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PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2016 m. vasario 11 d.
sprendimu Nr. T1-15
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO
SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ SKIRSTYMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos atrankos, finansavimo ir kontrolės
tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja programų priemonių sudarymo, įgyvendinimo,
vykdymo ir kontrolės tvarką.
2. Paraiškas gali teikti fiziniai ar juridiniai asmenys, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos
įstatymais, kitais teisės aktais bei šiuo aprašu.
II SKYRIUS
PROGRAMOS LĖŠŲ ŠALTINIAI
3. Programos lėšas sudaro:
3.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai;
3.2. 20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų;
3.3. savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos;
3.4. kitos teisėtai gautos lėšos.
III SKYRIUS
PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMAS
4. Programos lėšos naudojamos sveikatinimo projektams rengti ir įgyvendinti, kurių
prioritetus kiekvienais biudžetiniais metais nustato Bendruomenės sveikatos taryba.
5. Remiami projektai, kurie skirti tik Plungės rajono gyventojams;
6. Programos lėšomis neremiamos visuomenės sveikatos priežiūrai nepriskirtinos paslaugos:
6.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, finansuojamoms iš PSDF;
6.2. socialinių paslaugų katalogo paslaugos;
6.3. projektų vykdytojų etatų išlaikymui, komandiruotėms, lektorių kvalifikacijos kėlimui,
patalpų statybai ir remontui,
6.4. ilgalaikio turto įsigijimas;
6.5. su visuomenės sveikata nesusijusios laisvalaikio veiklos.
7. Lektoriams, gaunantiems autorinius atlyginimus, transporto išlaidos nedengiamos.
8. Įstaigos ir organizacijos gautas lėšas iš Savivaldybės biudžeto visuomenės sveikatos
rėmimo specialiajai programai finansuoti apskaito atskirai pagal funkciją ir išlaidų klasifikacijos
kodus.
9. Gautos lėšos projektui vykdyti privalo būti naudojamos tik pagal paskirtį. Nepanaudotos
lėšos turi būti grąžintos iki biudžetinių metų pabaigos.
10. Maksimali projekto remiama suma iki 1000 eurų.
IV SKYRIUS
PRANEŠIMO APIE PARAIŠKŲ PRIĖMIMĄ SKELBIMAS
11. Plungės rajono Bendruomenės sveikatos taryba savivaldybės interneto tinklalapyje ir/ar
žiniasklaidoje paskelbia apie projektų paraiškų priėmimo sąlygas ir terminus. Paraiškos originalas
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pateikiamos savivaldybės gydytojui pagal nustatytą formą (priedas Nr.1). Prie paraiškos pridedama:
įmonės ar įstaigos registracijos pažymėjimas, lektorių kvalifikaciją įrodantys dokumentai,
nebiudžetinės įstaigos - prideda nuostatus. Elektroninė paraiškos versija, su visais priedais,
siunčiama el. paštu adresu: plunge.bsveiktaryba@gmail.com .
12. Paraiškos priimamos vieną mėnesį nuo konkurso paskelbimo savivaldybės
internetiniame puslapyje ar žiniasklaidoje dienos. Išimtinais atvejais paraiškų priėmimo terminas
gali būti pratęstas Administracijos direktoriaus įsakymu iki 14 dienų.
13. Savivaldybės gydytojas projektų pateikimo laikotarpiu konsultuoja visais paraiškų
pateikimo klausimais.
V SKYRIUS
PROJEKTŲ ATRANKA
14. Visuomenės sveikatos programos projektų atrankos komisijos funkcijas atlieka Plungės
rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta Bendruomenės sveikatos taryba (toliau Sveikatos
taryba).
15. Bendruomenės sveikatos taryba įvertina projektus pagal nustatytus reikalavimus (priedas
Nr.2) ir siūlo Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui atrinktus projektus finansuoti.
16. Projektų paraiškos, pateiktos ne pagal reikalavimus (neužpildyta paraiška,
nesunumeruoti, nesurišti lapai, nepateikti reikalaujami priedai ir t.t.), nevertinamos.
17. Bendruomenės sveikatos tarybos nariai atrinktus projektus įvertina balais. Projektus
vertina kiekvienas bendruomenės sveikatos tarybos narys atskirai. Vienam projektui maksimaliai
galima skirti 24 balus. Po to apskaičiuojamas įvertinimų vidurkis. Projektai surinkę mažiau kaip 15
balų, siūlomi nefinansuoti. Į svarstymą gali būti kviečiami projektų rengėjai.
18. Bendruomenės sveikatos taryba svarstymo metu paraišką pateikusiai įstaigai ar
organizacijai gali siūlyti mažesnę už prašomą lėšų sumą, jeigu:
