
VILNIAUS  RAJONO  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PROJEKTO „INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTRA 2022-2029 METAIS

VILNIAUS RAJONE“ PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO BEI PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS

SUDARYMO
 

2022 m. ........................ ...... d. Nr. A27(1)- .....
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu,  Integralios  pagalbos  plėtros  2022-2029  metų  veiksmų  plano,  patvirtinto  Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552
„Dėl integralios pagalbos plėtros 2022-2029 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 12 punktu: 

1. T v i r t i n u Projekto „Integralios pagalbos plėtra 2022-2029 metais Vilniaus rajone“
partnerių atrankos tvarkos aprašą (pridedamas).

2.   S u d a r  a u šios sudėties Projekto „Integralios pagalbos plėtra  2022-2029 metais
Vilniaus rajone“ partnerių atrankos komisiją:

Komisijos pirmininkė – Irena Ingelevič, Socialinės rūpybos skyriaus vedėja;
Komisijos pirmininkės pavaduotoja –  Kristina Malinovska, Socialinių paslaugų šeimai ir

vaikui skyriaus vedėja;
Komisijos narės:
Elena Kačanovskienė, Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja;
Ana Suchodolska, Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė;
Ivona Stasilovič, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė.

Administracijos direktorė                                                                 Liucina Kotlovska

A. Suchodolska, tel. (8 5) 240 0785, el. p. Ana.Suchodolska@vrsa.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:Ana.Suchodolska@vrsa.lt


PATVIRTINTA
Vilniaus  rajono  savivaldybės
administracijos  direktoriaus
2022 m. ........................... ...... d.
įsakymu Nr. A27(1)- ...........

PROJEKTO „INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTRA 2022-2029 METAIS VILNIAUS
RAJONE“ PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Projekto  „Integralios  pagalbos  plėtra  2022-2029  metais  Vilniaus  rajone“ (toliau  –
Projektas) partnerių atrankos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato keliamus reikalavimus
partneriams, partnerių atrankos konkurso tvarką, partnerių atrankos komisijos sudarymą ir darbo
organizavimą, paraiškų vertinimo ir partnerių atrankos tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis  Integralios pagalbos plėtros 2022-2029 metų veiksmų
planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio
24 d.  įsakymu Nr. A1-552 „Dėl integralios pagalbos plėtros 2022-2029 metų veiksmų plano
patvirtinimo“ (toliau – Planas). 

3.  Atrankos tikslas  -  atrinkti  Projekto  partnerius,  kurie  galėtų  tinkamai  teikti  ir  plėtoti
integralią pagalbą Vilniaus rajono savivaldybėje.

4. Tinkama projekto tikslinė grupė - vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo
amžiaus asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti specialieji poreikiai. 

5.  Galimi  projekto  partneriai -  viešieji,  privatieji  juridiniai  asmenys Vilniaus  rajono
savivaldybėje  teikiantys  integralią  pagalbą  bei  atrankos  konkursui  laiku  pateikę  paraišką  ir
reikalingus dokumentus.

II SKYRIUS
PROJEKTO VEIKLOS

6. Projekto veiklos, kurioms įgyvendinti bus atrenkami Projekto partneriai: 
6.1. integralios pagalbos teikimas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia,

senyvo amžiaus asmenims jų namuose;
6.2.  integralios  pagalbos  teikimas  valstybės  ir  savivaldybių  įstaigose,  kuriose

įgyvendinamos ikimokyklinio  ugdymo programos ikimokyklinio  amžiaus  vaikams su negalia
(iki 7 m.);

6.3.  vaikus su negalia, suaugusius asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis namuose
prižiūrinčių  asmenų  parengimas  juos  prižiūrėti  (pagalba  prižiūrint  patiems)  (iki  5  val.
konsultacijų projekto įgyvendinimo laikotarpiu vienam iš prižiūrinčių asmenų);

6.4.  psichologinės  pagalbos  teikimas  integralios  pagalbos  gavėjams,  juos  prižiūrintiems
asmenims,  integralią  pagalbą  teikiantiems  darbuotojams  (iki  5  val.  konsultacijų  projekto
įgyvendinimo laikotarpiu vienam asmeniui ar šeimai;

6.5.  integralią  pagalbą  teikiančių  mobiliųjų  komandų  narių  kompetencijų,  profesinės
kvalifikacijos tobulinimas; 

6.6. integralią pagalbą teikiančių mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis,
įranga,  įrenginiais  (darbo priemonėmis,  reikalingomis  integraliai  pagalbai  teikti)  ir  transporto
priemonėmis (transporto priemonės nuoma, transporto išlaidų kompensavimas);

6.7.  neformalios  pagalbos  skatinimo  renginių  (darbuotojams,  teikiantiems  integralią
pagalbą, šeimos ir bendruomenės nariams) organizavimas;

6.8.  metodinės  pagalbos  teikimas  integralios  pagalbos  teikėjui,  jam  įgyjant  licencijas,
higienos pasus bendruomeninei ir (ar) bendrosios praktikos slaugai teikti (jei integralią pagalbą
teikiančioje įstaigoje jų nėra).



