
 PATVIRTINTA 
 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 

 direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. 

              įsakymu Nr. AV-262  

            (pakeista  2020 m. balandžio 3 d. Nr. AV-327; 2021-03-03 įsakymu 

Nr. AV-184) 

     

TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠŲ NAUDOJIMO EUROPOS IR KITŲ FONDŲ 

PROJEKTŲ DALINIAM FINANSAVIMUI TVARKA 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Tikslinės paskirties lėšų naudojimo Europos ir kitų fondų projektų daliniam 

finansavimui tvarka (toliau – Tvarka) nustato lėšų naudojimą, projektų paraiškų teikimo, 

atrankos ir finansavimo procedūras bei atsiskaitymą už lėšų panaudojimą. 

 2. Konkretų tikslinės paskirties lėšų dydį kasmet, patvirtindama savivaldybės 

biudžetą, nustato Rokiškio rajono savivaldybės taryba. Lėšos skiriamos asignavimų valdytojui – 

Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriui (toliau – asignavimų valdytojas).  

 3. Šios lėšos skiramos nedidelės apimties projektams, kurių bendra vertė iki 15000 

Eur, ir kuriems pritarė Rokiškio rajono savivaldybės taryba ir / arba Rokiškio rajono 

savivaldybės Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupė arba subjektai juos teikia 

tiesiogiai. 
 

II. TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠŲ NAUDOJIMAS 
 

 4. Tikslinės paskirties lėšos gali būti naudojamos Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos, jos struktūrinių padalinių, savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, rajone 

registruotų ir veikiančių bendruomenių bei kitų nevyriausybinių organizacijų (toliau – 

pareiškėjai): 

 4.1. teikiamų paraiškų paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių ar kitų fondų 

bei programų parengimo išlaidoms finansuoti; 

 4.2. investicijų projektų, galimybių studijų, techninės bei kitos dokumentacijos, 

susijusios su projekto, kuris teikiamas/pateiktas paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių 

ar kitų fondų ar programų, parengimu, išlaidoms finansuoti; 

  4.3. projektų, gavusių Europos Sąjungos struktūrinių ar kitų fondų bei programų 

dalinį finansavimą, įgyvendinimui iš dalies finansuoti. 

  5. Tikslinės paskirties lėšos negali būti naudojamos projekto įgyvendinimui 

reikalingų apyvartinių lėšų finansavimui kaip grąžintina subsidija.  
 

III. PARAIŠKŲ PATEIKIMO IR SVARSTYMO TVARKA 
 

 6. Pareiškėjai, nurodyti Tvarkos 4 punkte, per asignavimų valdytojo viešai  

paskelbtą kvietimo teikti paraiškas terminą,  asignavimų valdytojui kvietime nurodytu adresu 

teikia kompiuteriu užpildytos, pareiškėjo vadovo parašu ir antspaudu, jei tokį turi, patvirtintos 

paraiškos (toliau – paraiška) formos (1 priedas) su visais pridedamais dokumentais, nurodytais 

paraiškoje, originalų egzempliorių bei atsiunčia kvietime teikti paraiškas  nurodytu el. pašto 

adresu paraiškos elektroninę versiją.  

 7. Asignavimų valdytojas kvietimą pareiškėjams teikti paraiškas tikslinės paskirties 

finansavimui gauti periodiškai skelbia Rokiškio rajono savivaldybės administracijos tinklapio 

http://www.rokiskis.lt skiltyje „Naujienos“ ir/arba išsiunčia potencialiems pareiškėjams 

elektroniniu paštu.  

 8. Paraiška nesvarstoma, jeigu nustatyta bent viena iš šių aplinkybių: 

 8.1. paraiška pateikta pasibaigus kvietime teikti paraiškas nurodytam terminui; 

 8.2. paraiška neatitinka tvarkos 6 punkte nurodytų reikalavimų; 

 8.3. paraiška pateikta pareiškėjų, kurie nustatyta tvarka neatsiskaitė su savivaldybe 

už ankstesniais metais skirtas tikslinės paskirties lėšų panaudojimą; 

 8.4. paaiškėja, kad toms pačioms projekto veikloms vykdyti buvo skirtas 

finansavimas iš kitų savivaldybės asignavimų. 

 9. Paraiškas svarsto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta 

komisija: 

http://www.rokiskis.lt/


 9.1. Komisijos veiklai vadovauja Komisijos pirmininkas; 

 9.2. Komisijos pagrindinė veiklos forma – posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti, jei juose 

dalyvauja 1/2 komisijos narių. Esant poreikiui, gali būti organizuojama komisijos narių apklausa 

raštu elektroninėmis priemonėmis.  

