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IZANGA.
Audituojamas subjektas. Labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybinip organizacijp informacijos ir 

paramos centras“ (toliau -NIPC, Centras, jstaiga). Identifikavimo kodas -192013926. Adresas -  A. Jaksto 

g. 9-301, Vilnius (pagal Juridinip asmenp centrui pateiktp informacijp); Odminip g. 12, Vilnius (patalpp, 

kuriose audito metu veike Centras, adresas). Audituojamuoju laikotarpiu Centro direktoriaus pareigose 

dirbo Martinas Zaltauskas.

Audito tikslas. Audito metu siekta nustatyti Centro veiklos atitiktj, jo veiklp reglamentuojantiems teises 

aktams; siekta nustatyti ir jvertinti Centro vykdytos veiklos rezultatus, jgyvendinami| projektp, teikiamp 

paslaugp ir vykdomp kitp veiklp numatytp jstatuose, strateginiuose dokumentuose atitiktj Centro misijai ir 

prisidejimo prie vizijos siekimo; vykdomp veiklp poveikio ir pasiektos jp bukles atitiktj Centro issikeltiems 

veiklos tikslams, kaip Centras jgyvendino savo tikslus, lyginant faktinj veiklos poveikj su planuotu. jvertinti 

kaip Centras jgyvendina Nacionalinip sketinip organizacijp koalicijos koordinatoriaus funkcijas.

Audito atlikimas. Auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad pateiktp pakankamus, patikimus ir tinkamus 

jrodymus. Audito metu buvo susipazinta su Centro veiklp reglamentuojanciais teises aktais: Lietuvos 

Respublikos labdaros ir paramos fondp jstatymu, Lietuvos Respublikos nevyriausybinip organizacijp 

pletros jstatymu ir kt. teises aktais, Centro jstatais, Centro veiklos vidaus dokumentais. Auditas atliktas 

taikant tikrinimo, duomenp analizes ir palyginimo, vertinimo, pokalbii} ir kt. procedures. Audito metu 

atliktos procedures leido suformuoti galutin? ataskaitp apie NIPC veiklp.

Ataskaita buvo parengta vadovauj antis jstaigoje esancip dokumentp ir pateiktp sip dokumentp 

kopijp analize su prielaida, kad neegzistuoja kiti susij? dokumentai, kurie darytp jtakp ataskaitoje 

isdestytoms isvadoms. Atliekant auditp buvo laikytasi prielaidos, kad audito metu pateikti dokumentai, jp 

kopijos yra issamus ir galutiniai. Dokumentus, dokumentp kopijas pateike projektp vadove Olia 

Surdokiene.

Audituojamasis laikotarpis. 2016-01-01- 2016-12-31 d. Siekiant issamaus vertinimo, kai kuriais atvejais 
audituojamas laikotarpis buvo isplestas.

AUDITO REZULTATAI. DESTOMOJI DALIS.
Centro veikla.

Labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybinip organizacijp informacijos ir paramos centres44 

-  savarankiska narip neturinti ne pelno organizacija, kurios paskirtis yra stiprinti pilietin? visuomen? ir 

nevyriausybinip organizacijp sektorip pletrp Lietuvoje, rengiant mokymus, teikiant informacijp, 

konsultacijas ir kitokip technin? pagalbp (Centro jstatai, 1.2 p.p.).

Centro veiklos istatai.
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Centro veikla vykdoma vadovaujantis Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinip 

organizacijp informacijos ir paramos centras“ jstatais (toliau - Centro jstatai, jstatai). Centro jstatai jregistruoti 

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje 1999 m. kovo 20 d. registravimo Nr.82 (Juridinip asmenp 

registras http://www.registrucentras.1t/iar/p/dok.php?kod=1920139261. Audito metu analizuota ar Centro 

jstatp nuostatos atitinka teises aktp, reglamentuojancip Centro veiklp, nuostatas. Nustatyta, kad Centro 

jstatp nuostatos nepilnai atitinka teises aktp, reglamentuojancip Centro veiklp, nuostatas: del Centro teisinio 

statuso reglamentavimo; del Centro valdymo organp; del vidaus kontroles tvarkos nustatymo ir kt. 

(Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondp jstatymas (1996 m. kovo 14 d. Nr. 1-1232); Lietuvos 

Respublikos Teisingumo ministro jsakymas „Del pavyzdinip labdaros ir paramos fondo steigimo akto, 

steigimo sutarties ir jstatp formp patvirtinimo” (2012-10-25 Nr.lR-269)).

Isvada: Centro jstatp nuostatos nepilnai atitinka teises aktp, reglamentuojancip Centro veiklp, nuostatas: 

del Centro teisinio statuso reglamentavimo; del Centro valdymo organp; del vidaus kontroles tvarkos 

nustatymo ir kt.

Rekomendacija:
1. Parengti Centro jstatus, kurip nuostatos atitinka teises aktp, reglamentuojancip Centro 

veiklp, nuostatas. Pateikti tvirtinti visuotiniam dalininkp susirinkimui.