III SKYRIUS
REIKALAVIMAI PROJEKTO PARTNERIAMS

7. Viešieji,  privatieji  juridiniai  asmenys (toliau – Partneriai),  siekiantys  būti  įtraukti  į
Partnerių sąrašą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

7.1. turėti ne mažesnę nei 2 metų dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo
Vilniaus rajono savivaldybės, kurioje planuoja teikti integralią pagalbą, teritorijoje patirtį; 

7.2. atitikti  dienos  socialinės  globos  ir  slaugos  paslaugų  teikimo  reikalavimams
(licencijos paslaugoms teikti);

7.3. atitikti Partnerio statusą, kaip nurodyta  Plano 11 punkte; 
7.4. turėti kvalifikuotus darbuotojus paslaugoms, nurodytoms šio Aprašo 6 punkte, teikti;
7.5.  partneris  turi  turėti  projekto  finansininką,  kuris  turi  buhalterio  ar  apskaitininko

kvalifikaciją, arba buhalterinę apskaitą turi vesti buhalterines paslaugas teikianti įmonė;
7.6.  yra  įvykdęs  pareigas,  susijusias  su  mokesčių  ir  socialinio  draudimo  įmokų

mokėjimu;
7.7.  nėra  iškeltos  bylos  dėl  bankroto  arba  restruktūrizavimo,  nėra  priimtas  kreditorių

susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
7.8. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos

Respublikos biudžeto lėšų naudojimo pažeidimo.
8. Prioritetas teikiamas Partneriams, kurie:
8.1. registruoti arba turi padalinius Vilniaus rajono savivaldybėje;
8.2. gali užtikrinti pavėžėjimo neįgaliesiems paslaugą;
8.3. projekto metu įgyvendins teikiamų paslaugų viešinimo priemones. 

IV SKYRIUS
PARAIŠKŲ ATRANKOS KONKURSUI TEIKIMAS

9. Projekto partnerių atrankos konkursą (toliau – Konkursas) organizuoja Vilniaus rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Projekto „Integralios pagalbos plėtra
2022-2029 metais Vilniaus rajone“ partnerių atrankos komisija (toliau – Komisija). Konkursas
skelbiamas  viešai  Vilniaus  rajono  savivaldybės  interneto  svetainėje  www.vrsa.lt.  Skelbime
nurodoma: 

9.1. kontaktinis asmuo (pareigos, vardas ir pavardė), teikiantis konsultacijas įstaigoms su
konkursu ir projektu susijusiais klausimais, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir laikas
pasiteirauti; 

9.2. paraiškų priėmimo terminas; 
9.3.  Vilniaus  rajono  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  įsakymu  patvirtintas

Projekto  „Integralios  pagalbos  plėtra  2022-2029  metais  Vilniaus  rajone“ partnerių  atrankos
tvarkos aprašas;

9.4. gali būti nurodoma kita, su projektu ar konkurso organizavimu susijusi, informacija. 
10.  Atrankos  konkursui  teikiamą  paraišką  dalyvis  užpildo  pagal  Aprašo  1  priede

nustatytą formą.
11. Paraiška turi būti pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti įstaigos, organizacijos vardu,

nurodant vardą, pavardę ir pareigas bei patvirtinta antspaudu, jei tokį antspaudą dalyvis privalo
turėti. 

12.  Paraiška  turi  būti  užpildyta  kompiuteriu,  lietuvių  kalba  ir  kartu  su  teikiamais
dokumentais susegta į aplanką. Visi paraiškos bei prie jos pridedamų dokumentų lapai turi būti
sunumeruoti.

