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                    PATVIRTINTA: 

                    2013 m. spalio 28 d. 

                    Rektoriaus įsakymu Nr. SRT-052 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 

STUDENTIŠKŲ ORGANIZACIJŲ PARAMOS KONKURSO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vytauto Didžiojo universiteto studentiškų organizacijų paramos konkurso (toliau – konkurso) 

nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universiteto) 

paramos, skirtos Universiteto studentiškoms organizacijoms remti, paraiškų teikimo, vertinimo, 

sutarčių sudarymo, lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarką. 

2. Universiteto studentiškoms Universiteto organizacijoms skiriamos paramos tikslas – Universiteto 

lėšomis remti studentiškas Universiteto organizacijas ir tokiu būdu skatinti bei puoselėti studentų 

iniciatyvas ir veiklas, plečiančias bendradarbiavimą ir žmogiškųjų išteklių potencialą, kuriančias ar 

plėtojančias mokslo, meno, studijų organizavimo, kultūrines, visuomenines, sporto, pilietines bei 

kitokio pobūdžio iniciatyvas, taip garsinančias Universiteto vardą. 

3. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Universiteto statutu, Universiteto studentų atstovybės 

ir kitų studentų organizacijų paramos tvarkos aprašu bei studentiškų Universiteto organizacijų 

Šalpos valdybos (toliau – Šalpos valdyba) sprendimu. 

4. Šiuose Nuostatose vartojamos sąvokos: 

4.1. Studentiškos Universiteto organizacijos (toliau – Organizacijos) – Universiteto 

organizacijos, kurios, vadovaujantis Universiteto organizacijų įteisinimo ir jų veiklos aprašo 

nustatyta tvarka, yra įgijusios Universiteto organizacijos statusą, o jų tikraisiais nariais yra ne 

mažiau kaip 2/3 studentų statusą Universitete turinčių asmenų. 

4.2. Projektas (toliau – projektas) – Organizacijų veikla, kuri yra apibrėžta pasirengimo ir 

įgyvendinimo terminais, tikslais, paramos šaltiniais, autoriais ir įgyvendintojais. 

4.3. Paraiška (toliau – paraiška) – konkurso dalyvio pagal šių Nuostatų patvirtintą formą 

(priedas nr. 1) užpildytas ir pasirašytas dokumentas, kuris kartu su visais jo priedais ir papildomais 

dokumentais yra pateikiamas Šalpos valdybai, siekiant gauti Universiteto skiriamą paramą projektui 

įgyvendinti. 

4.4. Projekto vykdytojai – asmenys, konkrečiai atsakingi už projekto ir/ar tam tikrų jo dalių 

įgyvendinimą. Projekto vykdytojai nėra asmenys, laikinai prisidedantys prie projekto įgyvendinimo 

savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz.: lektoriai, meno kolektyvai ir pan.); 
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4.5. Projekto dalyviai – asmenys, kuriems yra skirtas projektas ir kurie jame dalyvauja (pvz.: 

renginių dalyviai, paslaugų gavėjai ir pan.). 

4.6. Kitos šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos ir terminai yra suprantami ir aiškinami taip, 

kaip juos nurodo Universiteto statutas, kiti Universiteto vidaus teisės aktai ir patys Nuostatai. 

5. Už konkurso organizavimą ir paramos administravimą yra atsakinga Universiteto Studentų 

reikalų tarnyba. 

 

II. PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMAS KONKURSUI 

6. Šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka paraiškas projektų rėmimo atrankai gali teikti tik 

studentiškos Universiteto Organizacijos. 

7. Organizacijų projektų konkurso paraiškų teikimo terminus, prioritetines veiklos kryptis, kitus 

projektams keliamus specialius reikalavimus, kuriais vadovaujantis gali būti skiriama Universiteto 

tikslinė parama, kiekvienais kalendoriniais metais nustato Šalpos valdyba. Vadovaujantis šiuo 

sprendimu Studentų reikalų tarnyba viešai skelbia projektų atrankos konkursą. Atrankos metu, 

vadovaujantis šiuose Nuostatuose nurodytais kriterijais, atrenkami Organizacijų pateikti projektai, 

kuriems yra skiriama Universiteto parama. 

8. Universiteto tikslinės paramos lėšos projektams remti gali būti naudojamos nuo projektų 

vykdymo pradžios iki pabaigos, tačiau ne anksčiau kaip nuo einamųjų metų kovo 1 dienos ir ne 

ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos. Konkretūs terminai, projekto paramos teikimo, 

atsiskaitymo sąlygos nurodomos Universiteto su Organizacija sudaromoje sutartyje. 

