracijos nuostatus, imones kodas
188772248 (toliau - Administracija), kurios registruota buveine yra Respublikos g. 94, Roki5kis,
LT - 42136, ir ........... ..., atstovaujama............veikiandios ............., imones kodas

, (toliau - organizacijos), kurios registruota buveine yra ............
sudare 5i4 sutarti:

[. Sutarties dalykas.
1.1. Sios sutarties dalykas yra 2019 m. RokiSkio rajono savivaldybes strateginio veiklos

plano 3 programos Jaunimo politikos igyvendinimo savivaldybeje priemones projektas

( projekto pavadinimas ir lgyvendinimo data)

2. Sa[q isipareigojimai:
2. i. Administracija isipareigoja:
2.1.1. skirti leSas Sios sutarties 1.1. punkte nurodytam projektui, atsiZvelgiant i pateikt4

s4mat4 (kuri yra neatskiriama sutarties dalis), eurq (............Eur);
2.1.2. le5as pervesti i ...s4skait4 Nr. esandi4

banke, kodas .. dviem etapais: 70 proc. iki projekto igyvendinimo pradZios ir 30 proc.
per dvi darbo dienas, gavus atsiskaitymo uZ projekt4 dokumentus.

2.2. ........... isipareigoja:
2.2.1. sutartivykdyti pagal pateikt4 s4mat4;
2.2.2. Roki5kio rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2019 m. .....d. isakymu Nr.

AV .... patvirtintas ld5as, esandias Roki5kio rajono savivaldybes administracijos Svietimo, kultfiros
ir sporlo skyriaus s4matoje, naudoti tik pagal paskirti;

2.2.3. pateikti Svietimo, kult[ros ir sporto skyriui biudZeto iSlaidq s4matos vykdymo
apyskait4 (forma F-2), projekto ivykdymo rezultatq ataskait4 ir faktines i5laidas patvirtinandiq
dokumentq s4ra54, bei dokumentq kopijas;

2.2.4. nepanaudotas leSas sutardiai vykdyti gr1linti i Administracijos s4skait4 iki einamq
metq gruodZio 10 d.

3. Papildomos sutarties s4lygos:
3.1. uL isipareigojimq nevykdym4 ar netinkam4 vykdym4 Sios sutarties Salys atsako

Lietuvos Respublikos teisds aktq nustatyta tv arka;
3.2. jeigu viena i5 Saliq del nenumatytq prieZasdiq negali ivykdyti kurio nors Sios sutarties

punkto, nedelsdama ra5tu kreipiasi i kit4 Sali del sutarties papildymo, pakeitimo ar nutraukimo;
3.3. sutarties papildymai, pakeitimai arba sutafties nutraukimas galioja tik ra5tu sutikus

abiem Salims;
3.4. gindai del Sios sutafties vykdymo sprendZiami Saliq susitarimu, o nesusitarus - Lietuvos

Respublikos istatymq nustatyta tvarka;
3.5. Sutarti nutraukus del ....... kaltes .. privalo per 15 darbo dienq

gr1Zinti Administracijai visas sutarties (priede) s4matoje numatytas leSas;



3.6. Sutarti nutraukus del Administracijos kaltes, Administracija pagal
pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmoka s4matoje numatytas leSas, skirtas tikslui igyvendinti,
padarytas iki sutarties nutraukimo dienos, nevir5ijant Sios sutarties 2.1.1 punkte numatytos sumos;

3.7. Sutartis sudaryta dviem vienod4 juriding gali4 turindiais egzemplioriais, po vien4
kiekvienai Saliai;

3.8. sutartis isigalioja nuo jos pasira5ymo dienos ir galioja iki einamqjq metq gruodZio 10

dienos;
3.9. sutartis su priedu sudaryta 2 egzemglioriais, kiekvienai Saliai po vien4.

4. Saliq rekvizitai:

Roki5kio rajono savivaldybds administracija

fm. kodas 188772248

Respubliko s g. 94, Roki5kis
Luminor Bank AB
A. s. Nr. LT65 4010 0415 0000 0034

Banko kodas 40100

Tel. (8 458 ) 7l 281

El. p. svietv@post.rokiskis.lt

Svietimo, kultDros ir sporto

skyrius vedejas

Aurimas LauZadis

A.V.