13. Kartu su paraiška atrankos dalyviai pateikia šiuos dokumentus:
13.1. įstaigos, organizacijos steigimo dokumentų kopijas;
13.2.  įstaigos,  organizacijos  darbuotojų,  įgyvendinsiančių  projektą,  kvalifikaciją

pagrindžiančių dokumentų kopijas;



13.3. dokumentų (leidimų), suteikiančių teisę vykdyti dienos socialinės globos ir slaugos
asmens namuose paslaugas, kopijas;

13.4.  projekto  finansininko  kvalifikaciją  ar  buhalterinės  apskaitos  įmonės  veiklą
patvirtinančių dokumentų kopijas;

13.5.  įstaigos,  organizacijos  vadovo  ar  jo  įgalioto  asmens,  pasirašytą  laisvos  formos
pažymą, kad:

13.5.1. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos
Respublikos biudžeto lėšų naudojimo pažeidimo;

13.5.2.  yra  įvykdęs  pareigas  susijusias  su  mokesčių  ir  socialinio  draudimo  įmokų
mokėjimu;

13.5.3. nėra iškeltos bylos dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra priimtas kreditorių
susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

13.6. kitus dokumentus, pagrindžiančius šios Aprašo 7 punkte nurodytus reikalavimus bei
8 punkte numatytus prioritetus.

14. Atrankos dalyvis gali pateikti atrankai tik vieną paraišką.
15. Atrankos dalyviai viename užklijuotame voke turi pateikti vieną paraiškos ir prie jos

pridedamų  dokumentų  egzempliorius.  Ant  voko  turi  būti  užrašyta:  „Projekto  „Integralios
pagalbos  plėtra  2022-2029  metais Vilniaus  rajone“ partnerių  atrankos  konkursui“.  Kartu  su
paraiška  teikiamų  dokumentų  kopijos  privalo  būti  patvirtintos  laikantis Dokumentų  rengimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl
Dokumentų  rengimo  taisyklių  patvirtinimo“,  reikalavimų. Dokumentai  turi  būti  siunčiami
registruotu  paštu  arba  per  pašto  kurjerį,  adresu  Rinktinės  g.  50,  Vilnius,  221  kab.  (Anai
Suchodolskai,  Socialinės  rūpybos  skyriaus  vyr.  specialistei).  Paraiškos  gali  būti  teikiamos
elektronine  forma  su  pridedamais  dokumentais per  e.  pristatymo  informacinę  sistemą.
Elektroniniu  paštu,  faksu ar  kitu,  nei  nurodyta,  būdu pateiktos  paraiškos  neregistruojamos  ir
laikoma, kad jos nebuvo gautos.

16.  Paraiška  turi  būti  pateikta  iki  skelbime  nurodytos  galutinės  datos.  Skelbimas
patalpinamas  Vilniaus  rajono  savivaldybės  interneto  svetainėje  www.vrsa.lt.  Paraiškos
išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, kaip kvietime dalyvauti atrankos konkurse nurodyta galutinė
paraiškų pateikimo data. Paraiškos gautos po nustatytos datos, nevertinamos. Atrankos dalyviui
apie pavėluotai pateiktą paraišką pranešama raštu per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo.

17. Pareiškėjas iki galutinio Paraiškų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti
savo  pateiktą  Paraišką.  Toks  pakeitimas  arba  pranešimas,  kad  Paraiška  atšaukiama,
pripažįstamas galiojančiu, jeigu Projekto partnerių atrankos komisija jį gauna pateiktą raštu iki
Paraiškų pateikimo termino pabaigos. 

18. Konkursas laikomas įvykusiu, kai pateikiama bent viena Paraiška. 
19.  Pareiškėjai,  rengdami  projektus,  turi  teisę  gauti  informaciją  ir  konsultacijas  su

konkursu susijusiais klausimais, kurias pagal kompetenciją teikia konkurso skelbime nurodyti
kontaktiniai  ir  juos pavaduojantys  asmenys.  Informacija  pareiškėjams teikiama iki paskutinės
projektų pateikimo darbo dienos pabaigos. 

V SKYRIUS
KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

20. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip iš 3 narių. 
21.  Komisijos  darbą  organizuoja  ir  jai  vadovauja  Komisijos  pirmininkas,  jo  nesant  –

Komisijos pirmininko pavaduotojas. 
22.  Komisija  savo  veikloje  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  įstatymais,  Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei šiuo Aprašu.
23. Komisijos darbo forma yra posėdžiai.  Posėdžiai yra teisėti,  kai juose dalyvauja ne

mažiau kaip du trečdaliai komisijos narių.
24.  Pradėdami  darbą  komisijoje,  dėl  informacijos  konfidencialumo  užtikrinimo,  šios

informacijos  viešo neskelbimo ir  neplatinimo,  objektyvių sprendimų priėmimo bei  viešųjų ir

http://www.vrsa.lt/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217


privačių  interesų  konflikto  vengimo,  komisijos  nariai  privalo  pasirašyti  konfidencialumo
pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją (Aprašo 2 priedas). 