9. Projektų atrankos būdu nepaskirsčius visų Universiteto Organizacijų paramai skirtų lėšų, Šalpos 

valdyba gali skelbti pakartotinę projektų atranką, nustatydama naujus Organizacijų projektų 

konkurso paraiškų teikimo terminus. Vadovaujantis šiuo sprendimu Studentų reikalų tarnyba viešai 

skelbia pakartotinį projektų atrankos konkursą. 

10. Organizacijos, norinčios dalyvauti projektų atrankos konkurse, turi pateikti šių dokumentų 1 

(vieną) komplektą originalių ir (ar) originalių dokumentų kopijų bei visų jų elektronines versijas: 

10.1. vieną originalų, atspausdintą ir Organizacijos vadovo parašu ir antspaudu (jei 

Organizacija jį turi) patvirtintą projekto paraiškos (su priedais) egzempliorių (priedas nr. 1) bei 

užpildytą projekto paraišką (priedas Nr. 1) word ir pdf formatais; 

10.2. vieną originalų, atspausdintą ir Organizacijos vadovo parašu ir antspaudu (jei 

Organizacija jį turi) patvirtintą standartizuotos formos Organizacijos narių sąrašą (priedas Nr. 2), 

kurio puslapiai turi būti sunumeruoti, bei šį sąrašą (priedas Nr. 2) elektroniniu pdf formatu; 

10.3. vieną Organizacijos antspaudu, jei jį turi, ir vadovo parašu patvirtintą Organizacijos 

registracijos pažymėjimo arba rektoriaus įsakymo, kuriuo Organizacija buvo pripažinta kaip turinti 

Universiteto organizacijos statusą, originalią kopiją bei jos elektroninę versiją pdf formatu; 
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10.4. jeigu Organizacija yra juridinis asmuo, pirmą kartą dalyvaujantis Universiteto 

studentiškų organizacijų paramos konkurse, tai turi pristatyti paramos gavėjo statuso originalią 

kopiją bei jos elektroninę versiją pdf formatu; 

10.5. Organizacijos įstatų, nuostatų originalią kopiją bei šį dokumentą pdf formatu; 

10.6. originalias bendradarbiavimo sutarčių kopijas, jei projektas vykdomas su partneriais, bei 

elektronines jų versijas; 

10.7. projekto vadovo, pagrindinių vykdytojų gyvenimo aprašymus bei elektronines jų 

versijas pdf  formatu; 

10.8. kitų Organizacijos iniciatyva teikiamų su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų 

originalus ar jų originalias kopijas bei jų elektronines versijas;  

10.9. laisvos formos Organizacijos metinės veiklos ataskaitą už praėjusius kalendorinius 

metus ir jos elektroninę versiją pdf  formatu; 

10.10. kitus Šalpos valdybos sprendimu nustatytus Organizacijai privalomus pateikti 

dokumentus, jų originalus ar originalias kopijas bei elektronines versijas. 

11. Visi 10-ame punkte išvardinti dokumentai turi būti išsiųsti elektroniniu paštu adresu 

info@srt.vdu.lt, įrašyti į kompaktinį diską bei pristatyti kartu su projekto paraiškos originalu ir jį 

lydinčiais dokumentais. 

12. Organizacijos negali teikti paraiškų ir lėšos negali būti skiriamos, jei: 

12.1. pareiškėjas yra likviduojamas; 

12.2. pareiškėjas yra neįvykdęs mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo 

įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; 

12.3. pareiškėjas paraiškoje arba jos prieduose pateikė klaidinančią arba melagingą 

informaciją; 

12.4. pareiškėjas bandė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką Šalpos valdybos ar 

projektą vertinusiems ekspertų grupės nariams; 

12.5. pareiškėjas neturi pakankamai žmogiškųjų išteklių ir (ar) tinkamų administracinių 

gebėjimų projektui įgyvendinti; 

12.6. asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 

12.7. pareiškėjas yra gavęs iš Universiteto skiriamą paramą ir neatsiskaitė už jos panaudojimą 

sutartyse nustatyta tvarka arba gautas lėšas naudojo ne pagal tikslinę paskirtį; 

12.8. Organizacijos pateiktas projektas neatitinka šių Nuostatų ir Šalpos valdybos sprendimu 

patvirtintų prioritetinių veiklos krypčių, kitų jiems keliamų specialių reikalavimų. 

