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KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL 

VILKAVIŠKIO MIESTO 2016-2023 M. PLĖTROS STRATEGIJOS 1.1.2. VEIKSMĄ 

„SAVANORIŠKOS PAGALBOS TEIKIMAS NAMUOSE SOCIALINĘ ATSKIRTĮ 

PATIRIANTIEMS ASMENIMS“ Nr. 1  

 

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, 

skirtų įgyvendinti Vilkaviškio miesto 2016-2013 m. plėtros strategijos veiksmus, finansavimo: 

    

1. Vietos plėtros strategijos 

veiksmas kuriam įgyvendinti 

skelbiamas kvietimas 

Uždavinys Nr. 1.1 „Efektyvinti nevyriausybinio 

sektoriaus teikiamą pagalbą socialinę atskirtį  

patiriantiems Vilkaviškio miesto gyventojams“ 

1.1.2. veiksmas „Savanoriškos pagalbos teikimas namuose 

socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“. 

2. Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų atrankos kriterijai  

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijai 

paskelbti adresais: www.vilkaviskiomiestovvg.lt, 

www.vilkaviskis.lt. 

3. Vietos plėtros projektų 

vertinimo ir atrankos tvarka  

Vietos plėtros projektų vertinimo ir atrankos tvarka 

paskelbta adresais: www.vilkaviskiomiestovvg.lt, 

www.vilkaviskis.lt.  

4. Reikalavimai vietos plėtros 

projektams 

Reikalavimai vietos plėtros projektams: 

1. Projektas turi atitikti projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 

„Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 

patvirtinimo“ 10 skirsnyje nustatytus bendruosius 

reikalavimus. 

2. Projektas turi atitikti Vilkaviškio miesto 2016-2023 

m. vietos plėtros strategiją. Laikoma, kad projektas 

atitinka šį specialųjį projektų atrankos kriterijų, jei 

projektas atitinka bent vieną iš veiksmų, nurodytų vietos 

plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos 

http://www.vilkaviskiomiestovvg.lt/
http://www.vilkaviskis.lt/
http://www.vilkaviskiomiestovvg.lt/
http://www.vilkaviskis.lt/


įgyvendinimo veiksmų planas“. 

3. Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2022 

m. gruodžio 31 d. 

4. Projekto veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos 

Respublikos teritorijoje. 

5. Tinkamos projekto tikslinės grupės (t. y. asmenų 

socialinės grupės, į kurias turi būti orientuotas projektas) 

yra: 

5.1. socialinę atskirtį patiriantys gyventojai (PFSA 

22.1 punktas (socialinę atskirtį patiriančių gyventojų grupių 

pavyzdžiai pateikti PFSA1 4 priede)); 

5.2. projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) 

darbuotojai, darbuotojų artimieji giminaičiai (t. y. 

darbuotojų tėvai, seneliai, vaikai, vaikaičiai, broliai ir 

seserys) ir sutuoktiniai, įtėviai, įvaikiai gali sudaryti ne 

daugiau kaip 30 proc. visų nurodytose veiklose 

dalyvaujančių projekto veiklų dalyvių (šis reikalavimas 

netaikomas socialinės įmonės ar neįgaliųjų socialinės 

įmonės statusą turintiems projektų vykdytojams, 

partneriams). 

6. Projekte negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų 

neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl 

lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, 

tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės 

orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų 

įgyvendinimui. Projekto veiklos ir rezultatai turi būti 

prieinami visiems dalyviams, turintiems skirtingų poreikių 

(judėjimo, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims, 

valstybinės kalbos nemokantiems asmenims ir pan.). 

7. Projekte neturi būti numatyti veiksmai, kurie turėtų 

neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo 

įgyvendinimui. 

8. Projekte numatytos pagal Priemonę finansuojamos 

veiklos negali būti finansuojamos ar finansuotos iš kitų 

nacionalinių, tarptautinių programų ir (ar) ES fondų lėšų, 

dėl ko atsirastų rizika tas pačias išlaidas apmokėti antrą 

kartą. 

9. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos - tokios, kaip 

nustatyta PFSA V skyriuje ir yra skirtos projekto veiklų 

įgyvendinimui.  

10. Remiamos veiklos: 

10.1. Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos 

gyventojų esamai socialinei atskirčiai mažinti:  

10.1.1. bendrųjų socialinių paslaugų (pvz.: maitinimo, 

transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų 

                                                             
1 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašas, patvirtintas LR Vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo patvirtinimo. 



organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), 

specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (t. y. pagalbos į 

namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo 

pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų 

reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems 

gyventojams teikimas.  

Detalesni reikalavimai vietos plėtros projektui nurodyti 

PFSA. 

5. Reikalavimai vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų 

pareiškėjams bei partneriams 

Tinkami vietos plėtros projektinio pasiūlymo 

pareiškėjai: 

1. Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys arba juridinių 

asmenų filialai ir atstovybės, kurių veiklos vykdymo vieta 

yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje2. 

2. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija. 

Tinkami vietos plėtros projektinio pasiūlymo 

partneriai: 

1. Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys arba juridinių 

asmenų filialai ir atstovybės, kurių veiklos vykdymo vieta 

yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar 

besiribojančioje teritorijoje3. 

2. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija. 

3. Savivaldybės, kurios teritorija ribojasi su teritorija 

tos savivaldybės, kurioje įgyvendinama vietos plėtros 

strategija, administracija. 

Pareiškėjas ir partneriai turi turėti teisę (pagal  įstatus, 

nuostatus) užsiimti ta veikla, kuriai vykdyti skirtas 

projektas. 

Pareiškėjas (jeigu jis nėra biudžetinė įstaiga ar vietos 

veiklos grupė) paraiškos dėl projekto finansavimo 

pateikimo Įgyvendinančiajai institucijai dieną turi būti 

registruotas Juridinių asmenų registre ne trumpiau kaip 2 

metus (šis reikalavimas netaikomas vietos veiklos grupėms, 

atitinkančioms Strategijų rengimo taisyklių4 4 punkte 

nustatytus reikalavimus, ir biudžetinėms įstaigoms).  

                                                             
2 Laikoma, kad juridinis asmuo vykdo veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, jei vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo teritorijoje esančiu adresu yra registruota juridinio asmens buveinė ir (arba) yra nekilnojamas 

turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo ir kuriame nekilnojamąjį 

turtą valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys, filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą. Vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorija – Vilkaviškio miestas. 
3 Laikoma, kad juridinis asmuo vykdo veiklą besiribojančioje teritorijoje, jei besiribojančioje teritorijoje esančiu adresu 

yra registruota juridinio asmens buveinė ir (arba) yra nekilnojamas turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar 
kitais teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo ir kuriame nekilnojamąjį turtą valdantis asmuo ar jo atskiras 

padalinys, filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą. Besiribojanti teritorija – savivaldybės, kurios teritorijoje yra vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, teritorijos dalis, nesutampanti su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

teritorija, arba savivaldybės teritorija, kuri ribojasi su savivaldybės, kurioje įgyvendinama vietos plėtros strategija, 

teritorija, arba žuvininkystės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, kuri sutampa (ar iš dalies sutampa) su 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija. 
4 2015 m. sausio 22 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-36 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 

patvirtinimo“ 

 



Partneriui reikalavimai dėl veiklos trukmės netaikomi. 

Projekto pareiškėju arba bent vienu iš partnerių  turi būti 

nevyriausybinė organizacija (NVO5) arba socialinis 

partneris (t. y. darbuotojų ar darbdavių organizacija)6. 

Pareiškėjas ir partneris (kurių veikla finansuojama iš kitų 

lėšų, nei Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) 

savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų) turi 

atitikti šias sąlygas: 

1)  jam nėra iškelta byla dėl bankroto arba 

restruktūrizavimo, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės 

komercinės veiklos, taip pat jis nėra likviduojamas ar dėl jo 

priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto 

procedūras vykdyti ne teismo tvarka; 

2) jo vadovas ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), 

turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo 

(partnerio) apskaitos dokumentus (t. y. pagrindinis 

akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų),  

savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar 

mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę 

juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai) 

neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo; 

3)  dėl jo per paskutinius 5 metus nebuvo 

priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, 

nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar 

vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, 

papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, 

sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės 

žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, 

neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, 

neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis 

prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš 

Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, 

komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio 

asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo 

naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens 

veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar 

tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar 

                                                             
5 Nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos 

grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos 

tikslų įgyvendinimas. Valstybė ar savivaldybė, juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar 
savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų nevyriausybinės organizacijos 

visuotiniame dalyvių susirinkime. Prie nevyriausybinių organizacijų nepriskiriamos: politinės partijos; profesinės 

sąjungos bei darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai; įstatymų nustatyta tvarka steigiamos organizacijos, kuriose 

narystė yra privaloma tam tikros profesijos atstovams; susivienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių yra privatūs 

juridiniai asmenys; sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos 

ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos; šeimynos (šaltinis: Lietuvos Respublikos 

nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas). 
6 Socialiniai partneriai – darbuotojų ir darbdavių atstovai bei jų organizacijos (šaltinis: Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksas). 

 



nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko 

nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros 

elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros 

elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą 

disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos 

duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar 

jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie 

pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos 

ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų 

apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą 

ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto 

legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių 

pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento 

suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, 

antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą 

kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje 

Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams. 

Detalesni reikalavimai pareiškėjams ir partneriams 

pateikiami PFSA. 

