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Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29
straipsnio 8 dalies 2 ir 4 punktais, siekdama užtikrinti tikslingą ir efektyvų lėšų panaudojimą
įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi projektus:
1. P a k e i č i u Akmenės rajono savivaldybės administracijos Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatus, patvirtintus Akmenės
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. A-246 „Dėl
Akmenės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi projektų
įgyvendinimo ir finansavimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai):
1.1. Nuostatų 20 punktą išdėstau taip:
„20. Projektai vertinami atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
20.1. Projekto tinkamumas ir aktualumas programos tikslams pasiekti;
20.2. Projekto tikslų ir uždavinių formuluočių aiškumas, konkretumas, dermė su programos
turiniu;
20.3. Projekto dalyvių, kurie yra Trečiojo amžiaus universiteto nariai, skaičius;
20.4. Projekto naudingumas ir tęstinumo užtikrinimas;
20.5. kiti Projekto finansavimo šaltiniai;
20.6. aiškiai įvardyti visi Projekto dalyviai, jų pritraukimas į projekto veiklas;
20.7. pareiškėjas turi patirties ir pakankamai žmogiškųjų resursų Projektams įgyvendinti.“
1.2. Nuostatų 23 punktą išdėstau taip:
„ 23. Maksimali metinė Savivaldybės biudžeto lėšų suma, skirta vienam Projektui įgyvendinti,
gali būti 4000 Eur. Jeigu Projektui vykdyti reikalinga lėšų suma viršija maksimalią galimą skirti sumą,
Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad likusi Projekto vykdymo išlaidų dalis būtų finansuojama
iš kitų finansinių šaltinių.“
1.3. Nuostatų 1 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).
2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus vedėjui Dariui Rekiui.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Regionų
apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Aromeda Laucienė

Akmenės rajono savivaldybės neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatų
1 priedas
(nauja redakcija direktoriaus 2021-02įsakymu Nr. A- ....)
(Paraiškos gauti lėšų vertinimo forma)
PARAIŠKOS GAUTI LĖŠŲ VERTINIMAS
Paraiškos registracijos numeris
Programos vykdytojas
Programos pavadinimas
Aš, žemiau pasirašęs paraiškos vertintojas, patvirtinu, kad:
¨ šios programos finansavimo ar nefinansavimo atveju neturėsiu tiesioginės ar netiesioginės,
materialios ar asmeninės naudos;
¨ šios programos finansavimo negaliu vertinti dėl tiesioginio ar netiesioginio interesų konflikto.
I. Vertinimas pagal kriterijus:
Vertinimo kriterijai

Galimas įvertis Įvertis
(balais)
(balais)1
(0–20)

1. Projekto tinkamumas ir aktualumas programos tikslams pasiekti
2. Projekto tikslų ir uždavinių formuluočių aiškumas, konkretumas, dermė
(0–15)
su programos turiniu
3. Projekto dalyvių, kurie yra Trečiojo amžiaus universiteto nariai, skaičius(0–20)
(0–15)
4. Projekto naudingumas ir tęstinumo užtikrinimas
(0–10)
5. Kiti projekto finansavimo šaltiniai
6. Aiškiai įvardyti visi projekto dalyviai, jų pritraukimas į projekto veiklas (0–10)
7. Pareiškėjas turi patirties ir pakankamai žmogiškųjų resursų projektams
(0–10)
įgyvendinti
(0–100)
Įverčių suma2 pagal kriterijus:
1Skliaustuose

nurodyti galimi įverčiai. Įverčių paaiškinimas: skliaustų kairėje pusėje – galimas
minimalus balas, dešinėje – galimas maksimalus balas.
2Paraiškos įverčių suma:
50 balų ir mažiau – paraiška atmestina;
Nuo 51 iki 70 balų – paraiška taisytina, bet gali būti iš dalies finansuojama;
Nuo 71 iki 100 balų – paraiška gali būti finansuojama (daugiau balų surinkę projektai finansuojami
didesne apimtimi).
II. Pastabos:
.......................................................................................................................................................................
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(parašas)
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