Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros
2020 metais projektų atrankos konkurso nuostatų
1 priedas
(Paraiškos forma)
________________________________________________________________
(pareiškėjo pavadinimas)

________________________________________________________________
(juridinio asmens kodas, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas)

Neįgaliųjų reikalų departamentui
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius
PARAIŠKA DALYVAUTI
STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PRIEŽIŪROS 2020 METAIS PROJEKTŲ
ATRANKOS KONKURSE
__________________
(paraiškos užpildymo data)

__________________
(paraiškos užpildymo vieta)

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
Juridinio asmens pavadinimas
Teisinė forma
Juridinio asmens kodas
BUVEINĖ
Adresas
Telefono numeris
Fakso numeris
Elektroninio pašto adresas
BANKO, KITOS KREDITO AR MOKĖJIMO ĮSTAIGOS REKVIZITAI
Pavadinimas
Kodas
Sąskaitos numeris
INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO VADOVĄ
Vardas ir pavardė
Telefono numeris
Elektroninio pašto adresas
INFORMACIJA APIE PROJEKTO VADOVĄ
Vardas ir pavardė
Telefono numeris
Elektroninio pašto adresas
INFORMACIJA APIE PROJEKTO BUHALERĮ ARBA ASMENĮ, TEIKIANTĮ
BUHALTERINĖS APSKAITOS PASLAUGAS
Vardas ir pavardė ar įmonės
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pavadinimas
Telefono numeris
Elektroninio pašto adresas
1.1. Informacija apie pareiškėjo ir partnerio (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu)
atitiktį Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2020 metais projektų atrankos konkurso
nuostatų (toliau – Nuostatai) 6 ir 7 punktų reikalavimams:
Informacija apie pareiškėjo
ir partnerio (jei projektas
Atitinkantį
bus vykdomas kartu su
reikalavimą
partneriu) atitiktį
Reikalavimai pareiškėjui
pažymėkite
nurodytiems reikalavimams
X
(įvardijant ir prie paraiškos
pateikiant atitiktį
įrodančius dokumentus)
Pareiškėjas ir partneris (jei projektas bus
vykdomas kartu su partneriu) yra Juridinių asmenų
registre įregistruota neįgaliųjų asociacija, kurios
narių daugumą (daugiau kaip pusė) sudaro
neįgalūs
asmenys
ir
(ar)
neįgaliuosius
atstovaujantys įstatyminiai atstovai, ir (ar)
neįgaliųjų asociacijos
(Nuostatų 6 ir 7 punktai)
Pareiškėjas ir partneris (jei projektas bus
vykdomas kartu su partneriu) veikia nacionaliniu
lygmeniu ir paraiškos pateikimo dieną vienija
neįgaliuosius, jų šeimos narius ir (ar) neįgaliesiems
atstovaujančias neįgaliųjų asociacijas ne mažiau
kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip
pusėje apskričių
(Nuostatų 6.1 papunktis ir 7 punktas)
Pareiškėjas ir partneris (jei projektas bus
vykdomas kartu su partneriu) paraiškos pateikimo
dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos
srityje ne trumpiau kaip vienerius metus nuo
pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre
dienos
(Nuostatų 6.2 papunktis ir 7 punktas)
Pareiškėjas turi projekto buhalterį arba asmenį,
tvarkantį buhalterinę apskaitą, jeigu pareiškėjui
buhalterinės
apskaitos
paslaugas
teikia
buhalterines paslaugas teikianti įmonė (įstaiga)
arba
buhalterinės
apskaitos
paslaugas
savarankiškai teikiantis asmuo
(Nuostatų 6.3 papunktis)
Pareiškėjas turi projekto vadovą, kuris įgijęs
aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir turi ne
trumpesnę kaip vienerių metų vadovavimo
projektui patirtį
(Nuostatų 6.4 papunktis)
Pareiškėjas turi projekto vykdytojus, kurie įgiję
architektūros ar statybos inžinerijos studijų
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krypties išsilavinimą
(Nuostatų 6.5 papunktis)
Projekto administravimui pareiškėjas turi patalpas,
projekto įgyvendinimui – organizacinę techniką
(ne mažiau nei vieną telefoną, spausdintuvą),
kompiuterius, automobilį
(Nuostatų 6.6 papunktis)
1.2. Informacija apie projekto įgyvendinimo partnerį (-ius) (jei projektas bus vykdomas kartu
su partneriu)

Eil.
Nr.