Centro kaip Nacionaliniu sketiniu organizacim koaliciios koordinatoriaus funkciiu igwendinimas.
Strateginiame veiklos plane reglamentuota Centro vizija -  tapti pagrindine institucija salyje, 

siekiant uztikrinti subalansuotp nevyriausybinip organizacijp ir viesojo administravimo institucijp 

bendradarbiavimp bei NVO interesp atstovavimp; Centro misija -  vienyti salies nevyriausybines 

organizacijas savp interesp atstovavimui ir NVO sektoriaus stiprinimui visuose lygiuose.

2014 m. spalio 16 d. nacionalinip sketinip nevyriausybinip organizacijp atstovai pasirase 

Nacionalinip sketinip nevyriausybinip organizacijp asociacijos sutartj (toliau - Sutartis), kuria 

suformuojama Nacionaline NVO koalicija ir pagal kurip jsipareigojo veikti kartu stiprinant nevyriausybinj 

sektorip, pletojant pilietiny visuomen? bei jgyvendinant Lietuvos Respublikos Nevyriausybinip 

organizacijp pletros jstatymp ( http://www.3sektorius.lt/nisc/nacionaline-nvo-koaliciia/koaliciios-nariai/). 

Sutartyje reglamentuota, kad sekretoriato tunkcijos, susijusios su sios sutarties jgyvendinimu, pavedamos 

Nevyriausybinip organizacijp informacijos ir paramos centrui (toliau -  NIPC) vykdyti (VI d. 3 p.).

Nacionalines NV O koalicijos vardu NIPC, vykdydamas veiklp 2016 metais, teike pasiulymus 
valstybes institucijoms:

- 2016 m. lapkricio 6 d. Lietuvos valstiecip ir zalipjp spjungai, Lietuvos socialdemokratp partijai 

„Pasiulymai XVII Damios Lietuvos Vyriausybes programai“. Teikti pasiulymai, kuriuos siuloma jtraukti j 

XVII Damios Lietuvos Vyriausybes programp (socialines, svietimo, kulturos, bendruomenip pletros, 

teisingumo politikos srityse, del kokybiskp ir prieinamp valstybes paslaugp teikimo ir kt.);
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- 2016 m. lapkricio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Viesyjy pirkimy 

tamybai (kopija Lietuvos Respublikos Prezidenturai) teike pasiulymus del Lietuvos Respublikos viesyjy 

pirkimij jstatymo naujos redakcijos projekto (del dalies viesyjy paslaugp perdavimo nevyriausybinems 

organizacijoms); 1

- 2016 m. gruodzio 1 d. Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei (kopija Lietuvos 

Respublikos Prezidenturai) teike pasiulymus del Nevyriausybinip organizacijij dalyvavimo 2014-2020 

metp ES fmansines perspektyvos jgyvendinime (pasiulymai: stiprinti ir remti NVO sektoriaus veiklos 

gebejimus ir institucinj stiprinimy, didinti galimybes jtraukti NVO sektoriij formuojant, strategiskai 

planuojant ir teikiant viesysias paslaugas, taip pat numatant didesnes fmansavimo galimybes NVO 

sektoriui; jtraukti NVO j visas institucionalizuotas partnerystes formas visuose lygmenyse (nacionaliniu, 

sektoriniu, teritoriniu) ir etapuose (programavimo, jgyvendinimo, stebesenos bei vertinimo); uztikrinti, jog 

ministerijij planuojamos strukturiniy investicijij priemones buty derinamos su NVO atstovais bei 

sudaromos galimybes NVO sektoriui dalyvauti strukturiniij investicijij jgyvendinime).

Isvada: Centras atlieka Nacionaliniij sketiniy organizacijij koalicijos koordinatoriaus funkcijas, t.t. 

jgyvendinama Centro vizija -  tapti pagrindine institucija salyje, siekiant uztikrinti subalansuoty 

nevyriausybiniij organizacijij ir viesojo administravimo institucijij bendradarbiavimy bei NVO interest 

atstovavimy, t.t. jgyvendinama Centro misija -  vienyti salies nevyriausybines organizacijas savij interesij 

atstovavimui irNVO sektoriaus stiprinimui visuose lygiuose.

Centro veiklos planavimas.

jstaiga yra atlikusi SWOT analiz$, t.y. nustatytos stipriosios ir silpnosios jstaigos veiklos 

puses bei jstaigos veiklos galimybes ir gresmes. T. y. jstaiga yra isanalizavusi ir identifikavusi jstaigos 

veiklos rizikos faktorius.

jstaigoje yra parengta „Nevyriausybiniij organizacijij informacijos ir paramos centra 

strategy a 2016 -  2020 m.“ (strateginis veiklos planas).

Isvada: jstaiga yra atlikusi SWOT analiz$, t. y. jstaiga yra isanalizavusi ir identifikavusi jstaigos veiklos 

rizikos faktorius. jstaigoje yra parengta „Nevyriausybiniij organizacijij informacijos ir paramos centra 

strategy a 2016 -  2020 m.“ (strateginis veiklos planas).

