PATVIRTINTA
Širvintų rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centro direktoriaus
2014 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. BV - 31
NEBIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PROGRAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FINANSAVIMO
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nebiudžetinių įstaigų programų iš savivaldybės biudžeto finansavimo tvarka sudaryta
remiantis Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa, patvirtinta
Širvintų rajono savivaldybės tarybos.
2. Ši tvarka reglamentuoja nebiudžetinių įstaigų programų rėmimą iš Širvintų rajono

savivaldybės biudžeto lėšų ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką.
3. Lėšos nebiudžetinėms įstaigoms remti yra numatomos kiekvienais metais Širvintų rajono
savivaldybės biudžete.
4. Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos nebiudžetinių įstaigų veiklai remti,
skiriamos:
4.1 neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių dienos centram;
4.2 vaikų dienos centrams;
4.3 sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai.
5. Programų teikėjai gali būti juridiniai asmenys, registruoti Asociacijų įstatymo, Religinių
bendruomenių ir bendrijų įstatymo ar Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka, kurių
steigėjas nėra valstybės ar savivaldybių institucijos, o buveinė yra rajono Savivaldybės teritorijoje.
6. Remiamos programos turi atitikti numatytus pagrindinius uždavinius:
6.1 neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių dienos centras:
6.1.1 socialinės atskirties mažinimas ir integracija į visuomenę;
6.1.2 užimtumo laisvalaikio praleidimo formų įvairumas, prieinamumas, tikslingumas;
6.1.3 švaros, asmens higienos paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas;
6.1.4 veiklos tęstinumas.
6.2 Vaikų dienos centrai:
6.2.1 vaikų ir paauglių užimtumo paslaugų poreikio ir kokybės santykio derinimas;
6.2.2 vaikų ir paauglių iš socialinės rizikos šeimų skurdo, socialinės atskirties mažinimas;
6.2.3 vaikų ir paauglių nusikaltimų prevencijos vykdymas;
6.2.4 socialinės rizikos šeimos narių socialinių įgūdžių ugdymas, atstatymas;
6.2.5 vaikų smalsumo ir akiračio plėtros formavimas ir skatinimas;
6.2.6 švaros, asmens higienos paslaugų teikimo prieinamumo ir kokybės gerinimas;
6.2.7 veiklos tęstinumas.

6.3 Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos:
6.3.1 sutrikusio intelekto žmonių poreikių tenkinimas, socialinės atskirties mažinimas ir
integracija į visuomenę;
6.3.2 užimtumo, laisvalaikio praleidimo formų įvairumas, prieinamumas, tikslingumas;
6.3.3 veiklos tęstinumas.
7. Prioritetas finansavimui teikiamas toms nebiudžetinėms įstaigoms, kurios dalyvauja
respublikinių ar tarptautinių fondų konkursuose ir turi papildomo finansavimo šaltinius, projektai
tęstiniai ir vykdo šias remiamas veiklas:
Socialinės atskirties mažinimo, vaikų ir paauglių nusikaltimų, žalingų įpročių prevencijos,
vaikų ir paauglių, neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių užimtumo, socialinės rizikos šeimų tėvystės įgūdžių
ugdymas.
II. PROGRAMŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS
8. Programų projektai sekantiems metams pateikiami iki einamųjų metų spalio 15d.
9. Finansavimui teikiama programa turi būti aprašoma laisvos formos pateiktoje paraiškoje.
10. Programų vertinimas ir finansinių lėšų paskirstymas organizuojamas kiekvienais
kalendoriniais metais, vieno mėnesio laikotarpyje, po Širvintų rajono savivaldybės biudžeto
patvirtinimo.
11. Lėšas nebiudžetinėms įstaigoms remti skiria Socialinių paslaugų centro direktorius
įsakymu, atsižvelgdamas į komisijos sprendimus. Finansavimas įforminamas sutartimi, kuria pasirašo
Socialinių paslaugų centro direktorius ir projektą teikiančios įstaigos vadovas.
12. Kriterijai, kuriais vadovaujantis bus finansuojamos nevalstybinių organizacijų programos ir
Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų:
12.1 atitikimas šių nuostatų 6 punkto nuorodoms;
12.2 efektyvus pagal paskirtį finansinių lėšų naudojimas (patalpų išlaikymas, komunalinės
išlaidos, buitinės technikos priežiūros ir remonto išlaidos, kt.);
12.3 programos biudžeto detalumas (nurodoma esama situacija ir pagrįstas faktiniais skaičiais
poreikis);
12.4 projekto finansavimas iš kitų šaltinių (kokią dalį procentais sudaro lėšos, gautos iš rėmėjų
ir (ar) projektų);
12.5 projektas vykdomas su partneriais;
12.6 projekto bendras dalyvių skaičius:
12.7 veiklos tęstinumo galimybės ir reikalingumas.
13. Jei projekto teikėjas ar paraiška neatitinka nuostatuose išvardintų reikalavimų, programa
nevertinama.

III. FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ IŠLAIDOS
14. Finansuojamos tik su programos įgyvendinimu susijusios einamų metų išlaidos, patirtos
nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos iki einamų metų gruodžio 31 d.
15. Lėšos neskiriamos, jei ankstesnėms programoms iš Širvintų savivaldybės biudžeto
finansavimą gavusi nebiudžetinė įstaiga, neatsiskaitė už jų panaudojimą numatyta tvarka arba buvo
nustatyta, kad gautos lėšos panaudotos ne pagal tikslinę jų paskirtį.
16. Programos išlaidos nefinansuojamos:
16.1 pastatams rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui, ilgalaikiam turtui įsigyti;
16.2 išlaidos, susijusios su veikla vykdyta iki paraiškos pateikimo.
IV. ATSAKOMYBĖ, ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ
17. Programos teikėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių
dienų, pasirašo finansavimo sutartį, kurioje aprašomi projekto teikėjo įsipareigojimai, nustatomas
finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės
sąlygos ir kt.
18. Programos teikėjui, nepasirašius finansavimo sutarties per 30 kalendorinių dienų nuo
oficialios konkurso rezultatų paskelbimo dienos, lėšų skyrimas atšaukiamas.
19. Programos teikėjas už gautas lėšas atsiskaito sutartyje nustatyta tvarka rajono Socialinių
paslaugų centrui.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Iškilę ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
______________________________