18.1. įstaiga ar organizacija, anksčiau vykdžiusi tęstinį projektą, nepanaudojo skirtų lėšų;
18.2. pagal turimą lėšų kiekį visiems projektų vykdytojams negali būti skirta visa prašoma
suma;
19. Bendruomenės sveikatos taryba savo rekomendacijas surašo ir prideda prie protokolo.
20. Bendruomenės sveikatos tarybos išvados pateikiamos Plungės rajono savivaldybės
gydytojui (priedas Nr.3).
21. Projektams vykdyti skirtas lėšas, nurodant konkrečius vykdytojų pavadinimus, skiria
Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, neviršydamas Plungės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų.
22. Savivaldybės gydytojas per 7 darbo dienas nuo projektų patvirtinimo informuoja
projektus pateikusias įstaigas ar organizacijas raštu arba elektroniniu paštu apie priimtą sprendimą.
23. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius su įstaiga, organizacija ar fiziniu
asmeniu sudaro projekto vykdymo ir biudžeto lėšų tikslinio naudojimo sutartį ir patvirtina lėšų
naudojimo sąmatą.
24. Jei projektą pateikusi įstaiga, organizacija ar fizinis asmuo per 90 kalendorinių dienų
nuo projekto patvirtinimo nepasirašo projekto vykdymo sutarties, tai gali būti manoma, kad įstaiga
ar organizacija yra nepajėgi vykdyti pateikto projekto ir finansavimas gali būti neskiriamas.
25. Įstaigai ar organizacijai nepasirašius sutarties ar projektų vykdytojams panaudojus ne
visas skirtas lėšas, Bendruomenės sveikatos tarybos siūlymu, Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu šie asignavimai gali būti perskirstyti likusiems vykdytojams.
26. Savivaldybės administracija, vadovaudamasi Savivaldybės bendruomenės sveikatos
tarybos išvadomis ir pasiūlymais, ruošia ir tvirtina Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos sąmatą.
27. Patvirtinus Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatą,
Savivaldybės administracijos direktorius pasirašo sutartį su kiekvienu programos vykdytoju.
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VI SKYRIUS
PROJEKTŲ VYKDYMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖ
28. Projektų vykdymą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius ir Plungės
rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.
29. Programos projektų įgyvendinimas gali būti tikrinamas per visą projektų įgyvendinimo
laikotarpį. Bendruomenės sveikatos tarybos nariai turi teisę dalyvauti projektų vykdomuose
renginiuose.
30. Kontroliuojantysis privalo nusišalinti nuo tikrinimo, jei yra susijęs su kontroliuojamo
projekto rengimu arba susijęs su kontroliuojamo projekto lėšų gavėjais giminystės bei artimais
ryšiais.
31. Tikrintojas informaciją apie patikrinimo metu pastebėtus projekto vykdymo trūkumus
kartu su pasiūlymais pateikia Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
32. Projektų vykdytojai apie planuojamus vykdyti renginius ar veiklas iš anksto teikia
informaciją savivaldybės gydytojui.
33. Įstaigos ar organizacijos vadovas, pasirašęs sutartį su Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktoriumi, atsako už projekto įgyvendinimą ir tikslinį lėšų panaudojimą.
34. Įstaiga ar organizacija už lėšų panaudojimą atsiskaito Plungės rajono savivaldybės
administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui sutartyje nustatyta tvarka, pateikdama programos
įgyvendinimo priemonių vykdymo ataskaitas.
35. Buhalterinės apskaitos skyrius projektams skirtų lėšų panaudojimo ketvirtines ir metines
ataskaitas rengia ir nustatyta tvarka pateikia Teritorinei ligonių kasai.
36. Įstaigai ar organizacijai, nevykdančiai sutartyje prisiimtų įsipareigojimų arba
naudojančiai lėšas ne pagal patvirtintą sąmatą, Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktorius turi teisę sustabdyti projekto finansavimą ir pareikalauti grąžinti gautas lėšas.
37. Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Programos ataskaitą savivaldybės
gydytojas kasmet iki kovo 15 d. pateikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai jos
nustatyta tvarka.
____________________________________
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1 priedas
PARAIŠKA
DĖL DALYVAVIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS
RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ATRANKOS KONKURSE
I. INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ

1. Organizacijos pavadinimas, įmonės kodas
2. Adresas, telefono Nr., el. paštas, banko duomenys, atsiskaitomoji
sąskaita
3. Organizacijos vadovas (vardas, pavardė, adresas, tel.)
4. Projekto vadovas (vardas, pavardė, pareigos arba profesija, adresas,
kontaktinis tel. ir el. paštas)
5. Sėkmingai įvykdyti projektai
6. Kiti projekto dalyviai (bendradarbiaujančios šiame projekte institucijos ar asmenys)
II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

1. Projekto pavadinimas
2. Projekto įgyvendinimo laikas

3. Projekto rengimo argumentai (glaustai aprašykite konkrečią problemą, kurią sieksite spręsti
įgyvendindami projektą: kokia tai problema, kiek ir kaip ji aktuali bendruomenei ir kt., kokie
pavojai, jūsų organizacijos vaidmuo, vizija ir pan.).

4. Santrauka (trumpas projekto pristatymas, ne daugiau 10 sakinių)
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5. Projekto tikslas (išspręsti tam tikrą problemą)

6. Projekto uždaviniai (specifiniai uždaviniai), kurie bus įgyvendinti siekiant projekto tikslo

7. Bendra projekto vertė
8. Iš Plungės rajono savivaldybės sveikatos rėmimo specialiosios programos
prašoma suma
9. Kiti projekto finansavimo šaltiniai
10. Ar anksčiau gavote paramą iš Savivaldybės programos? Kokią sumą?
11. Programos įgyvendinimo vertinimo kriterijai
Renginių, parodų, konsultacijų skaičius
Bendruomenės narių, dalyvavusių renginiuose, skaičius
Vaikų ir mokinių, dalyvavusių sveikatos ugdymo programose, skaičius
Atliktų aplinkos tyrimų skaičius
Atliktų tyrimų, siekiant anksti išaiškinti ligas, skaičius
Seminarų, konkursų skaičius
Pranešimų spaudoje skaičius
Viešinimo internetinėje svetainėje skaičius
12. Projekto įgyvendinimo planas, veiklos etapai (nurodyti konkrečias veiklas)
Mėnuo
Kas bus daroma?

13. Projekto vykdytojai
Bendras projekto vykdytojų skaičius:
Projekto vykdytojų amžius:
14. Projekto dalyviai
Bendras projekto dalyvių skaičius:
Projekto dalyvių amžius:
15. Projekto partneriai (aprašykite kiekvieną numatomą projekto partnerį)
Organizacijos/institucijos pavadinimas:
Būstinės adresas:
Telefonas:
Bendradarbiavimo statusas (bendradarbiavimo sutartis, susijusi su konkrečiu projektu ir pan.):
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Glaustai apibrėžkite organizacijos/institucijos vaidmenį projekte:
16. Projekto tęstinumas (jei projektas tęstinis, nurodykite programos pavadinimą, kurios rėmuose
tas projektas buvo finansuotas Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Taip pat nurodykite
kitus finansavimo šaltinius)
Programos pavadinimas
Projekto pavadinimas
Gauta parama
(Eur)

16.1. Pateikite argumentus, kodėl, jūsų nuomone, reikėtų užtikrinti šio projekto tęstinumą (apimtis
neribojama).
 Įvardinkite rezultatus, kuriuos pasiekėte įgyvendindami praeitų metų projektą.
 Įvardinkite, kaip patobulintas projektas, atsižvelgdami į jo vykdymo metu sukauptą patirtį:
kas keičiama, kas tęsiama, kam ruošiamasi skirti daugiau dėmesio ir kt.; atskleiskite, kaip pasiekti
rezultatai daro įtaką šiam projekto etapui keliamus uždavinius (laukiamus rezultatus), pvz., kiek yra
sudėtingesni, kiek jie yra adekvatesni ar pan., t.y. atskleiskite anksčiau pasiektų rezultatų
panaudojimo projekto tęstinumui galimybes ir būdus.
III. PROJEKTO BIUDŽETAS
Pateikite detalią informaciją apie projekto išlaidas
Eil. Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Reikalinga
Išlaidų paskirtis
suma
Apmokėjimas už darbą projekto
lektoriams
ir
kitiems
specialistams bei asmenims
vykdant projektą (išmokos pagal
darbo sutartį, autorinę sutartį)
(iki 20 proc.)
Patalpų nuoma ir išlaikymas
(šildymui, elektros energijai,
vandentiekiui, kanalizacijai,
apsaugai ir pan.) (iki 5 proc.)
Transporto nuoma ir išlaikymas
(degalai, tepalai ir pan.),
transporto bilietų apmokėjimas
(iki 20 proc.)
Įrangos, priemonių ir reikmenų
(kompiuterių,
kopijavimo
aparatų, rašymo lentų ir pan.)
nuoma
Mažaverčių
priemonių
ir
reikmenų (kanceliarinės prekės,
ūkinės paskirties prekės ir pan.)
įsigijimas (iki 30 proc.)
Ryšių išlaidos (telefonas, faksas,
paštas ir pan.) (iki 5 proc.)
Renginio
dalyvių