{m. kodas

bankas

A. s. Nr.
Banko kodas

Tel. / faks.(............)

El.p.

A.V.



Jaunimo nevyriausybiniq organi zacijq
programq finansavimo 2019 m. konkurso
tvarkos apra5o

5 priedas

JAUNTMO NEVYRTAUSYBTNES ORGANTZACTJOS PROGRAMOS IyyKDyMO REZULTATU
ATASKAITA

(Programos vykdytojo pavadinimas, teisind forma, kodas)

(Programos vykdytojo adresas, telefonas, el. paito adresas)

RokiSkio rajono savivaldybes administracijos Svietimo, kult[ros ir sporto skyrius

Respublikos g. 94
Roki5kis

(Programos pavadinimas didiiosiomis paryikintomis raidOmis)

(Dara) 
Nr' 

-

Programa: ,,Kultlros, sporto, bendruomenes, vaikq ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas".
Priemone: o,Jaunimo politikos igyvendinimo savivaldyb6je programa..
Priemones kodas 10

Sutartyje (_-- Nr. 

-) 
nurodytas projekto igyvendinimo terminas:_ (data)

Programos rykdymo rezultatq analizd

Jaunimo itraukimas ir dalyvavimas:
I 4-29 metq proj ekto vykdytoj q skaidius;
14-29 metq unikaliq proiekto dalwiu skaidius.
Jaunimo informavimas ir kompetencijq ugdymas:
S uorganizuotq konferencij q skaid ius; konferencij os (-
q) dalyviq skaidius
Suorganizuotq mokymq skaidius; mokymq dalyviq
skaidius
Suorganizuotq diskusij q, konsultacij q skaidius;
diskusijq, konsultacijq dalyviq skaidius;
Suorganizuotq kitq renginiq (ivardinti kokiq)
skaidius; kitq renginiU dalwiu skaidius
Jaunimo savanori5kos veiklos stiprinimas:
I projekto veiklas itraukto 14-29 metr4 jaunimo
savanoriq skaidius

Maiiau galimybiq turiniio jaunimo itraukimas:
Projekto veiklose dalyvavusio 14-29 mett4
nedirband io, nesimokandio, mokymuose
nedalyvavusio iaunimo skaidius
Jaunimo organizacij q (neformalirg jaunimo
grupiq) potencialo stiprinimas ir pl6tra:
Sukurtq naujq jaunimo organizacijq / padaliniq /



skaidius;
Sukurtq naujq neformaliq jaunimo grupiq skaidius

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas ir
pl6tra:
Sudarytq tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutardiq
(su Svietimo, kulturos, sveikatos, darbo birZos,
seniiinij omis, kaimo ir ma1r4 miesteliq
bendruomenemis) skaidius

Patvirtiname, kad programai vykdyti skirtos le5os
(Suma skaiiiais ir iodZiais)

panaudotos pagal paskirti i5laidll s4matoje prie 20_ m.

sutarties Nr.--- nurodyoms i5laidoms padengti.

Nepanaudotos leSos Eur ( eurq)
(Suma skaiiiais ir iodiiais)

gr4Zintos i savivaldybes administracijos s4skait4
(GrqZinimo dokumento data ir Nr.)

I5laidq sumos atitinka i5laidas pateisinandius dokumentus, nurodytus faktines projekto i5laidas
pagrindZiandiq dokumentq s4ra5e. Visos Savivaldybes skirtos le5os panaudotos programos tikslui pasiekti.

Programos vykdytojo vadovas
(Paraias) (Vardas, pavarde)

Vyriausiasis buhalteris (finansininkas)
(Paraias) (Vardas, pavarde)

Ataskait4 uZpildes asmuo:

Vardas, pavardd, tel., el. paito adresas

ATASKAITA PRIEME:

(Savivaldybes (darbuotojo), atsakingo ui priemones vykdymq, pareigq pavadinimas)

(Paraias)

(Vardas, pavarde)

Data)

d.
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