6. Pagal kvietimą projektams 

planuojamos paramos lėšos 
Kvietimui teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus 

skiriama paramos lėšų7: 

1.1.2. veiksmas „Savanoriškos pagalbos teikimas namuose 

socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“ – 59 192,80 Eur 

(penkiasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas 

devyniasdešimt du eurai ir 80 ct). 

Projektui skiriama paramos lėšų dalis gali sudaryti ne 

daugiau kaip 92 proc. visų tinkamų finansuoti projekto 

išlaidų. Pareiškėjas privalo savo ir (arba) kitų šaltinių 

lėšomis (savivaldybių biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis), 

ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto 

finansavimo ne mažiau nei 8 proc. visų tinkamų finansuoti 

projekto išlaidų. 

7. Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų pateikimo būdas 

Projektiniai pasiūlymai pateikiami kaip pasirašyti 

popieriniai dokumentai.  

Pareiškėjas turi pateikti vieną projektinio pasiūlymo  

originalą ir jo priedus bei elektroninę užpildyto projektinio 

pasiūlymo formos versiją „doc“ arba „docx“ formatu. 

Elektroninę užpildyto projektinio pasiūlymo formos versiją 

Pareiškėjas išsiunčia miesto VVG elektroninio pašto adresu 

info@vilkaviskiomiestovvg.lt iki projektinio pasiūlymo 

pateikimo miesto VVG. Projektinio pasiūlymo originalo ir 

elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, 

kad projektinio pasiūlymo elektroninės versijos turinys 

neatitinka originalo, vadovaujamasi projektinio pasiūlymo 

originale nurodyta informacija. Projektinis pasiūlymas turi 

būti pristatytas Pareiškėjo arba partnerio atstovo į 

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupę, S. Nėries g. 1 

                                                             
7 Paramos lėšos -  Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, kurias skiria 

LR Vidaus reikalų ministerija projektui įgyvendinti. 

mailto:info@vilkaviskiomiestovvg.lt


(Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos patalpos, 

305 kab.), Vilkaviškis. Projektinis pasiūlymas turi būti 

pristatytas ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio mėn. 28 d. 

18.00 val. Prieš pristatant projektinį pasiūlymą Vilkaviškio 

miesto vietos veiklos grupei, rekomenduojama iš anksto 

telefonu, 8 689 11022 arba 8 618 51718 suderinti 

pristatymo laiką. Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė 

neprisiima atsakomybės dėl ne laiku ir (arba) netinkamu 

adresu pristatytų projektinių pasiūlymų. 

8. Paraiškos gali būti teikiamos 

nuo 
2019-05-13 8.00 val. 

 

9. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2019-06-28 18.00 val. 

10. Susiję dokumentai Interneto svetainės, kuriose galima rasti kvietimo 

dokumentus, adresai:  

vilkaviskiomiestovvg.lt, vilkaviskis.lt.  

Pareiškėjams svarbūs teisės aktai ir dokumentai:  

- Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, 

patvirtintos LR Finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. 

įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“. 

- Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo 

taisyklės, patvirtintos LR Vidaus reikalų ministro 2015 m. 

gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 „Dėl vietos plėtros 

strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. 

- 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašas, patvirtintas LR Vidaus reikalų ministro 2018 m. 

gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 

prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su 

skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis 

vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo (PFSA).  

- Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos 

projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos 

aprašas, patvirtintas Vilkaviškio miesto vietos veiklos 

grupės valdybos posėdžio 2019 m. balandžio 29 d. 

protokolu Nr.1, patalpintas adresais 

www.vilkaviskiomiestovvg.lt ir www.vilkaviskis.lt.  

- Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. plėtros strategija, 

patalpinta adresais www.vilkaviskiomiestovvg.lt ir 

www.vilkaviskis.lt. 

11. Informavimas, konsultavimas Kontaktinis asmuo: Jurga Grigaliūnaitė, tel. 8 689 11022, 

el. paštas: info@vilkaviskiomiestovvg.lt.  

Konsultacijos teikiamos adresu, Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, 

305 kab., darbo dienomis: pirmadieniais - ketvirtadieniais 

nuo 17.00 val. iki 19.00 val., penktadieniais nuo 16.00 val. 

iki 18.00 val. Prieš atvykstant į konsultaciją prašome 

susiderinti atvykimo laiką. 

http://www.vilkaviskiomiestovvg.lt/
http://www.vilkaviskis.lt/
http://www.vilkaviskiomiestovvg.lt/
http://www.vilkaviskis.lt/
mailto:info@vilkaviskiomiestovvg.lt


12. Informacija apie planuojamus 

mokymus (informacinius 

susitikimus)  

Planuojami informaciniai susitikimai potencialiems vietos 

plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams vyks 2019 m. 

gegužės 20-24 dienomis. Detali informacija apie 

informacinių susitikimų datą, laiką, vietą ir temas bus 

paskelbti adresais www.vilkaviskiomiestovvg.lt ir 

www.vilkaviskis.lt.  

 

http://www.vilkaviskiomiestovvg.lt/
http://www.vilkaviskis.lt/