Partnerio (-ių)
pavadinimas,
juridinio
asmens kodas

Buveinės
adresas,
telefonas
(su
tarpmiestiniu
kodu), el.
pašto adresas

Bendradarbiavimo pagrindas
(įrašyti sutartis,
nurodyti
datą/numerį ir
sutarties objektą)

Prašomos
pareiškėjo
lėšos
partnerio
(-ių) veikloms
įgyvendinti
(lėšas
detalizuoti
pagal
vykdomas
veiklas)
(eurais)

Partnerio
(-ių)
pasirinkimo
priežastys ir
jo (jų)
vaidmuo
įgyvendinant
projektą

2. PROJEKTO APRAŠYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

2.2. Trumpas projekto aprašymas (santrauka) (aiškiai aprašykite, kaip bus įgyvendinamas
projektas: jo vykdymo eigą, organizuojamas veiklas, kaip bus užtikrinama vykdomų veiklų kokybė
bei veiklų vykdymo metu nešališkų sprendimų priėmimas. Jeigu projektas yra vykdomas nebe pirmą
kartą, rekomenduojama paminėti ankstesnį (-ius) pasiektą (-us) rezultatą (-us). Nurodykite projekto
įgyvendinimo poveikį bei siektiną (-us) rezultatą (-tus).

2.3. Projekto tikslas ir uždaviniai (projekto tikslas ir uždaviniai turi būti aiškūs ir konkretūs,
susiję su Nuostatų 3 punkte nurodytu konkurso tikslu, padėti spręsti konkrečią problemą bei
pasiekiami)

2.4. Projekto įgyvendinimo laikotarpis
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2.5. Projektui įgyvendinti prašoma suma (eurais)

2.6. Projekto atitiktis privalomosioms sąlygoms (Nuostatų 8 punkto reikalavimas)
Eil.
Privalomosios sąlygos
Pagrindimas ir detalizavimas
Nr.
1. Pareiškėjas privalo vykdyti visas šias
veiklas:
1.1. tikrinti Lietuvos Respublikos
statybos leidimų ir statybos valstybinės
priežiūros
informacinėje
sistemoje
„Infostatyba“ (toliau – informacinė
sistema
Infostatyba)
esančių
neįgaliesiems
svarbių
Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo 24
straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ir 12 punktuose nurodytų pastatų ir
inžinerinių statinių projektų sprendinių
atitiktis statybos techninių reglamentų
reikalavimams dėl statinių pritaikymo
žmonių su negalia reikmėms;
1.2. dalyvauti Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos sudarytų nuolat
veikiančių komisijų ir pagal atskirus
statytojų prašymus – vienkartinių
komisijų, vykdomose statybos užbaigimo
procedūrose;
1.3. konsultuoti statinių projektuotojus
rengiant bei tikslinant neįgaliesiems
svarbių statinių projektus
(Nuostatų 8.1 papunktis)
2. Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytos
veiklos turi būti vykdomos visoje
Lietuvos Respublikos teritorijoje (10
apskričių)
(Nuostatų 8.2 papunktis)
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3. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Vykdomos veiklos

Informacinėje sistemoje Infostatyba esančių
neįgaliesiems svarbių Lietuvos Respublikos
statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 12 punktuose nurodytų
pastatų ir inžinerinių statinių projektų
sprendinių atitikties statybos techninių
reglamentų reikalavimams dėl statinių
pritaikymo žmonių su negalia reikmėms
tikrinimas
(Nuostatų 8.1.1 papunktis)
Dalyvavimas
Valstybinės
teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos sudarytų nuolat
veikiančių komisijų ir pagal atskirus
statytojų prašymus – vienkartinių komisijų,
vykdomose statybos užbaigimo procedūrose
(Nuostatų 8.1.2 papunktis)
Statinių
projektuotojų
konsultavimas
rengiant bei tikslinant neįgaliesiems svarbių
statinių projektus
(Nuostatų 8.1.3 papunktis)

Veiklos aprašymas

Projekto vykdytojai
(nurodyti vardą, pavardę
ir jų darbo laiką), jei
veiklos bus vykdomas
kartu su partneriu,
nurodyti, kuris projekto
vykdytojas – partnerio

Apskritys, kuriose
projekto vykdytojai
įgyvendins projekto
veiklas, jei projekto
veiklos bus vykdomas
kartu su partneriu,
nurodyti apskritis,
kuriose projekto veiklą
vykdys partneris
(Nuostatų 8.1 papunktis)

1.
2.
3.
...

