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Raseiniai
1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Parengto projekto tikslas – reglamentuoti subjektus, galinčius pretenduoti gauti finansavimą iš rajono
Savivaldybės biudžeto lėšų, nustatyti pretenduojančių nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO)
kriterijus ir skatinti NVO teikti paslaugas rajono gyventojams. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus,
teikiamas Nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkurso organizavimo Raseinių rajono
savivaldybėje tvarkos aprašo (toliau – tvarkos aprašas) sprendimo projektas. Sprendimo projektas
derintas su Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba, sudaryta Raseinių
rajono savivaldybės tarybos sprendimu ir jam pritarta.
2. Kokių pozityvių rezultatų laukiama.
Sprendimo projektu siūloma nustatyti NVO teikiamų paslaugų ir (ar) veiklų finansavimo tvarką,
kriterijus, kuriais remiantis būtų skiriamas finansavimas ir finansavimo lėšų panaudojimo kontrolę.
Nustatyti kokios nevyriausybinės organizacijos gali dalyvauti atrankos konkurse ir taip leidžiant
identifikuoti, kokios organizacijos gali būti finansuojamos iš rajono Savivaldybės biudžeto lėšų, siekiant,
kad ženkliau būtų remiama didesnę naudą rajono gyventojams teikiančių organizacijų veikla.
Sprendimo projektu siūloma nustatyti finansuojamas paslaugas ir (ar) veiklas bei paslaugų gavėjų tikslines
asmenų grupes. Tai leistų nevyriausybinėms organizacijoms kryptingai planuoti ir organizuoti savo veiklą
ir taip užtikrintų NVO veiklos tęstinumą, stabilumą, padidintų jų veiklos kokybę.
Siekiant finansavimo skaidrumo, tikslinga nustatyti iš anksto žinomus vienodus kriterijus NVO,
siekiančioms gauti finansavimą, skatinant NVO gerinti savo teikiamų paslaugų kokybę, teikti paslaugas,
atitinkančias didesnės visuomenės dalies poreikius ir skaidriau atsiskaityti už vykdomos veiklos
rezultatus.
Teikiant finansavimą nevyriausybinių organizacijų veiklai, pirmenybė turėtų būti teikiama
nevyriausybinėms organizacijoms, kurių dalyvių skaičius yra ne mažesnis kaip 10 unikalių asmenų ir
numatomas žymus projekto poveikis rajono gyventojams ar jos daliai.
Pritarus sprendimo projektui, bus sudaryta galimybė per NVO didinti socialinių paslaugų plėtrą,
prieinamumą ir kokybę, organizuojant šių paslaugų teikimą Savivaldybės teritorijoje.

3. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių
pasekmių būtų išvengta.
Neigiamų pasekmių nebus.
4. Jeigu reikia atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą, sprendžia projekto
rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles.
Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas pridėtas.
5. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai apskaičiavimai
(sąmatos) ir konkretūs finansavimo šaltiniai.
Sprendimo projektas suderintas su Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotoju, Raseinių
rajono savivaldybės administracijos direktoriumi, Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vedėju,

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistu, Bendrųjų reikalų ir informacinių
technologijų skyriaus vyr. specialistu (kalbos tvarkytoju). Pastabų nėra.
Lėšos nevyriausybinių organizacijų veiklos projektams kiekvienais metais yra numatomos
Raseinių rajono savivaldybės biudžete.
6. Projekto autorius ar autorių grupė
Socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugalienė

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Loreta Laugalienė