Centro dokumentn valdvmas.

jstaigos veiklos dokumenty valdymo organizavimo tikslas -  dokumentus tvarkyti ir jtraukti j 

apskaity taip, kad buty uztikrintas priejimas prie visy jstaigos turimy dokumenty ir tai padety jstaigai veikti 

efektyviai ir skaidriai; issaugoti dokumentus reikiamy laiky, kad buty uztikrinti jstaigos veiklos jrodymai ir 

su jstaigos veikla susijusiy fiziniy ir juridiniy asmeny prievoles ir teiseti interesai.

jstaigos parengti ir gauti su jos veikla susij? dokumentai yra kaupiami ir saugomi. jstaigos 

vidaus dokumenty valdymo procesui organizuoti jstaigoje yra parengta Projekty dokumenty kaupimo,
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saugojimo ir prieinamumo tvarka (patvirtinta jstaigos direktoriaus 2013-02-18 d. jsakymu Nr. NIPC -13- 

02/02 „Del projektp dokumentp kaupimo, saugojimo ir prieinamumo tvarkos patvirtinimo”) (toliau- 

Tvarka).
jstaigos vadovas yra paskyr^s darbuotojp atsakingp uz projektp dokumentp bylos sudarymp ir 

saugojimp, t.y. nurod^s, kad uz „projektp dokumentp bylos sudarymp ir saugojimo <...> yra atsakingas 

projekto vadovas ” (Tvarka, 3 p.).

Isvada: jstaigos veiklos dokumentp valdymo organizavimas yra tinkamas.

Centro vykdyta veikla.
Audito metu analizuota Centro vykdyta veikla. 2016 metp laikotarpyje pagrindine Centro 

vykdyta veikla buvo projektine veikla (1 priedas). Vykdytp projektp tikslai:

1. stiprinti nevyriausybinip organizacijp (toliau - NVO) ir vietos savivaldybip bendradarbiavimp, pagerinti 

probleminip ir mazp savivaldybip viesojo valdymo sistemp, siekiant kelti viesojo sektoriaus darbuotojp 

kompetencijas bei pritraukti naujus/papildomus fmansavimo saltinius (projektas „Gero valdymo principp 

taikymas Lietuvos savivaldybese”) (2 priedas);

2. stiprinti NVO sektoriaus konsolidavimo procesus bei jp dalyvavimp centrines valdzios valdymo 

institucijp sprendimp priemimo procesuose, uztikrinant tinkamp NVO pletros jstatymo jgyvendinimp bei 

ilgalaikes Lietuvos strategy as (projektas „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje ”) (3 priedas);

3. skatinti informuotp ir aktyvp Europos gyventojp pilietiskump. Centro iniciatyvos (veikla) siejamos su 

Europos Spjungos migracijos politika ir pabegelip krize; naujp darbo vietp kurimu, ekonomikos augimu ir 

investicijomis, Europos Spjungos vaidmeniu pasaulyje (projektas „ Europe Direct”; Europe Direct 

informacijos centras Marijampoleje) (4 priedas);

4. teikti informacijp apie Europos Spjungos politikp, teises aktus, finansuojamas programas; skatinti 

visuomen^ aktyviau dometis Europos Spjungos klausimais, didinti visuomenes informuotump; pilietj 

pasiekti per komunikacijp su jo vietine bendruomene: nevyriausybines organizacijas, savivaldybes, 

seniunijas, bibliotekas, mokyklas, ziniasklaidp (projektas „ Europe Direct”; Europe Direct informacijos 
centras Klaipedoje) (5 priedas).

Isanalizavus Centro vykdytp veiklp nustatyta, kad veikla buvo vykdyta laikantis vykdytp 

projektp tikslp ir numatytp priemonip (veiklp) ir pasiekti projektp fiziniai (realus) veiklos jgyvendinimo 

rodikliai, t.y. pasiekti numatyti veiklos rezulatai.

Centro vykdyta veikla (vykdytp projektp tikslai ir jp jgyvendinimas) atitiko Centro veiklos 

paskirtj (tikslp) - stiprinti pilietin^ visuomen? ir nevyriausybinip organizacijp sektorip pletrp Lietuvoje, 

rengiant mokymus, teikiant informacijp, konsultacijas ir kitokip technin? pagalbp (Centro jstatai, 1.2 p.p.);
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Isvada: 2016 metp laikotarpyje pagrindine Centro vykdyta veikla buvo projektine veikla. Centro veikla 

buvo vykdyta laikantis vykdytp projektp tikslp ir numatytp priemonip (veiklp) ir pasiekti projektp fiziniai 

(realus) veiklos jgyvendinimo rodikliai, t.y. pasiekti numatyti veiklos rezulatai.

Centro vykdyta veikla atitiko Centro veiklos paskirtj (tikslp) - stiprinti pilietin^ visuomen? ir 

nevyriausybinip organizacijp sektorip pletrp Lietuvoje, rengiant mokymus, teikiant informacijp, 

konsultacijas ir kitokip techninq pagalbp (Centro |statai, 1.2 p.p.).