1.
2.
3.
...

1.
2.
3.
...

1.
2.
3.
...
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4. PAPILDOMA INFORMACIJA
4.1. Informacija apie projekto vadovo išsilavinimą, vadovavimo projektui patirtį ir trukmę bei
projekto vykdytojų išsilavinimą, kvalifikaciją (atsižvelgiant į Nuostatų 6.4 ir 6.5 papunkčių
reikalavimus)
Eil.
Išsilavinimas,
Vadovavimo
Vadovavimo projektui
Vardas ir pavardė
Nr.
kvalifikacija
projektui patirtis
trukmė
1.
Projekto vadovas
1.1.
Projekto vykdytojai
2.
X*
X*
2.1.
X*
X*
2.3.
*- pildyti nereikia
4.2. Informacija apie projekto administravimą ir įgyvendinimą užtikrinančius materialinius
išteklius, atsižvelgiant į Nuostatų 6.6 papunkčio reikalavimus

4.3. Informacija apie pareiškėjo dalyvavimą kituose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (toliau – Ministerija) ir Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) organizuojamuose konkursuose ir (ar)
einamaisiais ar praėjusiais kalendoriniais metais iš Ministerijos ir Departamento finansuojamų
priemonių gautas lėšas pagal kitas programas (priemones), nurodant sutarties (-čių) tarp pareiškėjo ir
Ministerijos arba Departamento numerį (-ius) ir sudarymo datą (-as)

4.4. Informacija apie projekte planuojamų veiklų viešinimą (aprašyti konkrečius informavimo būdus,
priemones, kuriomis bus siekiama viešinti projektą, kad visuomenė daugiau sužinotų apie projekto
tikslus, uždavinius, eigą ir jo rezultatus)

5. LAUKIAMI REZULTATAI ĮGYVENDINUS PROJEKTĄ
Eil.
Kiekybiniai projekto įgyvendinimo
Veiklos pavadinimas
Nr.
rodikliai
1. Informacinėje
sistemoje
Infostatyba
esančių Bus patikrinta _____ pastatų ir
neįgaliesiems svarbių Lietuvos Respublikos statybos inžinerinių statinių projektų.
įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir
12 punktuose nurodytų pastatų ir inžinerinių statinių
projektų sprendinių atitikties statybos techninių
reglamentų reikalavimams dėl statinių pritaikymo
žmonių su negalia reikmėms tikrinimas
2.

Dalyvavimas Valstybinės teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
sudarytų nuolat veikiančių komisijų ir pagal atskirus
statytojų prašymus – vienkartinių komisijų, vykdomose
statybos užbaigimo procedūrose

Bus
dalyvauta
____statybos
užbaigimo
procedūrose
(įrašyti
planuojamų
pasirašyti
statybos
užbaigimo aktų skaičių).
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3.

Statinių projektuotojų konsultavimas rengiant bei Bus suteikta _____ konsultacijų.
tikslinant neįgaliesiems svarbių statinių projektus