25.  Komisijos  nariai  už  konfidencialumo  pasižadėjime  ir  nešališkumo  deklaracijoje
nustatytų elgesio normų pažeidimus traukiami tarnybinėn arba drausminėn atsakomybėn tesisės
aktų nustatyta tvarka. 

26. Jeigu yra aplinkybių, galinčių turėti įtakos priimant sprendimą, su tomis aplinkybėmis
susijęs (-ę) komisijos narys (-iai), prieš pradėdamas (-i) nagrinėti paraiškas, turi nusišalinti, prieš
tai pranešęs (-ę) Komisijos pirmininkui. Jeigu komisijos narys (-iai) nenusišalina, o vėliau dėl to
kyla interesų konfliktas, jo (jų) vertinimo rezultatai laikomi negaliojančiais.

27. Komisija sprendimą priima posėdyje balsų dauguma (balsus skaičiuojant nuo narių
skaičiaus).  Balsuojama  atviru  vardiniu  balsavimu.  Jeigu  balsai  pasiskirsto  po  lygiai,  lemia
Komisijos pirmininko balsas.

28.  Komisijos  sprendimai  įforminami  protokolu,  kurį  pasirašo visi  posėdyje  dalyvavę
nariai.  Komisijos  posėdžius  protokoluoja  Komisijos  sekretorius,  kuris  yra  Komisijos  narys,
išrinktas Komisijos posėdžio metu. Protokolai parengiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po
posėdžio.

29.  Komisijos  narys  turi  teisę  pareikšti  savo atskirąją  nuomonę,  kuri  pridedama prie
protokolo.

30. Komisijos veikla pasibaigia,  pateikus Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
direktoriui Partnerių, laimėjusių projekto „Integralios pagalbos plėtra 2022-2029 metais Vilniaus
rajone“ partnerių atrankos konkursą, sąrašą.

VI SKYRIUS
PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR PARTNERIŲ ATRANKA

31. Paraiškų vertinimas atliekamas Komisijos posėdžio metu, bet ne vėliau kaip per 10 d.
d. nuo paraiškų teikimo termino pabaigos.

32.  Paraiškos  kokybės  vertinimas  atliekamas  užpildant  paraiškos  vertinimo  formą
(Aprašo 3 priedas). Kiekvieną paraišką vertina ne mažiau kaip 2 Komisijos nariai.

33. Komisija, vertindama kokybę, turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką, jei:
33.1.  atrankos  dalyvis  paraiškoje  arba  kartu  teikiamuose  dokumentuose  pateikė

klaidinančią arba melagingą informaciją;
33.2. atrankos dalyvis bandė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką Komisijos

nariams;
33.3. jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad ji neatitinka nurodytų reikalavimų.
34. Atliekant paraiškų kokybės vertinimą, paraiškos vertinamos balais. Didžiausia galima

skirti  balų  suma –  100 balų.  Atrankos  dalyviai,  kurių  paraiškos  surinko  49 ir  mažiau  balų,
neįtraukiami į partnerių sąrašą.

35. Skaičiuojant paraiškai suteiktą balą, yra skaičiuojamas visų Komisijos narių skirtų
balų vidurkis.

36.  Jeigu  paraiškos  surenka  vienodą  balų  skaičių,  Komisija  pirmenybę  teikia  tam
atrankos dalyviui,  kurio veiklos geografinė aprėptis  bei teikiamų paslaugų ir  tikslinės grupės
mastai yra didesni, todėl jis geriau prisidėtų prie projekto vykdymo.

VII SKYRIUS
PARTNERIŲ SĄRAŠO SUDARYMAS

37. Projekto „Integralios  pagalbos plėtra  2022-2029 metais  Vilniaus rajone“ partnerių
atrankos sąrašas tvirtinamas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir
sąrašas paskelbiamas Vilniaus rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

38.  Su  atranką  laimėjusiais  partneriais  Vilniaus  rajono  savivaldybės  administracijos
direktorius arbo jo įgaliotas asmuo sudaro sutartį, kurioje nustato tarpusavio teises ir pareigas
įgyvendinant projektą. 

http://www.vrsa.lt/


39. Neįtraukti į partnerių sąrašą atrankos dalyviai per 5 darbo dienas informuojami raštu,
nurodant tokio sprendimo priėmimo priežastis ir apskundimo tvarką.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Komisijos posėdžio darbo organizavimo procedūrinius klausimus, nenumatytus šiame
Apraše, sprendžia Komisijos pirmininkas. 