Išlaidų
detalizavimas

Prašoma
suma
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8.

9.

apgyvendinimas ir maitinimas
(iki 10 procentų)
Kopijavimo
ir
vertimo
paslaugos, leidybos ir pristatymo
visuomenei išlaidos (iki 5 proc.)
Kitos išlaidos (iki 5 proc.)
IŠ VISO:

IV. TURIMI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO RESURSAI

(patalpos, įranga, personalas, patirtis ir kita)

Data: Organizacijos vadovo vardas, pavardė, parašas:
Projekto vadovo vardas, pavardė, parašas:
A.V.

IŠ VISO:
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2 priedas
PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI
Programos teikėjo (organizacijos) pavadinimas
________________________________________________________________________________
Programos pavadinimas____________________________________________________________
Programos registracijos Nr.___________
Eil.
Dalykinio vertinimo kriterijai
Nr.
1.

2.

3.

4.

Projekto atitiktis keliamiems konkurso
reikalavimams
 atitinka reikalavimus
 dalinai atitinka
 neatitinka
Ar projektą vykdančios organizacijos
turimi ištekliai ir materialinė bazė tinkami
projekto tikslams pasiekti?
 atitinka reikalavimus
 dalinai atitinka
 neatitinka
Ar projektą vykdančios organizacijos
lektorių ir vadovų kvalifikacija atitinka
projekto keliamus reikalavimus?
 atitinka reikalavimus
 dalinai atitinka
 neatitinka
Projekto įgyvendinimo planas
 nuoseklus ir detalus
 trūksta detalumo, nepakankamai
argumentuota veikla
 nėra priemonių įgyvendinimo plano

5.

7.

2
1
0

2

2

2
1
0

2

2
1
0

2

diegti gyvenimo įgūdžius
organizuoti renginius
teikti žinių, informacijos
bendruomenių mokymai
visuomenės informavimas apie projektą
kita veikla
Ar projekte iškelti tikslai ir uždaviniai
atitinka programos reikalavimus?
 atitinka reikalavimus
 dalinai atitinka
 neatitinka
Biudžeto lėšų panaudojimo sąmata
 pagrįstos ir tiksliai argumentuotos lėšos;

2
1
0

Projekte numatoma:







6.

Maksimalus Rekomengalimų balų duojamos
skaičius
balų ribos
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2

(balai
sumuojami)
1
1
1
1
1
1

2
1
0

4
3

Įvertinimas
balais
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8.


9.



dalinai pagrįstos lėšos;
yra kitų finansavimo šaltinių;
nėra išlaidų pagrįstumo ir detalizuotos
sąmatos
Projekto dalyvaujančiųjų skaičius:
iki 50;
nuo 50
Projekto tęstinumas
Naujai įgyvendinamas
Projektas tęstinis
Bendra balų suma

2
1
0
2
1
2
2
1
2
24

Recenzento išvada argumentuotai (visiškai, dalinai finansuoti, nefinansuoti)

Surinkus mažiau kaip 15 balų projektas nefinansuojamas
Recenzento vardas, pavardė, pareigos, parašas, data
______________________
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3 priedas
BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS IŠVADA
Plungės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, vadovaudamasi 20…
m. …………………….d. posėdžio protokolu Nr. ______________ aprobuoja pateiktą projektą
,,………….” ir siūlo jį finansuoti iš rajono Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšų bei skirti ________ Eur projektui įgyvendinti.
Plungės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos
pirmininkas (-ė) _________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS IŠVADA
Plungės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, vadovaudamasi 20 …
m. ………………..d. posėdžio protokolu Nr. ______neaprobuoja projekto ,,……..” ir siūlo jo
nefinansuoti.
Plungės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos
pirmininkas(ė) ________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