13. Konkursui negali būti teikiamos projekto paraiškos, kurių tikslas ar įgyvendinimas: 

mailto:info@srt.vdu.lt
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13.1. kelia grėsmę viešajai tvarkai, žmonių sveikatai, garbei ir orumui ar bet kokiomis kitomis 

formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, narkotikų ir kitų 

psichotropinių, toksinių bei kitų stipriai veikiančių toksinių medžiagų populiarinimą; 

13.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybei bei 

Vytauto Didžiojo universitetui, jo simboliams, pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, 

įstatymus, Vytauto Didžiojo universiteto statutą ir kitus teisės aktus. 

14. Organizacijų pateikti projektai registruojami projektų registre. 

15. Patikrinus pateiktą projekto paraišką su visais jos priedais, Šalpos valdyba arba Studentų reikalų 

tarnyba gali pareikalauti Organizacijos pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius arba 

patikslinančius projekto paraiškoje pateiktą informaciją. 

16. Projekto paraiškos pristatymas: 

16.1. Visi šių Nuostatų 10 punkte išvardinti dokumentai turi būti sudėti į voką, ant kurio turi 

būti užrašytas Organizacijos, teikiančios projekto paraišką, pavadinimas bei konkurso, į kurį 

teikiama paraiška, prioritetinės veiklos krypties pavadinimas. 

16.2. Paraiška, iki Šalpos valdybos nurodyto Organizacijų projektų konkurso paraiškų teikimo 

termino pabaigos (imtinai), turi būti pateikta arba gauta registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, 

kad paraiška išsiųsta iki nurodyto termino pabaigos (imtinai) adresu: Vytauto Didžiojo universiteto 

studentų reikalų tarnyba, S. Daukanto g. 27 - 212, LT-44249 Kaunas. 

16.3. Projekto paraiška, pateikta ar atsiųsta registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad 

paraiška buvo išsiųsta po Šalpos valdybos nurodyto Organizacijų projektų konkurso paraiškų 

teikimo termino pabaigos – nepriimama ir nevertinama. 

 

III. PROJEKTŲ VERTINIMAS 

17. Atrankos dalyvių projektus svarsto ir vertina Šalpos valdybos sprendimu patvirtinta studentiškų 

Universiteto organizacijų projektų paraiškų vertinimo ekspertų darbo grupė (toliau – Ekspertų darbo 

grupė), kurios darbą koordinuoja ir atrankos dokumentus tvarko Studentų reikalų tarnyba: 

17.1. Ekspertų darbo grupę sudaro Šalpos valdybos nariai ar kiti jų paskirti, deleguoti 

asmenys. Ekspertų darbo grupė veikia vadovaudamasi šiais Nuostatais, Šalpos valdybos ekspertų 

darbo grupei suteiktais įgaliojimais bei Studentų reikalų tarnybos direktoriaus potvarkiais; 

17.2. Ekspertų darbo grupės nariai svarsto ir vertina Universiteto Organizacijų paramos 

konkursui pateiktus projektus, Šalpos valdybai pateikdami rekomendacinius sprendimus dėl 

paramos skyrimo, užpildydami Studentų reikalų tarnybos direktoriaus potvarkiu patvirtintą 

standartizuotą Organizacijų projekto paraiškos vertinimo anketą. 

18. Projekto paraiškos vertinimas susideda iš dviejų dalių: 

18.1. projekto paraiškai keliamų formalių kriterijų, kuriuos apibrėžia šie Nuostatai; 
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18.2. projekto paraiškos turinio, kuris vertinamas pagal standartizuotą Organizacijų projekto 

paraiškos vertinimo anketą. 

19. Vertinimo kriterijai: 

19.1. projekto naudingumas ir aktualumas – tikslinių grupių poreikio tenkinimas Universitete; 

19.2. tinkamai pasirinkta ir prieinama tikslinė grupė, paslaugų gavėjų skaičius; 

19.3. projekto atitikimas skelbiamiems konkurso prioritetams ir specialiesiems 

reikalavimams; 

19.4. projekto tikslo aiškumas ir konkretumas; 

19.5. projekto uždavinių atitikimas programos tikslui; 

19.6. projekto įgyvendinimo efektyvumo ir rezultatų vertinimas, realumas, pagrįstumas; 

19.7. projekto įgyvendinimo taikomų metodų veiksmingumas, naujumas, pagrįstumas gerąja 

praktika; 

19.8. projekto įgyvendinimo plano nuoseklumas, veiklų tinkamumas tikslui pasiekti ir 

išdėstymas laike; 

19.9. projekto vykdytojų kompetencija; 

19.10. projekto vykdytojų materialinių išteklių pakankamumas projektui įgyvendinti; 

19.11. projekto vykdytojų bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis, įstaigomis ir 

socialiniais partneriais; 

19.12. projekto tęstinumo galimybės; 

19.13. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų pagrįstumas, atitikimas numatomoms veikloms; 

19.14. projektui įgyvendinti pritraukiamos kitų šaltinių lėšos; 

19.15. pateikta visa reikalinga  informacija. 