Centro darbuotoiai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis su darbuotojais turi buti 

sudaromos darbo sutartys. Audito metu buvo nagrineta ar Centre darbo funkcijp atlikimui buvo sudarytos 

darbo sutartys (6 priedas); ar darbo sutarcip forma, t.t. informacijos pateikimas darbo sutartyse, atitiko 

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu patvirtintp darbo sutarties formp (2003 m. sausio 28 d. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 115).

Isvada: {staiga sudare darbo sutartis su darbuotojais, vykdanciais darbo funkcijas. Darbo sutarcip forma, 

t.t. informacijos pateikimas darbo sutartyse, atitiko Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu patvirtintp 

darbo sutarties formp (2003 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr.l 15).

Centro metinin finansiniu ataskaitu rinkinio pateikimas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondp jstatymo nuostatomis (1996- 

03-14 Nr. 1-1232; 12 str. 6 p.) „fondo metinip finansinip ataskaitp rinkinys <...> ir metinis pranesimas turi 

buti pateikti Juridinip asmenp registro tvarkytojui“. Audito metu nustatyta, kad jstaiga yra pateikusi 

Juridinip asmenp registro tvarkytojui metinip finansinip ataskaitp rinkinius ir metinius pranesimus (reikia 

man padaryti sip dokumentp kopijas) uz 2015, 2016 metus

(http://www.registrucentras.1t/i ar/p/dok.php?kod:= 192013 9261.

Centras rengia ir viesai Centro intemetiniame puslapyje kasmet (nuo 2006 metp) teikia 

metines veiklos ir finansines ataskaitas: http://www.3sektorius.lt/nisc/apie-mus/dokumentai/

Isvada: {staiga yra pateikusi Juridinip asmenp registro tvarkytojui metinip finansinip ataskaitp rinkinius ir 

metinius pranesimus uz 2015,2016 metus. Centras rengia ir viesai Centro intemetiniame puslapyje kasmet 

(nuo 2006 metp) teikia metines veiklos ir finansines ataskaitas.

Centro veiklos viesinimas.

Nevyriausybinip organizacijp informacijos ir paramos centra veiklos viesinimui sukurta 

intemeto svetaine http://www.3sektorius.lt/nisc/. t. y. sudarytos splygos veiklos parteriams, juridiniams ir 

fiziniams (pilieciams) asmenims gauti intemetu visp viesp informacijp apie jstaigos vykdomp veiklp 
(jstaigos funkcijas, vykdomp veiklp ir kt.)

Sukurti Centro (https://goo.gl/z6eR94 ) ir Nacionalines NVO koalicijos 
(https://goo.gl/qH9572) profiliai socialiniame tinkle Facebook.

Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybiniq organizacijp informacijos ir paramos centras“ 2016 metp veiklos auditas

http://www.registrucentras.1t/i
http://www.3sektorius.lt/nisc/apie-mus/dokumentai/
http://www.3sektorius.lt/nisc/
https://goo.gl/z6eR94
https://goo.gl/qH9572


Isvada: Sudarytos sijlygos Centro veiklos parteriams, juridiniams ir fiziniams (pilieciams) asmenims gauti 

intemetu vis^ vies^ informacij^ apie jstaigos vykdom^ veikl^: sukurta interneto svetaine, sukurti Centro ir 

Nacionalines NVO koalicijos profiliai socialiniame tinkle Facebook.

ISVADA
Audito metu jvertinus Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybiniij organizacijij informacijos ir 

paramos centras” vykdytij veikl^ darytina isvada, kad:

1. Centro veikla buvo vykdyta laikantis vykdytij projektij tikslij ir numatytij priemoniij (veiklij) ir 

pasiekti projektij fiziniai (realus) veiklos jgyvendinimo rodikliai, t.y. pasiekti numatyti veiklos 

rezulatai. Centro vykdyta veikla atitiko Centro veiklos paskirtj (tiksl^) - stiprinti pilietin§ 

visuomen? ir nevyriausybiniij organizacijij sektoriij pletr^ Lietuvoje, rengiant mokymus, teikiant 

informacij^, konsultacijas ir kitoki^ technin^ pagalb^;

2. Centras atlieka Nacionaliniij sketiniij organizacijij koalicijos koordinatoriaus funkcijas, t.t. 

jgyvendinama Centro vizija -  tapti pagrindine institucija salyje, siekiant uztikrinti subalansuot^ 

nevyriausybiniij organizacijij ir viesojo administravimo institucijij bendradarbiavim^ bei NVO 

interest atstovavim^, t.t. jgyvendinama Centro misija -  vienyti salies nevyriausybines organizacijas 

savij interest atstovavimui ir NVO sektoriaus stiprinimui visuose lygiuose.

3. Centro jstatij nuostatos nepilnai atitinka teises aktp, reglamentuojanciij Centro veikl^, nuostatas. 
Rekomendacijos:

1 . Audito metu isanalizavus NIPC veiklq. ir jos apimtis matyti, kad jstaigoje nera pakankamai darbuotojij. 

