Statinių
pritaikymo
neįgaliesiems
priežiūros 2020
metais projektų
atrankos konkurso nuostatų
3 priedas

(Projekto vertinimo anketos forma)
STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PRIEŽIŪROS 2020 METAIS PROJEKTO VERTINIMO ANKETA
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Sąlyginis projekto
numeris
Eksperto vardas, pavardė

1. Privalomosios sąlygos

Eil.
Nr.

1.1.

Privalomosios sąlygos
(Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2020 metais
projektų atrankos konkurso nuostatų (toliau – Nuostatai) 8
punktas ir Paraiškos dalyvauti Statinių pritaikymo
neįgaliesiems priežiūros 2020 metais projektų atrankos
konkurse (toliau – Paraiška) 2.6 papunktis)
Pareiškėjas privalo įvykdyti visas šias veiklas:
1. tikrinti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos
valstybinės
priežiūros
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

Taip
(pažymėti X)

Ne
(pažymėti X)

Pastabos

2

inžinerinių statinių projektų sprendinių atitiktis statybos
techninių reglamentų reikalavimams dėl statinių pritaikymo
žmonių su negalia reikmėms;
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;
3. konsultuoti statinių projektuotojus rengiant bei tikslinant
neįgaliesiems svarbių statinių projektus
1.2. Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytos veiklos turi būti
vykdomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (10
apskričių)
Bent vienos privalomosios sąlygos neatitinkantis projektas toliau nevertinamas ir finansavimas jam neskiriamas
2. Projekto turinio vertinimo kriterijai
Eil.
Vertinimo sritis
Turinio vertinimo kriterijai
Nr.
2.1. Ar projekto tikslas atitinka Statinių pritaikymo
Projekto tikslai ir
neįgaliesiems priežiūros 2020 metais projektų
uždaviniai
atrankos konkurso tikslą?
(Nuostatų 3
2.2. Ar suformuluoti projekto uždaviniai konkretūs,
punktas,
pakankami projekto tikslui pasiekti?
Paraiškos 2.3
2.3. Ar projekto uždaviniai yra realūs, išmatuojami ir
papunktis)
pasiekiami?
Projekto veiklų
įgyvendinimo
planas
(Paraiškos 3
punktas)

2.4.

Darbo
organizavimas

2.6.

2.5.

Galimi skirti balai
0 – ne,
1 – taip

0 – ne,
1 – taip
0 – ne,
1 – iš dalies,
2 – taip
Ar projekto veiklų įgyvendinimo planas yra 0 – ne,
detalus?
1–3 – iš dalies,
4 – taip
Ar projekto veiklų organizavimo eiga aiški?
0 – ne,
1–3 – iš dalies,
4 – taip
Ar planuojamų projekto vykdytojų skaičius yra 0 – ne,
pakankamas projekto įgyvendinimui užtikrinti?
1–3 – iš dalies,

Skiriami
balai

Skiriamų balų pagrindimas

3

(Nuostatų 6.3 –
6.6 papunkčiai ir
Paraiškos 4.1 ir
4.2 papunkčiai )
Laukiami
rezultatai
(Paraiškos 5
punktas)
Viešinimas
(Paraiškos 4.4
papunktis)
Iš viso

4 – taip
2.7.

2.8.

2.9.

Ar turi pakankamai materialinių išteklių
projektui įgyvendinti (turima (-os) patalpa (-os),
organizacinė technika, transporto priemonė ir
pan.)?
Ar planuojami projekto laukiami rezultatai yra
realūs ir pasiekiami?

0 – ne,
1–3 – iš dalies,
4 – taip
0 – ne,
1–2 – iš dalies,
3 – taip

Ar numatytos konkrečios viešinimo priemonės 0 – ne,
yra pakankamai efektyvios, kad supažindinti 1 – iš dalies,
visuomenę apie projekto tikslus, uždavinius, eigą 2 – taip
ir jo rezultatus?
25

3. Lėšų planavimo vertinimo kriterijai
Eil.
Lėšų planavimo vertinimo kriterijai
Galimi skirti balai
(Nuostatų 58–62 punktais, detali projekto įgyvendinimo sąmata)
Nr.
3.1. Ar projektui įgyvendinti reikalingų lėšų planavimas atitinka Nuostatų 0 – ne,
reikalavimus?
1–3 – iš dalies,
4 – taip
3.2. Ar planuojamos išlaidos aiškiai suformuluotos ir detalizuoti jų
0 – ne,
skaičiavimai, nurodyti įkainiai?
1–3 – iš dalies,
4 – taip
3.3. Ar planuojamos išlaidos realios, suplanuotos racionaliai, pagal
0 – ne,
vidutines rinkos kainas, pagrįstos rinkos duomenimis, analize?
1–3 – iš dalies,
4 – taip
3.4. Ar lėšos, kurių prašoma, yra susijusios su numatytomis projekto 0 – ne,
veiklomis, pagrįstas jų poreikis?
1–3 – iš dalies,
4 – taip
3.5. Ar detalios projekto įgyvendinimo sąmatos išlaidos yra teisingai 0 – ne,
suskaičiuotos, nėra aritmetinių klaidų?
1 – taip
Iš viso

17

Skiriami
balai

Skiriamų balų pagrindimas

4

Projektas, surinkęs mažiau kaip 21 balą, nefinansuojamas.
Iš viso balų už projekto turinio, lėšų planavimo įvertinimą

Galimi skirti balai
42

Skiriami balai

Siūloma skirti suma (eurais) ir pagrindimas
Netinkamos, nepagrįstos, nebūtinos, siūlomos nefinansuoti išlaidos ir (ar)
veiklos ir pagrindimas
Projekto privalumai ir tobulinimo siūlymai
Projekto trūkumai

Ekspertas

______________
(data)

_____________
(parašas)

______________________________
(eksperto vardas ir pavardė)