20. Vertinant projekto paraišką pirmenybė teikiama toms Organizacijoms, kurios: 

20.1. turi papildomą finansinę paramą iš kitų šaltinių; 

20.2. turi partnerius, su kuriais bendradarbiauja siekiant realizuoti projekte numatytas veiklas. 

21. Pateikta projekto paraiška gali būti nevertinama, šiais atvejais: 

21.1. Organizacija ir (ar) jos pateikta paraiška neatitinka šių Nuostatų 6, 12 ir 13 punkto 

reikalavimų; 

21.2. Organizacija praeityje sistemingai nesilaikė reikalavimų, nurodytų su Universitetu 

sudarytose sutartyse ir (ar) nepateikė projekto metinės veiklos ir paramos panaudojimo ataskaitos. 

Šis Nuostatų punktas galioja iki tol, kol Organizacija visiškai atsiskaito su Universitetu. 

22. Atsižvelgdama į Eksperto darbo grupės narių projekto paraiškų vertinimus, sprendimą dėl 

Universiteto paramos lėšų skyrimo Organizacijai priima Šalpos valdyba ir teikia jį tvirtinti rektoriui. 

23. Atsižvelgdamas į Šalpos valdybos teikimą, galutinį sprendimą dėl projekto rėmimo Universiteto 

paramos lėšomis priima rektorius ar jo įgaliotas asmuo. 
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24. Rektoriui pasirašius įsakymą ar jo įgaliotam asmeniui potvarkį dėl konkurso rezultatų, jie per 10 

darbo dienų skelbiami oficialioje Universiteto interneto svetainėje http://www.vdu.lt bei 

atitinkamoje intraneto konferencijoje, apie konkurso rezultatus taip pat yra informuojami 

Organizacijos bei projekto vadovai projekto paraiškoje nurodytais el. pašto adresais. 

25. Organizacijos, kurių projektams skirta parama iš Universiteto lėšų, ne vėliau kaip per 20 darbo 

dienų po rektoriaus sprendimo paskelbimo Universiteto interneto svetainėje dienos pasirašo dvišalę 

Universiteto paramos sutartį su rektoriumi, kurioje aprašomi Organizacijos (jos narių) 

įsipareigojimai, nustatomas paramos dydis, paramos teikimo būdas ir terminai, lėšų naudojimo, 

atskaitomybės bei atsakomybės už jas sąlygos. 

26. Jei Organizacijai buvo skirta dalinė parama, t. y. Universiteto skirta paramos suma yra mažesnė, 

negu Organizacija nurodė paraiškoje, tuomet Organizacija, iki pasirašydama tikslinės paramos 

sutartį su Universitetu, turi teisę keisti savo projekto veiklos apimčių įsipareigojimus, juos 

suderinus su Universitetu, bet neturi teisės keisti paraiškoje aprašytos veiklos turinio ir tikslų. 

27. Projektų autoriams raštu pateikus atsisakymą įgyvendinti projektą, kuriam pagal patvirtintą 

sąmatą buvo paskirta Universiteto parama, Studentų reikalų tarnyba rengia rektoriaus įsakymo dėl 

Universiteto paramos lėšų skyrimo Organizacijoms pakeitimą. 

28. Organizacija, kuriai yra skirta parama, remiantis šių Nuostatų 25 punktu, nepasirašiusi paramos 

sutarties per 20 darbo dienų, netenka jai skirtos Universiteto paramos. 

 

IV. PROJEKTŲ RĖMIMAS, ATSISKAITYMAS IR ATSKAITOMYBĖ 

29. Universiteto paramos lėšos Organizacijų projektams įgyvendinti yra skiriamos (naudojamos) po 

to, kai yra pasirašoma sutartis su projekto vykdytojais. 