41.  Partneriai,  teikiantys  Paraiškas,  yra atsakingi  už  teikiamų dokumentų  ir  duomenų
teisingumą.

42. Komisijos  veiklos  dokumentai  (posėdžių protokolai,  susirašinėjimo medžiaga,  kiti
dokumentai)  saugomi  Vilniaus  rajono  savivaldybės  administracijoje  Lietuvos  Respublikos
dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

43. Iškilus ginčams, visi klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.

_________________________________



Projekto  „Integralios  pagalbos
plėtra 2022-2029 metais Vilniaus
rajone“ partnerių atrankos tvarkos
aprašo 1 priedas

________________________________________________________________
(paraiškos teikėjo pavadinimas)

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

PARAIŠKA
DĖL DALYVAVIMO PROJEKTO „INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTRA 2022-2029

METAIS VILNIAUS RAJONE“ PARTNERIŲ ATRANKOS KONKURSE

_________________
Data

I. INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ:
Adresas
Telefono numeris
Elektroninis pašto adresas
Banko rekvizitai (sąskaitos 
numeris, banko pavadinimas, 
kodas)
Steigėjas
Registravimo vieta ir data
Kodas
Vadovas 
Kontaktinis asmuo
Kontaktinio  asmens  telefono
numeris, elektroninio pašto adresas
II. INFORMACIJA APIE PASLAUGŲ TEIKIMĄ:
Socialinių  paslaugų  rūšys,  kurios
numatomos teikti  (pažymėti)

c integralios pagalbos teikimas vaikams su negalia,
suaugusiems  asmenims  su  negalia,  senyvo
amžiaus asmenims jų namuose;

c integralios  pagalbos  teikimas  valstybės  ir
savivaldybių  įstaigose,  kuriose  įgyvendinamos
ikimokyklinio  ugdymo  programos ikimokyklinio
amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.);

c vaikus su negalia, suaugusius asmenis su negalia,
senyvo  amžiaus  asmenis  namuose  prižiūrinčių
asmenų  parengimas  juos  prižiūrėti  (pagalba
prižiūrint  patiems)  (iki  5  val.  konsultacijų
projekto  įgyvendinimo  laikotarpiu  vienam  iš
prižiūrinčių asmenų);

c psichologinės  pagalbos  teikimas  integralios



pagalbos gavėjams, juos prižiūrintiems asmenims,
integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams (iki
5  val.  konsultacijų  projekto  įgyvendinimo
laikotarpiu vienam asmeniui ar šeimai;

c integralią pagalbą teikiančių mobiliųjų komandų
narių  kompetencijų,  profesinės  kvalifikacijos
tobulinimas; 

c integralią pagalbą teikiančių mobiliųjų komandų
aprūpinimas  slaugos  priemonėmis,  įranga,
įrenginiais  (darbo  priemonėmis,  reikalingomis
integraliai  pagalbai  teikti)  ir  transporto
priemonėmis  (transporto  priemonės  nuoma,
transporto išlaidų kompensavimas);

c neformalios  pagalbos  skatinimo  renginių
(darbuotojams,  teikiantiems  integralią  pagalbą,
šeimos ir bendruomenės nariams) organizavimas;

c metodinės pagalbos teikimas integralios pagalbos
teikėjui,  jam  įgyjant  licencijas,  higienos  pasus
bendruomeninei  ir  (ar)  bendrosios  praktikos
slaugai teikti  (jei  integralią pagalbą teikiančioje
įstaigoje jų nėra).

Paslaugų gavėjų grupė Įvardinama  tikslinė  grupė,  kuriai  bus  teikiamos  paslaugos,
pateikiamas paslaugas gausiančių asmenų skaičius, teritorinė
paslaugų  gavėjų  aprėptis,  nustatoma  paslaugos  teikimo
trukmė, dažnumas.

Paslaugų  teikėjų  kvalifikacija  ir
skaičius 

Aprašoma,  koks  yra  pareigybių  skaičius,  specialistų
kvalifikacija, numatomas darbo krūvis.

Veiklos tęstinumas c iki 2 m.;
c 2 m.;
c iki 5 m.;
c daugiau nei 5 m.

III. PAREIŠKĖJO TURIMI IŠTEKLIAI
Trumpas organizacijos aprašymas Svarbiausi vykdyti projektai, teikiamos paslaugos, patirtis,

pasiekti rezultatai, licencija veiklai vykdyti.
Kiti ištekliai Nurodoma,  ar  turimas  automobilis,  jo  pritaikymas

neįgaliųjų poreikiams ir kita.

