
SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ 

NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 

PROJEKTO PARAIŠKA



(Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto paraiškos forma)

_________________________________________________________________________________

(paraišką teikiančios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas, telefonas)

____________________ savivaldybės administracijai

______ M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ 

NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTO 

PARAIŠKA

20_____ m. ___________________ d. Nr._______________



Organizacijos pristatymas

Organizacijos įregistravimo data ir 

numeris, kodas

Adresas ir pašto indeksas 

Telefonas (su tarpmiestiniu kodu)

Faksas (su tarpmiestiniu kodu)

Elektroninis paštas, interneto svetainė

Banko pavadinimas, banko kodas, 

biudţetinės sąskaitos Nr.

Praėjusiais metais organizacijos 

pritraukti finansavimo šaltiniai ir 

lėšos 

Organizacijos patirtis teikiant 

neįgaliesiems nuolatinio pobūdţio 

paslaugas:

- praėjusiais metais 

- einamaisiais metais 

(Organizacijos įgyvendinti ir įgyvendinami 

projektai, kuriuose buvo ar yra teikiamos 

nuolatinio pobūdžio paslaugos neįgaliesiems ir jų 

šeimos nariams bendruomenėje, nurodant jų 

finansavimo šaltinius, skirtas lėšas, teiktas ar 

teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo laikotarpį, 

jų periodiškumą, paslaugas gavusių ar gausiančių 

asmenų skaičius)



Esama padėtis
(Socialinės problemos įvardijimas, mastas, neįgaliųjų tikslinės grupės 

apibūdinimas – skaičius, amžius, specialieji poreikiai, kiek poreikius tenkina 

savivaldybė ir kiti teikėjai, paslaugų poreikis, prieinamumas, kokybė, siūlomi 

problemos sprendimo būdai)

Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto įgyvendinimo trukmė (mėnesiais)

Tikslinės asmenų grupės, kuriai skirtas projektas, 

apibūdinimas (projekto dalyvių skaičius, amžius, negalios pobūdis, 

neįgalumo, darbingumo arba specialiųjų poreikių lygis)



Projektui vykdyti turimos patalpos (aprašyti patalpas, kuriose 

organizuojamos projekto veiklos, jų atitiktį techninėms, sanitarinėms, 

higieninėms, priešgaisrinės saugos sąlygoms, plotą, kieno nuosavybė, 

nuomojamos, panauda, išlaikymo kainą)

Projektui vykdyti turima įranga (ryšio, informacinių technologijų, 

organizacinės technikos priemonės ir kt.)

Projektui vykdyti turimos transporto priemonės (kokios, 

pagaminimo metai, kieno nuosavybė, panauda)

Projektui vykdyti turimi darbuotojai (projekto vykdytojai, jų 

išsilavinimas, kvalifikacija, patirtis teikiant paslaugas neįgaliesiems, pareigos)



Eil.

Nr.

Veiklos pavadinimas Finansavimas einamaisiais 

metais, tūkst. litų

(nurodyti šaltinį)

Planavimas projekto 

įgyvendinimo metais, 

tūkst. litų (nurodyti šaltinį)

Kiti 

šaltiniai

Iš valstybės 

ir 

savivaldybės 

biudţeto

Turi-

mos

lėšos

Kiti 

rėmėjai

Prašoma 

suma

1. Neįgaliųjų socialinių ir 

savarankiško gyvenimo įgūdţių 

ugdymas, palaikymas ar atkūrimas

2. Asmeninio asistento pagalba

3. Uţimtumas įvairiuose amatų 

būreliuose ir klubuose

4. Meninių bei kitų gebėjimų 

lavinimas meno, kultūros 

būreliuose, kolektyvuose, klubuose

5. Sportinių gebėjimų lavinimas 

sporto būreliuose, klubuose

6. Iš viso

Projekto biudžetas



Eil. 

Nr.

Veiklos pavadinimas Planuojamas 

veiklos laikotarpis 

(pradţia –

pabaiga)

Paslaugos 

periodiš-

kumas 

(kartai per 

savaitę)

Paslaugos 

trukmė 

(val.)

Paslaugos 

gavėjų 

skaičius

1. Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdţių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas

2. Asmeninio asistento pagalba

3. Uţimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose

4. Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose

5. Sportinių gebėjimų lavinimas sporto būreliuose, klubuose

Projekto įgyvendinimo planas (pagal kiekvieną planuojamą vykdyti veiklą atskirai)



Eil. 

Nr.