Centre pagrindin^ veikl^ vykdo 2 darbuotojai. Nepakankamas darbuotojij skaicius yra didele rizika 

efektyviai Centro veiklai (rekomendacija veiklos efektyvumui gerinti).

2. Parengti Centro jstatus, kuriij nuostatos atitinka teises aktij, reglamentuojanciij Centro veikl^, nuostatas. 

Pateikti tvirtinti visuotiniam dalininkij susirinkimui.

Daiva RazgunieneAtestuota vidaus auditore 

Viesijjij juridiniij asmenij

vidaus auditoriaus atestatas Nr. 0111, isduotas 2012-12-20 

Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios 

veiklos vykdymo pazyma Nr.435494 

Su ataskaita susipazinau

Labdaros ir paranios_fbnao „!Nevynausybiniij organizacijij informacijos ir paramos centra4 
direktorius 
Martinas Zalta/iskas

/
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Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinip 
organizacijp informacijos ir paramos centras” 
2016 metp veiklos auditas 
1 priedas

Informacija apie jstaigos vykdyt^ veikl^ 2016 metais
Eil.
Nr.

Informacija apie projekto
pavadinimas, kodas sutartis

(data, numeris)
sutarties salys sutarties partneriai projekto trukme projekto verte

1. Gero valdymo principle 
taikymas Lietuvos 

savivaldybese. 
Projekto kodas 

NOR-LT10-VRM-01 - 
K-01-001

2015-09-09 
2015/4-9-69/1S-312

LR Vidaus reikalq 
ministerija 

ministerijos kancleris 
Algirdas Stoncaitis 

VsJ Centrine projektij 
valdymo agentura 
dir. pavaduotoja 

Jurate Lepardiniene

Lietuvos savivaldybip 
asociacija

2015- 09-09-
2016- 04-30

129 367,98 Eur

Labdaros ir paramos 
fondas „Nevyriausybiniij 
organizacijij informacijos 

ir paramos centras” 
direktorius 

Martinas Zaltauskas

Change the World- 
Norvegijos Karalyste

Pastaba: Projektas baigtas. Centrine projekty 
valdymo agentura patvirtino (2016-06-10 rastas 
Nr. 2016/2-3939) galutin§ projekto jgyvendinimo 
ataskaita.)

2. NVO sektoriaus 
stiprinimas Lietuvoje

Valstybes biudzeto le§ij 
naudojimo sutartis 

2016-04-25 
Nr. NOBP1 56

Socialiniij paslaugij 
prieziuros departamentas 

prie Socialines apsaugos ir 
darbo ministerijos 
dir. pavaduotoja 
Egle Kuisiene

Nera 2016-04-25-
2016-12-31

3000 Eur

Labdaros ir paramos 
fondas „Nevyriausybiniq 
organizacijij informacijos 

ir paramos centras” 
Direktorius 

Martinas Zaltauskas
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Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinip 
organizacijij informacijos ir paramos centras” 
2016 mety veiklos auditas 
2 priedas

Informacija apie jstaigos vykdyti] veiklsj 2016 metais
Projekto „Gero valdymo principq taikymas Lietuvos savivaldybese” tikslas -  stiprinti nevyriausybinip organizacijp ir vietos savivaldybiij 
bendradarbiavim^, pagerinti probleminiij ir mazp savivaldybiij viesojo valdymo sistem^, siekiant kelti viesojo sektoriaus darbuotojij kompetencijas bei 
pritraukti naujus/papildomus finansavimo saltinius.
Projekto uzdaviniai:

1. gerinti savivaldybip ir viesipp paslaugp tiekejp administracinius ir viesuosius gebejimus, taikant gero viesojo valdymo principus;
2. padeti savivaldybems efektyviai pasinaudoti potencialiais finansavimo saltiniais, sprendziant svarbius vietos klausimus;
3. perteikti ger^jq.Norvegijos patirtj jvairiose viesosios politikos srityse vietos lygmeniu.

Audito tikslas -  isanalizuoti ar NIPC veikla buvo vykdyta laikantis vykdyto projekto „Gero valdymo principij taikymas Lietuvos savivaldybese” tikslo ir 
numatyti} priemonip (veiklp) ir ar pasiekti projekto fiziniai (realus) veiklos jgyvendinimo rodikliai, t.y. pasiekti numatyti veiklos rezultatai.

Informacija apie vykdytq projektq
Susitikimas „Projektopristatymo renginys” (30 min.).

Mokymai „Gero valdymo principle taikymas Lietuvos savivaldybese99 (1 ciklas) * (8 val.).

Eil.

Mokymq tikslas: isanalizuoti ir jgalinti vietos atstovus (savivaldybes ir NVO atstovus) bendradarbiavimui efektyviai veikti jgyvendinant Regionines pletros jstatymq, Viesojo 
valdymo tobulinimo 2012-2020programq bei kitus dokumentus, identifikuojant NVO vaidmenj ir pilieciq galimybes jtraukimui / sprendimij priemimo procesus formuojant ir 
jgyvendinant viesqjq politikq vietos lygmeniu.