30. Parama negali būti skiriama šioms projekto išlaidoms: 

30.1. ilgalaikiam turtui įsigyti; 

30.2. patalpų rekonstrukcijai ir kapitaliniam remontui; 

30.3. projekto paruošiamajam etapui (paraiškos rašymui, narių sąrašų sudarymui ir pan.); 

30.4. kitų šalių gyventojams atvykti į Lietuvą ir išvykti iš Lietuvos pagal tarptautines 

programas, taip pat kelionės draudimui; 

30.5. Lietuvos Respublikos piliečių tarptautinėms kelionėms lėktuvu (jei neįrodoma, kad 

skrydžio išlaidos bus mažesnės už kitų įmanomų kelionės būdų išlaidas); 

30.6. Organizacijos įsiskolinimams padengti; 

30.7. apmokėjimams pagal darbo, autorines sutartis (išskyrus juridiniams asmenims); 

30.8. projekto vykdytojų darbui apmokėti; 

30.9. dienpinigiams, transporto draudimo, savanorių skatinimo ir kitoms su projekto 

įgyvendinimu nesusijusioms išlaidoms. 
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31. Projektų administravimo išlaidos (patalpų nuomos mokestis, komunalinės paslaugos, transporto 

(ne komandiruočių metu) išlaidos) negali būti didesnės kaip 30 proc. visos projekto sąmatos sumos. 

32. Universiteto paramos lėšas Organizacijos privalo naudoti pagal projekte nurodytą ir su 

Universitetu suderintą ir patvirtintą sąmatą. 

33. Šalpos valdyba turi teisę lankytis Organizacijų vykdomose veiklose, kurios yra organizuojamos 

už Universiteto teikiamos paramos lėšas ir (ar) dalyvauti jas pristatant visuomenei, kontroliuoti, 

kaip Universiteto skirtos lėšos naudojamos pagal paskirtį. Nustačius ar pastebėjus atvejus, kai 

Universiteto paramos lėšos nėra naudojamos pagal paskirtį, pažeidžiamos, nevykdomos ar 

netinkamai vykdomos Universiteto teikiamą paramą reglamentuojančiuose dokumentuose 

numatytos sąlygos, Organizacijai gali būti ribojama Universiteto teikiama parama, inicijuojamos 

kitos sankcijos, dėl kurių taikymo sprendžia Universiteto rektorius. 

34. Rektoriui pasirašius įsakymą ar jo įgaliotam asmeniui potvarkį, Organizacijai, kuriai yra skirta 

tikslinė Universiteto parama, jeigu ji nevykdo su Universitetu pasirašytos sutarties įsipareigojimų, 

gali būti sustabdytas paramos lėšų pervedimas arba inicijuotas anksčiau pervestų lėšų išieškojimas, 

remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

35. Organizacija kartą per metus privalo Universiteto rektoriui atsiskaityti už Universiteto skirtų 

lėšų panaudojimą projekto veikloms vykdyti, teikiant metinę projekto įgyvendinimo ataskaitą 

(priedas nr. 3), kuri apima metinę projekto veiklos įgyvendinimo (prie ataskaitos pridedant turimą 

su projektu susijusią rašytinę ir vaizdinę medžiagą, projekto vykdytojų ir projekto dalyvių sąrašus) 

bei gautos paramos lėšų panaudojimo ataskaitą, pateikiant ją iki einamųjų metų gruodžio 15 d., šių 

Nuostatų 16.2 punkte nurodytu adresu arba išsiunčiant ją registruotu paštu, su pašto žyma, rodančia, 

kad projekto įgyvendinimo ataskaita išsiųsta iki einamųjų metų gruodžio 15 d. (įskaitytinai). 

36. Organizacijoms Universiteto skirtos, bet projektams įgyvendinti nepanaudotos lėšos iki 

einamųjų metų gruodžio 31 d. turi būti grąžintos į Universiteto sąskaitą. 

37. Organizacijos, laiku neatsiskaičiusios (nepateikusios projekto įgyvendinimo ataskaitos) už 

ankstesniais metais įgyvendintus projektus, netenka teisės kitais metais gauti Universiteto teikiamos 

paramos. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

38. Šiuos Nuostatus sudaro, koreguoja ir teikia Universiteto rektoriui tvirtinti Šalpos valdyba. 

39. Nuostatai įsigalioja rektoriui juos patvirtinus įsakymu. 

40. Nuostatai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Universiteto 

statutui, Studentų atstovybės ir kitų studentų organizacijų paramos tvarkos aprašui bei kitiems 

Universiteto vidaus teisės aktams. 

_____________________________________ 