PRIDEDAMA (tinkama pažymėti):
1. įstaigos, organizacijos steigimo dokumentų (-o) kopijos (-a), ___________ lapai (-ų);
2. įstaigos,  organizacijos  darbuotojų,  įgyvendinsiančių  projektą,  kvalifikaciją  pagrindžiančių
dokumentų kopijos, __________ lapai (-ų);
3. dokumentų (leidimų), suteikiančių teisę vykdyti dienos socialinės globos ir slaugos asmens
namuose paslaugas, kopijos, _______________ lapai (-ų);
4.  projekto  finansininko  kvalifikaciją  ar  buhalterinės  apskaitos  įmonės  veiklą  patvirtinančių
dokumentų (-o) kopijos (-a), __________ lapai (-ų);
5. Pažyma, kurioje pateikiama Aprašo 13.5. papunktyje nurodyta informacija, _____ lapai (-ų);
6. Kiti dokumentai, _______ lapai (-ų).

______________________         _________________________________ ____________________________
           (pareigos)                                                     (parašas)                                                    (vardas, pavardė)

_________________________________



Projekto  „Integralios  pagalbos
plėtra 2022-2029 metais Vilniaus
rajone“ partnerių atrankos tvarkos
aprašo 2 priedas

(Projektų vertinimo ir atrankos komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimo ir
nešališkumo deklaracijos forma)

________________________ savivaldybės administracija

_________________________________________________________
(Komisijos nario vardas ir pavardė)

PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS NARIO 
KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS IR NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

20_____ m. __________________ d.

Aš, ____________________________________________________, vertindamas (-a) 
(vardas ir pavardė)     

projekto  „Integralios  pagalbos  plėtra  2022-2029  metais  Vilniaus  rajone“ partnerių  atrankos
paraiškas:

1. Pasižadu:
1.1. saugoti  ir  tik  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų  nustatytais  tikslais  ir  tvarka  naudoti

konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vertinant projekto „Integralios pagalbos plėtra
2022-2029 metais Vilniaus rajone“ partnerių atrankos paraiškas;

1.2. man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu
būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

2. Pareiškiu, kad man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:
2.1. projekto „Integralios pagalbos plėtra 2022-2029 metais Vilniaus rajone“ partnerių

atrankos paraiškų duomenys ir turinys;
2.2. projektų vertinimo išvados;
2.3. projektų vertinimo rezultatų duomenys;
2.4. kita  informacija,  susijusi  su  projektų  nagrinėjimu,  aiškinimu,  vertinimu  ir

palyginimu, jeigu jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams.
3. Patvirtinu, kad atsisakysiu vertinti man pateiktą projektą, jei paaiškės, kad aš esu

projektą  pateikusios  organizacijos  narys  (-ė);  dalyvauju  projektą  pateikusios  organizacijos
valdymo organų veikloje; esu įtrauktas (-a) į projekto, kuris yra vertinimo stadijoje, vykdymo
procesą; galiu nesuderinti viešųjų ir privačių interesų ir galiu būti šališkas (-a).

4. Esu  perspėtas  (-a),  kad,  pažeidęs  (-usi)  šį  pasižadėjimą, atsakysiu  teisės  aktų
nustatyta tvarka ir turėsiu atlyginti savivaldybės administracijai padarytus nuostolius.

_______________________ __________________________________
(parašas)                               (vardas ir pavardė)

Projekto  „Integralios  pagalbos
plėtra 2022-2029 metais Vilniaus



rajone“ partnerių atrankos tvarkos
aprašo 3 priedas

____________________________________________________________________________
(organizacijos pavadinimas)

PROJEKTO „INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTRA 2022-2029 METAIS VILNIAUS
RAJONE“ PARTNERIŲ ATRANKOS PARAIŠKŲ VERTINIMO ANKETA

Eil.
Nr.

Vertinimo kriterijai
Maksimalus galimų balų

skaičius
Skirtų balų

skaičius
1. Atitiktis Aprašo  7  punkte  nustatytiems

reikalavimams („Taip“ – 20  balų, „Ne“ –
0 balų).

20

2. Atitiktis Aprašo  8.1.  papunktyje
nustatytam prioritetui

15

3. Atitiktis Aprašo  8.2.  papunktyje
nustatytam prioritetui

15

4. Atitiktis Aprašo  8.3.  papunktyje
nustatytam prioritetui

15

5. Ar  numatytas  veiklos  tęstinumas,
pasibaigus projektui

10

6. Turimi materialiniai ištekliai 
(projekto  veikloms  vykdyti  turi  ryšio,
transporto priemones ir kt.): turi pakankamai,
iš dalies pakankamai, nepakankamai

10

7. Turimi žmogiškieji ištekliai
(projekto  veikloms  vykdyti  turi  reikalingų
specialistų):  turi  pakankamai,  iš  dalies
pakankamai, nepakankamai

15

Bendra balų suma: 100
Projekto privalumai

Projekto trūkumai

Komisijos nario išvada

Projekto įvertinimas
Nuo 100 iki 50 balų - projektas remtinas, 49 balai ir mažiau - projektas atmestinas.