Nr. Mokymq uzdaviniai: 1) ispletoti kompetencijas, jgudzius ir pagerinti savivaldybiq galimybes pritraukti ES 2014-2020 mety Strukturiniq fondq investicijas; 2) sustiprinti 
NVO tarybos veiklq bei jtakq vietos savivaldybes sprendimqpriemimo procesuose; 3) padetipasirengti vietos strategines pletros ir bendradarbiavimo planus (NVO tarybos 
veiklos strategijos koncepcijas).

Informacija apie renginj
Vieta Adresas Data Trukme Dalyviq

skaicius
Pastabos

1. Anyksciai J. Biliuno g. 23 2015-09-08 8 val. 30 min. 
(1 diena )

15

Renginio dalyvhj s^rasas Anyksciij rajono savivaldybes 
administracija 

J. Biliuno g. 23, Anyksciai

2015-09-08 8 val. 30 min. 
(1 diena )

16

2. Druskininkai Vilniaus al. 18 2015-09-09 8 val. 30 min. 
(1 diena)

15

Renginio dalyviij s^rasas Druskininkq rajono savivaldybes 
administracija

Vilniaus al. 18, Druskininkai

2015-09-09 8 val. 30 min. 
(1 diena)

15

3. Jonava Zeimiij g. 13 2015-09-15 8 val. 30 min. 
(1 diena)

15

1



Renginio dalyviij s^rasas Jonavos rajono savivaldybes 
administracija 

Zeimiij g.13, Jonava

2015-09-15 8 val. 30 min. 
(1 diena)

15

4. Svencionys Vilniaus g. 19 2015-09-16 8 val. 30 min. 
(1 diena)

15

Renginio dalyviq s^rasas Svencionii} rajono savivaldybes 
administracija 

Vilniaus g. 19, Svencionys

2015-09-16 8 val. 30 min. 
(1 diena)

18

5. Elektrenai Rungos g. 5 2015-09-14 8 val. 30 min. 
(1 diena)

15

Renginio dalyviij s^rasas Elektrenq rajono savivaldybes 
administracija 

Rungos g. 5, Elektrenai

2015-09-14 8 val. 30 min. 
(1 diena )

15

6. Jurbarkas Dariaus ir Gireno g. 96 2015-09-30 8 val. 30 min. 
(1 diena )

15

Renginio dalyvii} s^rasas Jurbarko rajono savivaldybes 
administracija

Dariaus ir Gireno g. 96, Jurbarkas

2015-09-30 8 val. 30 min. 
(1 diena)

15

7. Moletai Vilniaus g. 44 2015-09-17 8 val. 30 min. 
(1 diena )

15

Renginio dalyviq s^rasas Moletq rajono savivaldybes 
administracija 

Vilniaus g. 44, Moletai

2015-09-17 8 val. 30 min. 
(1 diena)

15

8. Ukmerge K^stucio al. 3 2015-09-23 8 val. 30 min. 
(1 diena)

15

Renginio dalyvii} s^rasas Ukmerges rajono savivaldybes 
administracija 

K^stucio al. 3, Ukmerge

2015-09-23 8 val. 30 min. 
(1 diena)

17

9. Telsiai Zemaites g. 14 2015-09-28 8 val. 30 min. 
(1 diena)

15

Renginio dalyviij s^rasas Telsiij rajono savivaldybes 
administracija 

Zemaites g. 14, Telsiai

2015-09-28 8 val. 30 min. 
(1 diena)

15

10. Taurage Respublikos g. 2 2015-09-29 8 val. 30 min. 
(1 diena)

15

Renginio dalyvii} sarasas Taurages rajono savivaldybes 
administracija 

Respublikos g. 2, Taurage

2015-09-29 8 val. 30 min. 
(1 diena)

15

Mokymai „Gero valdymo principle taikymas Lietuvos savivaldybese”(2 ciklas)*
Mokymif tikslas — pades NVO taryboms pasirengti strateginii{ plants gaires, numatant aktyvy, NVO vaidmenj savivaldybiif, vieso intereso sprendimij, priemimo ir paslaugij y

2
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teikimo srityse.
Mokymy uzdaviniai: 1) padeti atpazinti bendradarbiavimo (savivaldybes ir NVO) pridetin§ vert§; 2) ispletoti kompetencijas, jgudzius nacionaliniy strategijy ir programy 
integravimo / savivaldybiy strateginius planus; 3) NVO tarybos vizijos formulavimas; 4) SSGG analize, strategy os rengimas -  tiksly ir uzdaviniy formulavimas, prioritety 
nustatymas.

Informacija apie renginj
Pastabos*Vieta Adresas Data Trukme Dalyviy

skaicius
1. Anyksciai J. Biliuno g. 23 2015-10-14/15 16 val.