Išlaidų rūšis ir skaičiavimai Prašoma suma iš 

savivaldybės 

(tūkst. litų)

Išlaidų pagrindimas

(pagrįsti ir nurodyti, kokiai veiklai 

planuojamos išlaidos)

I. Administracinės išlaidos

1. Darbo uţmokestis projekto vadovui ir 

finansininkui (nurodyti pavardes, darbo 

trukmę, taikomą koeficientą)

Nurodyti projekto vadovo ir finansininko 

išsilavinimą 

2. Įnašai soc. draudimui, Garantiniam fondui

(nurodyti vienoje eilutėje)

3. Prekės (trumpalaikis turtas)

4. Ryšių paslaugos

5. Komandiruotės (transporto, kelionių 

faktinės išlaidos)

6. Apmokėjimas įmonei uţ teikiamas 

buhalterines paslaugas 

7. Iš viso

Projekto išlaidų detali sąmata ir pagrindimas



Projekto išlaidų detali sąmata ir pagrindimas

Eil. 

Nr.

Išlaidų rūšis ir skaičiavimai Prašoma suma iš 

savivaldybės 

(tūkst. litų)

Išlaidų pagrindimas

(pagrįsti ir nurodyti, kokiai veiklai 

planuojamos išlaidos)

II. Projekto vykdymo išlaidos

8. Darbo uţmokestis projekto vykdytojams (nurodyti pareigas, 

pavardes, darbo trukmę, taikomą koeficientą)

Nurodyti kvalifikaciją, išsilavinimą, 

vykdomą veiklą

9. Įnašai soc. draudimui, Garantiniam fondui (nurodyti vienoje 

eilutėje)

10. Apmokėjimas pagal autorines ir atlygintinų paslaugų sutartis

11. Prekės

11.1. ilgalaikis turtas Nurodyti bendro finansavimo lėšas 

(ne mažesnes nei 50 procentų)

11.2. trumpalaikis turtas

12. Ryšių paslaugos

13. Transporto išlaidos 

14. Patalpų eksploatavimo išlaidos 

15. Komandiruotės ir projekto dalyvių kelionės faktinės išlaidos

16. Paprastojo patalpų remonto darbai Nurodyti bendro finansavimo lėšas 

(ne mažesnes nei 50 procentų)

17. Maitinimas

18. Ilgalaikio materialiojo turto nuoma

19. Ilgalaikio materialiojo turto remontas

20. Iš viso

21. IŠ VISO PROJEKTO IŠLAIDŲ (7 + 20)



Eil.Nr. Veiklos pavadinimas Laukiami rezultatai

Viso 

paslaugas 

gaus 

asmenų

Iš jų:

suaugusių 

neįgaliųjų

neįgalių 

vaikų

šeimos 

narių

1. Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško 

gyvenimo įgūdţių ugdymas, palaikymas 

ar atkūrimas

2. Asmeninio asistento pagalba 

3. Uţimtumas įvairiuose amatų būreliuose 

ir klubuose

4. Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas 

meno, kultūros būreliuose, 

kolektyvuose, klubuose

5. Sportinių gebėjimų lavinimas sporto 

būreliuose, klubuose

Bendras naudą (paslaugas) gausiančių asmenų skaičius (pagal sąrašą) _____, iš jų neįgaliųjų ______

(iš jų neįgalių vaikų _____)

Bendras projekte dirbančių asmenų skaičius (pagal sąrašą) _____, iš jų neįgaliųjų skaičius ______

Laukiami rezultatai (pagal vykdomas veiklas)



Poveikis tikslinei asmenų grupei (aprašyti, kokį tiesioginį poveikį teikiamos 

paslaugos turės neįgaliųjų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybei)

_________________                  _____________                       ____________________

(pareigų pavadinimas)                       (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

A.V.



TINKAMOS PROJEKTO VYKDYMO IŠLAIDOS (13 p.)
tiesiogiai susijusios su projekto remiama veikla ir būtinos projektui vykdyti bei 

planuojamos, atsiţvelgiant į vidutines kainas;

pagrįstos projekto įgyvendinimo planu, išlaidų pobūdţiu ir kiekiu;

realios ir patiriamos projekto įgyvendinimo metu;

projekto vykdytojų (išskyrus buhalterinę apskaitą tvarkančių asmenų), kurie 

tiesiogiai vykdo projektą darbo uţmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, 

įmokoms į Garantinį fondą;