Komisijos narys  ____________ _____________________
(parašas)  (vardas ir pavardė)



Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių
priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

Teisės akto projekto pavadinimas DĖL PROJEKTO „INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTRA 2022-2029 METAIS VILNIAUS RAJONE“ 
PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: Ana Suchodolska, Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė 
Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas atliktas (pažymėti reikiamą atsakymą):

x suderinus teisės akto projektą viešojo administravimo subjekte ir su pavaldžiomis įstaigomis (įstaigomis prie ministerijos ir kitomis ministrui 
pavestose valdymo srityse veikiančiomis įstaigomis ir įmonėmis);

□ suderinus teisės akto projektą su suinteresuotomis institucijomis, kai jis buvo papildytas arba pakeistas.
Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodomas antikorupcinio vertinimo kriterijus (toliau – kriterijus),  kurį taikant
nustatytai  korupcijos  rizikai  šalinti  ar  valdyti  teisės  akto projekte  nenumatyta  priemonių. Pildoma,  kai,  vertintojo  nuomone,  teisės  akto projekto
tiesioginio rengėjo siūlomų pataisų nepakanka korupcijos atsiradimo rizikai mažinti arba kai vertintojas nesutinka su teisės akto projekto tiesioginio
rengėjo argumentais, kodėl neatsižvelgta į vertintojo pateiktas pastabas):
_________________________________________________________________________________________________________________________

Eil.
Nr.

Kriterijus

Kriterijaus vertinimas (nurodant, kad
„Kriterijų atitinka“ / „Kriterijaus

neatitinka“ / „Kriterijus nėra teisės
akto projekto reglamentavimo

dalykas“) ir pagrindimas, jeigu teisės
aktas neatitinka kriterijaus

(nurodomos konkrečios teisės akto
projekto ar kitų teisės aktų nuostatos,
pagrindžiančios neigiamą atsakymą,
pateikiamos antikorupcinį teisės akto
projekto vertinimą atliekančio asmens
pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos

rizikos mažinimo) 
(pildo teisės akto projekto

antikorupcinį vertinimą atliekantis
asmuo)

Teisės akto projekto pakeitimas,
mažinantis korupcijos riziką, arba

teisės akto projekto tiesioginio
rengėjo argumentai, kodėl

neatsižvelgta į pastabą
(pildo teisės akto projekto tiesioginis

rengėjas)

Išvada dėl teisės akto
projekto pakeitimų arba

argumentų, kodėl
neatsižvelgta į pastabą

(pildo teisės akto
projekto antikorupcinį
vertinimą atliekantis

asmuo)

1. Teisės akto projektas nesudaro 
išskirtinių ar nevienodų sąlygų 

Kriterijų atitinka □ tenkina
□ netenkina



2

subjektams, su kuriais susijęs 
teisės akto įgyvendinimas

2. Teisės akto projekte nėra spragų 
ar nuostatų, leisiančių 
dviprasmiškai aiškinti ir taikyti 
teisės aktą

Kriterijų atitinka □ tenkina
□ netenkina

3. Teisės akto projekte nustatyta, 
kad sprendimą dėl teisių 
suteikimo, apribojimų 
nustatymo, sankcijų taikymo ir 
pan. priimantis subjektas 
atskirtas nuo šių sprendimų 
teisėtumą ir įgyvendinimą 
kontroliuojančio (prižiūrinčio) 
subjekto

Kriterijus nėra teisės akto projekto 
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

4. Teisės akto projekte nustatyti 
subjekto įgaliojimai (teisės) 
atitinka subjekto atliekamas 
funkcijas (pareigas)

Kriterijų atitinka □ tenkina
□ netenkina

5. Teisės akto projekte nustatytas 
baigtinis sprendimų priėmimo 
kriterijų (atvejų) sąrašas

Kriterijų atitinka □ tenkina
□ netenkina

6. Teisės akto projekte nustatytas 
baigtinis motyvuotų atvejų, kai 
priimant sprendimus taikomos 
išimtys, sąrašas

Kriterijų atitinka □ tenkina
□ netenkina

7. Teisės akto projekte nustatyta 
sprendimų priėmimo, 
įforminimo ir viešinimo tvarka 

Kriterijų atitinka □ tenkina
□ netenkina

8. Teisės akto projekte nustatyti 
sprendimų dėl 
mažareikšmiškumo kriterijai ir 
priėmimo tvarka 

Kriterijus nėra teisės akto projekto 
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