(2 d. x 8 val.)
20 Per dviejij ciklij mokymus:

1. suformuotas gebejimas tinkamai planuoti ir 
dalyvauti strateginio planavimo procedurose;
2. perteikta geroji Norvegijos patirtis suteike 
zinii} keiciant viesiyi} paslaugij teikimo 
tvark  ̂ savivaldybese bei pilieciu jtraukim  ̂ \ 
sprendimij priemimo procesus;
3. suformuotas gebejimas rengti projektus 
investicijq pritraukimui \ savo raj onus (ES 
strukturinii| investiciji} laikotarpis 2014-2020
m.);
4. suformuotas gebejimas tinkamai ir 
efektyviai bendradarbiauti su NVO 
sektoriumi.

_________________________________Au.__

Renginio dalyviij s^rasas Anyksciij rajono savivaldybes 
administracija 

J. Biliuno g. 23, Anyksciai

2015-10-14/15 16 val.
(2 d. x 8 val.)

20

2. Druskininkai Vilniaus al. 18 2015-10-21/22 16 val.
(2 d. x 8 val.)

20

Renginio dalyviq s^rasas Dmskininkij rajono savivaldybes 
administracija

Vilniaus al. 18, Druskininkai

2015-10-21/22 16 val.
(2 d. x 8 val.)

20

3. Jonava Zeimiij g.13 2015-10-28/29 16 val.
(2 d. x 8 val.)

20

Renginio dalyviq s^rasas Jonavos rajono savivaldybes 
administracija 

Zeimiij g.13, Jonava

2015-10-28/29 16 val.
(2 d. x 8 val.)

20

4. Svencionys Vilniaus g. 19 2015-11-04/05 16 val.
(2 d. x 8 val.)

20

Renginio dalyvhj s^rasas Svencionhj rajono savivaldybes 
administracija 

Vilniaus g. 19, Svencionys

2015-11-04/05 16 val.
(2 d. x 8 val.)

20

5. Elektrenai Rungos g. 5 2015-11-09/10 16 val.
(2 d. x 8 val.)

20

Renginio dalyvii  ̂s^rasas Elektrenq rajono savivaldybes 
administracija 

Elektrines g. 8, Elektrenai

2015-11-09/10 16 val.
(2 d. x 8 val.)

21

6. Jurbarkas Dariaus ir Gireno g. 96 2015-11-11/12 16 val.
(2 d. x 8 val.)

20

Renginio dalyvii| s^rasas Jurbarko rajono savivaldybes 
administracija

Dariaus ir Gireno g. 96, Jurbarkas

2015-11-11/12 16 val.
(2 d. x 8 val.)

22

7. Moletai Vilniaus g. 44 2015-11-17/18 16 val.
(2 d. x 8 val.)

20

Renginio dalyviq s^rasas Moletq rajono savivaldybes 
administracija

2015-11-17/18 16 val.
(2 d. x 8 val.)

24
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Vilniaus g. 44, Moletai

8. Ukmerge K^stucio al. 3 2015-11-19/20 16 val.
(2 d. x 8 val.)

20

Renginio dalyviq s^rasas Ukmerges rajono savivaldybes 
administracija 

K^stucio al. 3, Ukmerge

2015-11-19/20 16 val.
(2 d. x 8 val.)

22

9. Telsiai Zemaites g. 14 2015-11-24/25 16 val.
(2 d. x 8 val.)

20

Renginio dalyviij s^rasas Telsiu rajono savivaldybes 
administracija 

Zemaites g. 14, Telsiai

2015-11-24/25 16 val.
(2 d. x 8 val.)

21

10. Taurage Respublikos g. 2 2015-11-26/27 16 val.
(2 d. x 8 val.)

20

Renginio dalyviij s^rasas Taurages rajono savivaldybes 
administracija 

Respublikos g. 2, Taurage

2015-11-26/27 16 val.
(2 d. x 8 val.)

22

Konferencija „Gero valdymo principle iaikymas Lietuvos savivaldybese”
Informacija apie renginj

Vieta Adresas Data Trukme Dalyviy
skaicius

Pastabos

Konferencija Vilnius
Kalvarijxj g. 137 E

2016-02-18 8 val. 100

Renginio dalyviq s^rasas Vilnius
Kalvarijij g. 137 E 

Socialiniij moksli} kolegija

2016-02-18 8 val. 106

Konsultaciji} teikimas 
NVO ir savivaldybiq 

atstovams telefonu, el. 
pastu, atskinj vizitij \ 

savivaldybes 
organizavimu.

Konsultavimas paremtas konkrecios 
savivaldybes situacijos analize, dokumentp 
jvertinimu ir rekomendacijp veiklos 
tobulinimui teikimu, t. y. projekte 
dalyvavusioms savivaldybems (kiekvienai 
atskirai, t.y. 10-ciai savivaldybiij) 
sukurtos rekomendacijos savivaldybems 
efektyviam bendradarbiavimui su NVO 
vykdyti.
Pvz. „ Gero valdymo principle taikymo 
rekomendacijos Anyksciu rajono 
savivaldybei”
www. 3 sektorius. It/ geras valdvmas/

NVO tarybu posedziuose pristatyti projekto 
metu sukurti rezultatai bei nubreztos gaijes
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kaip savivaldybese turi buti taikomi gero 
valdymo principal.
Projekte dalyvavusiq savivaldybiq 
darbuotojai sudare neformalq 
bendradarbiavimo tinklq keiciantis 
informacija apie viesqjq paslaugq teikimo 
sistemas, gerqjq praktikq, mokymuisi is 
esamos (tiek geros, tiek problemines) 
situacijos.