 10. Vykdydama jai priskirtas funkcijas komisija: 

  10.1. renkasi į posėdžius, kuriuos protokoluoja Strateginio planavimo, investicijų ir 

viešųjų pirkimų skyrius; 

  10.2  susipažįsta su gautomis paraiškomis ir vertina jas nustatyta tvarka; 

  10.3. priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus dėl lėšų skyrimo pateiktų 

paraiškų finansavimui ir teikia juos tvirtinti administracijos direktoriui; 

  10.4. teikia pasiūlymus dėl šios tvarkos tobulinimo ; 

  11. Komisijos nariai sprendimus priima bendru sutarimu. Kai bendras sutarimas 

nepasiekiamas, sprendimas priimamas paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų 

dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra posėdžio pirmininko balsas. 

 12. Svarstant paraiškas, komisijos posėdžiuose kviečiami dalyvauti pareiškėjų 

atstovai bei paraiškų teikėjus kuruojantys savivaldybės administracijos skyrių vedėjai. 

  13. Vienai paraiškai skiriama ne didesnė nei 5000 eurų suma; 

 14. Nesant pakankamai lėšų, prioritetas teikiamas tų paraiškų projektų, kuriems 

pritarė Rokiškio rajono savivaldybės taryba ir / ar projektams, kurie finansuojami iš ne mažiau 

kaip dviejų finansavimo šaltinių (neįskaitant savivaldybės lėšų), finansuoti. 

 15. Sprendimai dėl lėšų skyrimo paraiškai priimami komisijos nariams užpildžius 

kiekvienai paraiškai vertinimo lentelę (2 priedas) ir išvedus bendrą svarstomai paraiškai tenkantį 

balų vidurkį. Priklausomai nuo surinktų balų skaičiaus, projektui siūloma skirti savivaldybės lėšų 

suma procentais  nuo prašytos projekto paraiškoje skirti savivaldybės lėšų sumos:  

 8-10 balų – 100 proc. ; 

 7 balai – 90 proc.; 

 6 balai – 80 proc.; 

 5 balai – 70 proc.;  

 4 balai – 50 proc.; 

 3 ir mažiau balų – paraiška nefinansuojama arba siūloma ją papildyti. 

 16. Komisijos sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo komisijos 

pirmininkas ir sekretorius.  

17. Prieš pradėdami vertinti paraiškas naujai paskirti Komisijos pirmininkas ir 

nariai turi užpildyti bei pasirašyti Nešališkumo deklaraciją (3 priedas) ir Konfidencialumo 

pasižadėjimą (4 priedas), kurie pridedami prie Komisijos posėdžio protokolo. Komisijos nariai, 

tiesiogiai suinteresuoti svarstomu klausimu, privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui ir 

nusišalinti. Apie tai įrašoma atitinkamame komisijos posėdžio protokole. Jeigu svarstomu 

klausimu tiesiogiai suinteresuotas Komisijos pirmininkas, jis informuoja apie tai Komisijos 

narius ir nusišalina. 

IV.LĖŠŲ SKYRIMAS 
 

  18. Lėšos pateiktoms paraiškoms finansuoti tvirtinamos savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į komisijos sprendimą.  

 19. Asignavimų valdytojas ar jo įgaliotas asmuo ir pareiškėjas, kurio paraiškai 

skirtos lėšos, sudaro Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. 

balandžio 2 d. įsakymu Nr. AV-320 „Dėl savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties formos 

patvirtinimo“ patvirtintą Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – sutartis) 
 

V. LĖŠŲ APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ 

 20. Lėšų panaudojimo kontrolė vykdoma sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

 21. Skiriamos lėšos negali būti naudojamos kitiems projektams įgyvendinti arba 

būti perkeltos į kitus biudžetinius metus. 

 22. Pareiškėjas, gavęs lėšas ir įvykdęs projektą, atsiskaito sutartyje nustatytais 

terminais ir tvarka.  



Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020 m. 

balandžio 3 d. įsakymo Nr. AV-327 

priedas        

Tikslinės paskirties lėšų naudojimo 

Europos ir kitų fondų projektų daliniam 

finansavimui tvarkos 

                   1 priedas 

 

P A R A I Š K A 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠŲ EUROPOS IR 

KITŲ FONDŲ PROJEKTŲ DALINIAM FINANSAVIMUI GAUTI 

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ 
1.Pavadinimas…………………………………………………………………………………………… 

2.Teisinė forma ……..….……………………………………………………………………………..... 
(Juridinio asmens kodas) 

3. Adresas  …. …………………………..........…......................................................................................  

.....………………………………………...…………………...………………………………………...... 

4.Tel., faks., el. paštas 

…...……………………………………………………………………………………...…....................... 

5. Organizacijos vadovo vardas, pavardė, pareigos 

………………………………………………………….............................................................................. 

6. Organizacijos banko rekvizitai ……………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………......…… 
(bankas, filialas, banko kodas, banko sąskaita) 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

1. Projekto 

pavadinimas………………………………………………………………………………...…….............. 