9. Jeigu pagal numatomą Kriterijus nėra teisės akto projekto □ tenkina
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reguliavimą sprendimus priima 
kolegialus subjektas, teisės akto 
projekte nustatyta kolegialaus 
sprendimus priimančio subjekto:
9.1. konkretus narių skaičius, 
užtikrinantis kolegialaus 
sprendimus priimančio subjekto 
veiklos objektyvumą
9.2. jeigu narius skiria keli 
subjektai, proporcinga 
kiekvieno subjekto skiriamų 
narių dalis, užtikrinanti tinkamą 
atstovavimą valstybės 
interesams ir kolegialaus 
sprendimus priimančio subjekto 
veiklos objektyvumą ir 
skaidrumą
9.3. narių skyrimo mechanizmas
9.4. narių rotacija ir kadencijų 
skaičius ir trukmė
9.5. veiklos pobūdis laiko 
atžvilgiu
9.6. asmeninė narių atsakomybė

reglamentavimo dalykas □ netenkina

10. Numatytos procedūros yra 
būtinos, nustatyta išsami jų 
taikymo (viešinimo) tvarka 

Kriterijų atitinka □ tenkina
□ netenkina

11. Teisės akto projekte nustatytas 
baigtinis motyvuotų atvejų, kai 
nustatoma procedūra netaikoma,
sąrašas

Kriterijų atitinka □ tenkina
□ netenkina

12. Teisės akto projektas nustato jo 
nuostatoms įgyvendinti 
numatytų procedūrų ir 
sprendimų priėmimo konkrečius

Kriterijų atitinka □ tenkina
□ netenkina
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terminus
13. Teisės akto projektas nustato 

motyvuotas terminų sustabdymo
ir pratęsimo galimybes

Kriterijus nėra teisės akto projekto 
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

14. Teisės akto projektas nustato 
kontrolės (priežiūros) procedūrą 
ir aiškius jos atlikimo kriterijus 
(atvejus, dažnį, fiksavimą, 
kontrolės rezultatų viešinimą ir 
pan.)

Kriterijų atitinka □ tenkina
□ netenkina

15. Teisės akto projekte nustatytos 
kontrolės (priežiūros) skaidrumo
ir objektyvumo užtikrinimo 
priemonės (pvz., aiškiai ir 
išsamiai išdėstytos 
kontroliuojančio subjekto teisės 
ir pareigos, nustatyta 
standartizuota kontrolės atlikimo
procedūra, reikalavimas fiksuoti 
atskirus kontrolės procedūros 
etapus ir jų rezultatus, atsakingų 
specialistų rotacija, užkirstas 
kelias kontroliuojančio ir 
kontroliuojamo subjektų 
tiesioginiam kontaktui be 
liudininkų ir pan.)

Kriterijus nėra teisės akto projekto 
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

16. Teisės akto projekte nustatyta 
subjektų, su kuriais susijęs teisės
akto projekto nuostatų 
įgyvendinimas, atsakomybė

Kriterijus nėra teisės akto projekto 
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina
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17. Teisės aktų projekte numatytas 
baigtinis kriterijų, pagal kuriuos 
skiriama nuobauda (sankcija) už 
teisės akto projekte nustatytų 
nurodymų nevykdymą, sąrašas ir
nustatyta aiški nuobaudos 
(sankcijos) skyrimo procedūra

Kriterijus nėra teisės akto projekto 
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

18. Kartu su teisės akto projektu 
pateikta pakankamai jį 
pagrindžiančių lydimųjų 
dokumentų ir informacijos,  
siekiant antikorupciniu aspektu 
įvertinti teisės akto projektą

Kriterijų atitinka □ tenkina
□ netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai Kriterijų atitinka □ tenkina
□ netenkina

Teisės akto projekto 
tiesioginis rengėjas:

Socialinės rūpybos skyriaus
Vyr. specialistė                  Ana Suchodolska

Teisės akto projekto 
vertintojas: 

Korupcijos prevencijos          
Vyr. specialistas                    Edvard Zakševskij
                       

(pareigos)                         (vardas ir pavardė) (pareigos)                              (vardas ir pavardė)
                                             2022-10-18                                                       2022-10-18
(parašas)                                      (data) (parašas)                                       (data)

___________________________
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