6. KITA PAPILDOMA INFORMACIJA,
PAREIŠKĖJO NUOŽIŪRA

SUSIJUSI SU

PROJEKTU IR

TEIKIAMA

7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR JUOSE ESANČIOS INFORMACIJOS RODYKLĖ
Tiksli aktualios informacijos
saugojimo vieta
Dokumento pavadinimas
Failo
Puslapių
pavadinimas
skaičius
(pvz: paraiška.pdf) (pvz: 31-33)
Pareiškėjo ir partnerio (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu)
steigimo dokumentas (pvz., įstatai, nuostatai)
Galiojanti paslaugų teikimo sutartis, kai paslauga perkama iš
buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar
buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens
Projekto buhalterio (kai paslauga nėra perkama iš buhalterinės
apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės
apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens) gyvenimo
aprašymas
Projekto vadovo gyvenimo aprašymas, išsilavinimą, vadovavimo
projektui patirtį ir trukmę pagrindžiantys dokumentai (diplomas,
darbo sutartis ir pan. dokumentai)
Projekto vykdytojų išsilavinimą, kvalifikaciją pagrindžiantys
dokumentai (gyvenimo aprašymas, diplomas)
Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentas, patvirtinantis
asmens teisę veikti pareiškėjo vardu
Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija
(Nuostatų 4 priedas)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos pažyma ar Valstybės įstaigos registrų centro jungtinė
pažyma, išduota ne anksčiau kaip 15 darbo dienų iki paraiškos
pateikimo konkursui dienos, patvirtinanti, kad pareiškėjas neturi
mokesčių (išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas)
mokėjimo įsipareigojimų (skolų), viršijančių 150 (vieną šimtą
penkiasdešimt) eurų sumą, jei projekte prašoma suma viršija 30 000
(trisdešimt tūkstančių) eurų
Dokumentai, patvirtinantys, kad pareiškėjas ir partneris (jei projektas
bus vykdomas kartu su partneriu) paraiškos pateikimo dieną veikia
neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau kaip vienerius
metus nuo pareiškėjo ir partnerio (jei projektas bus vykdomas kartu
su partneriu) įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos (pvz.,
vykdytų projektų sutartys, ataskaitinių susirinkimų veiklų ataskaitų ir
pan. dokumentai)
Pareiškėjo parengtas dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjas yra
neįgaliųjų asociacija, kurios narių daugumą (daugiau kaip pusė)
sudaro neįgalūs asmenys ir (ar) neįgaliuosius atstovaujantys
įstatyminiai atstovai, ir (ar) neįgaliųjų asociacijos, veikianti
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nacionaliniu lygmeniu ir paraiškos pateikimo dieną vienijanti
neįgaliuosius, jų šeimos narius ir (ar) neįgaliesiems atstovaujančias
neįgaliųjų asociacijas ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne
mažiau kaip pusėje apskričių (pareiškėjo savivaldybėse arba
apskrityse turimų asociacijų, padalinių, skyrių, filialų ar atstovybių,
įregistruotų Juridinių asmenų registre, atstovų sąrašas, jame nurodant
kiekvieno juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą (jei
yra), teisinę formą, adresą, savivaldybę arba apskritį, vadovo, atstovo
vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą, vienijamų fizinių
narių skaičių, iš jų neįgaliųjų ir (ar) neįgaliuosius atstovaujančių
įstatyminių atstovų skaičių)
Partnerio (jeigu planuojama jungtinė veikla) parengtas dokumentas,
patvirtinantis, kad partneris yra neįgaliųjų asociacija, kurios narių
daugumą (daugiau kaip pusė) sudaro neįgalūs asmenys ir (ar)
neįgaliuosius atstovaujantys įstatyminiai atstovai, ir (ar) neįgaliųjų
asociacijos ir atitinka Nuostatų 6.1 papunktyje pareiškėjams keliamą
reikalavimą (partnerio savivaldybėse arba apskrityse turimų
asociacijų, padalinių, skyrių, filialų ar atstovybių, įregistruotų
Juridinių asmenų registre, atstovų sąrašas, jame nurodant kiekvieno
juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą (jei yra), teisinę
formą, adresą, savivaldybę arba apskritį, vadovo, atstovo vardą,
pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą, vienijamų narių skaičių,
iš jų neįgaliųjų ir (ar) neįgaliuosius atstovaujančių įstatyminių atstovų
skaičių)
Dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo atitiktį Nuostatų 6.6
papunktyje nurodytiems reikalavimams (pvz., pareiškėjo teisę
naudotis patalpomis, organizacine technika, kompiuteriais,
automobiliu patvirtinantys dokumentai ir pan. dokumentai)
Jungtinę veiklą patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai) (jeigu
planuojama jungtinė veikla) (jungtinės veiklos sutartis (-ys), įrodantis
(-ys) pareiškėjo bendradarbiavimą su partneriu (-iais)
Kiti dokumentai (išvardyti)
Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga. Užtikrinu, kad projektas parengtas ir jį
vykdant numatomi sukurti ir (ar) pasiekti rezultatai bei su jais susijusios teisės nepažeis kitų autorių
turtinių ir kitų intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisių.
Sutinku, kad visi šioje paraiškoje nurodyti duomenys būtų tvarkomi ir tikrinami siekiant
įvertinti paraiškas Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2020 metais projektų atrankos konkurso
metu. Taip pat sutinku, kad paraiškoje ir visuose kartu su paraiška pateiktuose dokumentuose nurodyti
asmens (-ų) duomenys būtų renkami, kaupiami ir naudojami projekto atrankos, vertinimo, įgyvendinimo
tikslais.

__________________
(pareiškėjo vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

__________________
(parašas)

___________________
(vardas ir pavardė)