....................................................................................................................................................................... 

2. Projekto vadovas (vardas, pavardė, pareigos organizacijoje) 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

3. Projekto aprašymas (aktualumas, sprendžiamos problemos, tikslai, uždaviniai, pagrindinės 

veiklos, rezultatai, sukuriama liekamoji vertė) 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................ 

4. Projekto vertinimo kriterijus, -ai: 1........................................................................................................ 

                 2. ...................................................................................................... 

                 3. ...................................................................................................... 

 

5. Projekto įgyvendinimo laikotarpis (pradžia, pabaiga) ir vieta  
..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

6. Bendras projekto biudžetas…………………… EUR 



7. Gauta parama projektui  (išvardinkite visus gautus/numatomus gauti finansavimo šaltinius, sumas)  

............ ............EUR 

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

8. Prašoma paramos suma iš savivaldybės:        ............................................. EUR 

9. Pagrįskite prašomos paramos iš savivaldybės sumą (kam bus naudojama gauta iš savivaldybės 

parama, kokio dydžio lėšų suma proc. nuo bendro projekto biudžeto/gautos iš kitų finansavimo šaltinių 

paramos reikalinga iš savivaldybės lėšų, kokie kitų finansavimo šaltinių dokumentai pagrindžia, kad 

būtinas dalinis prisidėjimas prie projekto ir pan ) 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

10. Ryšys su Rokiškio rajono savivaldybės strateginiais dokumentais (nurodyti projekto atitiktį 

konkrečiam savivaldybės strateginiam dokumentui, jame nurodytiems tikslams, uždaviniams, 

priemonėms) 

........................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................... 

11. Projekto išlaidų sąmata: 

 

  

12. Ar yra Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas, pritariantis projekto 

finansavimui?(pažymėkite ) 

 TAIP      NE   

  

13. Ar yra Rokiškio rajono savivaldybės Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo 

grupės pritarimas projektui ? (pažymėkite ) 

 TAIP      NE   

 

14. Pridedami dokumentai: 

1. Organizacijos įregistravimo pažymėjimo kopija; 

2. Rajono savivaldybės tarybos sprendimo dėl projekto finansavimo kopija (jei taikoma); 

3. Rokiškio rajono savivaldybės Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės 

protokolo dėl pritarimo projektui išrašo kopija (jei taikoma); 

4. Dokumentų, patvirtinančių visą suteiktą ar ketinamą suteikti finansinę paramą numatomam 

įgyvendinti programai/projektui, kopijos; 

5. Esant reikalui - informacija apie projekto dalyvavimą ES programų ar fondų konkursuose 

(įvardinti programą ar fondą, prašomą sumą, gautą atsakymą arba datą, kada atsakymas turi būti 

gautas); 

6. Kita informacija, atskleidžianti projekto svarbą. 

 Organizacijos vadovo vardas, pavardė, parašas      

Data     A.V. 

 

Išlaidų pavadinimas Mato 

vnt. 

Kaina Kiekis 

 

Bendra 

reikalinga 

suma , 

EUR 

Iš savivaldybės 

prašoma 

paramos suma, 

EUR 

      

      

      

      

      

Iš viso:      



       Tikslinės paskirties lėšų naudojimo  

    Europos ir kitų fondų projektų  

    daliniam finansavimui tvarkos 

2 priedas 

 

Paraiškos vertinimo lentelė 

 

Vertinamos paraiškos Nr.   

Pareiškėjo pavadinimas 

 

 

Paraiškoje nurodytas 

projekto pavadinimas 

 

 

 
1. Paraiškos administracinės atitikties vertinimas 

Vertinimo 

kriterijai 

TAIP NE Galimas 

maksimalus 

balų 

skaičius 

Skiriami 

balai 

Pastabos 

1.1.Projekto 

paraiška 

užpildyta 

tinkamai (pateikta 

visa paraiškos 

punktuose 

nurodyta 

informacija, yra 

aiški ir išsami)  

  1   

1.2.  Prie 

projekto 

paraiškos pridėti 

visi reikiami 

dokumentai 

  1   

IŠ VISO: 2   

 

2. Paraiškos  tinkamumo vertinimas. 

 TAIP NE Galimas 

maksimalus 

balų 

skaičius 

Skiriami 

balai 

Pastabos 

2.1.Paraiška 

atitinka Tvarkos 

II skyriuje 

nustatytą lėšų 

naudojimo 

paskirtį  

  1   

2.2. Paraiškoje 

pateikta projekto 

išlaidų sąmata 

užpildyta 

  1   



tinkamai, 

pagrindžiant 

prašomos 

paramos sumą 

IŠ VISO: 2   

 