įrangai, priemonėms, prekėms ir reikmenims įsigyti, išskiriant trumpalaikį ir 

ilgalaikį turtą (ilgalaikiam turtui įsigyti privaloma turėti ne maţesnį kaip 50 proc. 

finansavimą iš kitų šaltinių);

projekto vykdytojų ir dalyvių transporto išlaidoms (kurui, eksploatacijai, 

draudimui, transporto priemonių nuomai, transporto bilietams) apmokėti;

projekto vykdytojų ir dalyvių telekomunikacinėms (ryšių, interneto), pašto 

išlaidoms apmokėti;



TINKAMOS PROJEKTO VYKDYMO IŠLAIDOS (13 p.)

patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, eksploatavimo išlaidoms (šildymo, elektros 

energijos, vandens, nuotekų, kitoms patalpų prieţiūros) apmokėti;

projekto vykdytojų ir dalyvių komandiruočių ir kelionių faktinėms išlaidoms (į 

projekto vykdymo vietą ir grįţimo atgal bilietams (išskyrus taksi) apmokėti;

autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis) ir atlygiui uţ suteiktas paslaugas 

(pagal atlygintinų paslaugų sutartis), kai autorinius atlyginimus gaunantys asmenys ir 

paslaugų teikėjai nėra organizacijos darbuotojai;

patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, paprastojo remonto darbams, turint ne 

maţesnį kaip 50 proc. finansavimą iš kitų šaltinių;

projekto dalyviams maitinti (jeigu planuojamų veiklų trukmė ilgesnė kaip 4 val.);

ilgalaikiam materialiajam turtui (išskyrus patalpoms) remontuoti;

ilgalaikiam materialiajam turtui (patalpoms, technikai) nuomoti tik nuolatinio 

pobūdţio veiklai vykdyti.



TINKAMOS PROJEKTO ADMINISTRAVIMO 

IŠLAIDOS (14 p.)

 projekto vadovo ir finansininko, kurie tiesiogiai administruoja projekto veiklą,
išlaidos darbo uţmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, įmokoms į Garantinį
fondą;

 kanceliarinėms prekėms, kitoms biuro prekėms bei įrangai įsigyti, išskyrus
išlaidas ilgalaikiam turtui;

 projektą administruojančių darbuotojų telekomunikacinėms (ryšių, interneto),
pašto išlaidoms apmokėti;

 projektą administruojančių darbuotojų komandiruotėms (transporto išlaidoms
(kurui, transporto priemonių nuomai, transporto bilietams), kelionių faktinėms
išlaidoms (į projekto vykdymo vietą ir grįţimo atgal bilietams (išskyrus taksi)
apmokėti;

 apmokėjimo įmonei uţ teikiamas buhalterines paslaugas išlaidos, jeigu
organizacijoje nėra finansininko.



IŠLAIDŲ PLANAVIMAS (1)

Projekto administravimo išlaidoms gali būti planuojama ne daugiau kaip 10
procentų projektui planuojamų lėšų

Specialistų darbo apmokėjimo išlaidos ir projekto darbo uţmokesčio fondas
apskaičiuojamos vadovaujantis :

- LRV 1993-07-08 nutarimu Nr. 511 ,,Dėl biudţetinių įstaigų ir organizacijų
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Ţin., 1993, Nr. 28-655)
patvirtintų biudţetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų tarnybinių atlyginimų
(taikant kitų biudţetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų tarnybinių atlyginimų
koeficientus) dydţiais ir kitomis šiame nutarime nustatytomis darbo apmokėjimo
sąlygomis;

- LRV 2003-03-03 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
gaunančių darbo uţmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto, savivaldybių
biudţetų ir valstybės pinigų fondų, darbo uţmokesčio fondo apskaičiavimo
metodikos patvirtinimo“ (Ţin., 2003, Nr. 24-992), projekte dirbantiems asmenims
gali būti mokami priedai ir priemokos, kurių bendras dydis negali viršyti 25 proc.
nuo apskaičiuoto bendro projekte dirbančiųjų pagal darbo sutartis atlyginimų dydţio



IŠLAIDŲ PLANAVIMAS (2)

Projekto dalyvių maitinimo, kelionės į projekto vykdymo vietą ir grįţimo atgal
išlaidos negali viršyti LRV 2003-12-02 d. nutarimu Nr. 1515 „Dėl
neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydţio nustatymo“ (Ţin., 2003, Nr. 114-
5152), LRV 2003-01-28 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo
iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ (Ţin., 2003, Nr. 11-396) ir kitais teisės aktais
nustatytų piniginių dydţių.

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=222685&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=222685&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=222685&b=


NETINKAMOS IŠLAIDOS (19 p.)
 nėra susijusios su remiama veikla;

 dengiamos iš kitų nacionalinių, Europos Bendrijos ar kitų paramos lėšų ir dvejinančios
projekto išlaidas;

 neuţregistruotos projekto vykdytojo apskaitoje bei nepagrįstos patvirtinančių arba
išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų originalais;

 reprezentacinės išlaidos, nurodytos LR valstybės biudţeto lėšų naudojimo
reprezentacinėms išlaidoms taisyklėse, patvirtintose LRV 2002-06-17 nutarimu Nr.
919 (Ţin., 2002, Nr. 62-2511);

 projekto paraiškos rengimo;

 ţemės ir nekilnojamojo turto pirkimo;

 naudotos įrangos pirkimo;

 transporto priemonių įsigijimo;

 uţ paimtas paskolas bankui mokamos palūkanos;

 lizingo, išperkamosios nuomos;

 baudoms, finansinėms nuobaudoms ir byloms nagrinėti, delspinigiams;

 veikloms, vykdomoms uţ nurodytų projekto teritorijos ribų, uţsienyje;

 patalpų, nuosavybės teise priklausančių organizacijai, nuomos projekto veiklai
išlaidos;

 uţsienio svečių dalyvavimo projekto veiklose;

 maistpinigiams, tiesiogiai mokamiems asmenims;

 išmokoms, pašalpoms;

 darbui apmokėti asmenims, gaunantiems paslaugas uţimtumo veiklose (amatų, meno,
kultūros, sporto būreliuose, kolektyvuose, klubuose).



REIKALAVIMAI PROJEKTŲ PARAIŠKOMS (1)

Paraiška turi būti uţpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su
pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi paraiškos ir pridedamų
dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka uţpildytos paraiškos
nenagrinėjamos.

Organizacija pateikia pagal paslaugų teikimo vietą vieną projekto paraiškos
(uţpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą

Kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė
projekto paraiškos versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas
pareiškėjo pavadinimas

Organizacija gali pateikti savivaldybės administracijai ne daugiau kaip vieną
projekto paraišką.



REIKALAVIMAI PROJEKTŲ PARAIŠKOMS (2)

Projekto paraiška susideda iš:

 projekto, parengto pagal paraiškos formą, pasirašyto asmens,
turinčio teisę veikti organizacijos vardu, patvirtinto antspaudu, jei
privalo antspaudą turėti;

 priedų, pateikiamų kartu su paraiška.



REIKALAVIMAI PROJEKTŲ PARAIŠKOMS (3)

PATEIKIAMI KARTU SU PARAIŠKA PRIEDAI

 projektą vykdančios organizacijos registravimo paţymėjimo kopijos;

 projektą vykdančios organizacijos įstatų (nuostatų) kopijos;

 projektą vykdančios organizacijos asmens, turinčio teisę veikti organizacijos
vardu, pasirašytos paţymos, kurioje nurodoma, kad:

- organizacija nėra likviduojama;

- neturi neįvykdytų mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo
įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

- paraiškoje ir jos prieduose nepateikė klaidinamos informacijos;

- nėra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad organizacija nepaţeidė kitos
sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Bendrijos arba LR valstybės biudţeto;

- projekto (-ų) išlaidos nesudvigubina išlaidų, finansuojamų iš kitų valstybės
biudţeto programų, Europos Bendrijos, savivaldybių biudţetų ar kitų paramos
lėšų;

- projekto finansininkas turi arba buhalterio, arba auditoriaus, arba
apskaitininko kvalifikaciją, arba buhalterinę apskaitą veda buhalterines paslaugas
teikianti įmonė (įstaiga);



REIKALAVIMAI PROJEKTŲ PARAIŠKOMS (4)

PATEIKIAMI KARTU SU PARAIŠKA PRIEDAI

 projektą vykdančios organizacijos teisę naudotis nekilnojamuoju turtu
patvirtinančių dokumentų ar jų kopijų;

 paţymos, su kiekvienos planuojamos veiklos ar paslaugų gavėjų sąrašu,
kuriame nurodomas paslaugų gavėjo vardas, pavardė ir neįgalumo lygis ar
darbingumo lygis ar nustatytas specialiųjų poreikių lygis ar neįgaliųjų šeimos
nariai



Ačiū uţ dėmesį !