3. Paraiškos naudos ir kokybės vertinimas 

 TAIP NE Galimas 

maksimalus 

balų 

skaičius 

Skiriami 

balai 

Pastabos 

Projektas atitinka 

Rokiškio rajono 

savivaldybės strateginių 

dokumentų nuostatas 

  1   

Ar yra Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos 

sprendimas, pritariantis 

projekto finansavimui 

  1   

Ar yra Rokiškio rajono 

savivaldybės Projektų 

rengimo ir įgyvendinimo 

koordinavimo grupės 

pritarimas projektui 

  1   

Projekto veiklomis 

sukuriama rajonui 

liekamoji vertė 

  1   

Projektas finansuojamas 

iš ne mažiau kaip dviejų 

finansavimo šaltinių 

(neįskaitant savivaldybės 

lėšų) 

  2   

IŠ VISO: 6   

 IŠ VISO  SKIRTA BALŲ SUMA 

PARAIŠKAI: 

   

 

 

      Komisijos narys_________________________         _________________           _________ 

                       Vardas, pavardė                                        parašas                            data 

 

 

 

 

 

 

 



Tikslinės paskirties lėšų naudojimo  

            Europos ir kitų fondų projektų  

           daliniam finansavimui tvarkos 

       3 priedas 

  

Rokiškio rajono savivaldybės administracija 

  
_______________________________________________________________ 

(Komisijos pirmininko, nario vardas ir pavardė) 
  

  

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠŲ EUROPOS IR 

KITŲ FONDŲ PROJEKTAMS IŠ DALIES FINANSUOTI SKIRSTYMO KOMISIJOS 

PIRMININKO/ NARIO NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

 

____________ 
(Data) 

Rokiškis 

  

Aš, būdamas Rokiškio rajono savivaldybės Tikslinės paskirties lėšų Europos ir kitų 

fondų projektams iš dalies finansuoti skirstymo komisijos 
______________________________________________________________ , 
                                                                                    (pirmininku, nariu) 
pasižadu: 
  

1. Nešališkai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų 

pareiškėjų  lygiateisiškumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti Rokiškio rajono 

savivaldybės Tikslinės paskirties lėšų Europos ir kitų fondų projektams iš dalies finansuoti 

skirstymo komisijos __________________________________ pareigas. 
                                                                                                            (pirmininko, nario) 

2. Paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių: 

2.1. paraišką pateikus asmeniui, susijusiam su manimi santuokos, artimos giminystės ar 

svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo; 

2.2. aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais: 

2.2.1. esu (yra) paraišką pateikusio juridinio asmens valdymo organų narys; 

2.2.2. turiu (-i) paraišką pateikusio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį 

įnašą jame; 

2.2.3. gaunu (-a) iš paraišką pateikusio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų; 

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis šios deklaracijos 1 punkte nustatytų principų, 

nedelsdamas raštu pranešti apie tai mane į Rokiškio rajono savivaldybės Tikslinės paskirties lėšų 

Europos ir kitų fondų projektams iš dalies finansuoti skirstymo komisiją 

____________________________________________________ paskyrusios organizacijos 

(pirmininku, nariu) 

 

vadovui ir nusišalinti.  

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės 

ryšiais, yra: sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, 

broliai, seserys ir jų vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.  

 
                                                

_______________  _______________ 
(Vardas, pavardė)                                                                                          (Parašas) 

 
  

 

 

 



Tikslinės paskirties lėšų naudojimo  

            Europos ir kitų fondų projektų 

                 daliniam finansavimui tvarkos 

 4 priedas 

  

  

Rokiškio rajono savivaldybės administracija 

  
_______________________________________________________________ 

(Komisijos pirmininko, nario vardas ir pavardė) 
  

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠŲ EUROPOS IR 

KITŲ FONDŲ PROJEKTAMS IŠ DALIES FINANSUOTI SKIRSTYMO KOMISIJOS 

PIRMININKO/ NARIO KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

  
 _________________ 

(Data) 

Rokiškis  

  

Aš, būdamas Rokiškio rajono savivaldybės Tikslinės paskirties lėšų Europos ir kitų 

fondų projektams iš dalies finansuoti skirstymo komisijos  
_______________________________________________________,  

                                  (pirmininku, nariu)   
pasižadu: 
1. saugoti ir tik įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą 

komisijos veikla susijusią informaciją; 

2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės 

su jais susipažinti ar pasinaudoti; 

3. naudoti visą informaciją apie vertinimą, pateiktą medžiagą tik vertinimo tikslais ir jos 

neskleisti nei pareiškėjo atstovams, nei kitiems suinteresuotiems asmenims; 

4. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų. 

Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro priemonių duomenys ir turinys, 

priemonių vertinimo išvados, priemonių vertinimo rezultatų duomenys, kita informacija, susijusi 

su priemonių nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu.  

Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti padarytus nuostolius. 

  

  
_______________  _______________ 

(Vardas, pavardė)                                                                                          (Parašas) 

 

 

 

 