Konsultuoti jvairiu ministerijq atstovai 
siekiant gerinti viesojo valdymo ir viesqjq 
paslaugq gyventojams teikimq.

Intemeto svetaineje 
pristatyti informacija apie 

projekto finansavimo 
saltinius, projekto 

jgyvendinimo eigq ir 
pasiektus rezultatus

Informacija pateikta 
www.3sektorius.lt/serasvaldvmas/

Kita Projektas prisidejo prie strategijos „Lietuva 
2030” jgyvendinimo.
Projektas prisidejo prie Nacionalines 
pazangos programos jgyvendinimo, pagal 
kuri  ̂ numatyta, kad viesqjq paslaugq 
perdavimas NVO sektoriui iki 2020 metq turi 
siekti ne maziau kaip 15 %
Projekto metu parengti LR vietos savivaldos 
bei LR labdaros ir paramos jstatymq 
projektai, kuriais siekiama, kad 
savivaldybems butq draudziama steigti 
biudzetines ar viesqsias jstaigas tokiose 
viesqjq paslaugq teikimo srityse, kuriose jau 
veikia nevyriausybines organizacijos, kad 
savivaldybiq valdomoms jstaigoms butq 
draudziama skirti paramq kitiems juridiniams 
asmenims.

Susitikimas „Projekto pristatymo renginys”; Mokymai „Gero valdymo principu taikymas Lietuvos savivaldybese ” (1 ciklas)*- Projekto renginiif grafikas 2015-09-03 Nr.l, projekto kodas 
NOR-LT10-VRM-01 -K-01-001;
Mokymai „Gero valdymo principle taikymas Lietuvos savivaldybese” (2 ciklas)*- Projekto renginhj grafikas 2015-10-09 Nr.2, projekto kodas NOR-LT10-VRM-01-K-01-001 
Konferencija „Gero valdymo principu taikymas Lietuvos savivaldybese” *- Projekto renginiij grafikas 2015-02-01 Nr.3, projekto kodas NOR-LT 10-VRM-01-K-01-001 
Pastabos*- sioje skiltyje pateikta informacija iS Galutines projekto jgyvendinimo ataskaitos 2016-05-04 Nr. 1; projekto kodas NOR-LT 10-VRM-01-K-01-001

5
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1  1
Isvada: NIPC veikla buvo vykdyta laikantis vykdyto projekto „Gero valdymo principij taikymas Lietuvos savivaldybese” tikslo ir numatytq 

priemonii} (veiklij) ir pasiekti projekto fiziniai (realus) veiklos jgyvendinimo rodikliai, t.y. pasiekti numatyti veiklos rezultatai.
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1  )
Labdaros ir paramos fondo ,,Nevyriausybinip 
organizacijp informacijos ir paramos centras” 
2016 metp veiklos auditas 
3 priedas

Informacija apie jstaigos vykdyt^ veikl^ 2016 metais
Projekto „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje ” tikslas -  stiprinti NVO sektoriaus konsolidavimo procesus bei jp dalyvavimp centrines valdzios 
valdymo institucijp sprendimp priemimo procesuose, uztikrinant tinkampNVO pletros jstatymo jgyvendinimp bei ilgalaikes Lietuvos strategijas. 
Numatytos 2016 metais numatomo vykdyti projekto priemones (veiklos)*:

1. uztikrinti informacinio portalo veiklp;
2. teikti konsultacijas el. pastu, telefonu ir gyvai biure suinteresuotiems asmenims;
3. parengti NIPC strateginj veiklos planp;
4. parengti NVO pozicijp del dalyvavimo ES priemonip jgyvendinime: bus uztikrintas NVO dalyvavimas ES strukturinip investicijp programavimo ir 

jgyvendinimo procesuose, NVO tarybos veikloje (tiek sudarant darbotvarkes, tiek ir vykdant tarybos veiklos priemones), NVO sektoriaus analizes 
ir pasiulymp teikimas valstybes institucijoms.

Audito tikslas -  isanalizuoti ar NIPC veikla buvo vykdyta laikantis vykdyto projekto „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje ” tikslo ir numatytp priemonip 
(veiklp) ir ar pasiekti projekto fiziniai (realus) veiklos jgyvendinimo rodikliai, t.y. pasiekti numatyti veiklos rezultatai._____________________________

Informacija apie vykdytq projektq
Projektas „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje ”

Valstybes biudzeto lesij naudojimo sutartis 2016-04-25 Nr. NOBP1 56 (toliau- Sutartis 2016-04-25 Nr. NOBP1 56 )
(sutarties salys: Socialinii} paslaugq prieziuros departamentas prie Socialities apsaugos ir darbo ministerijos ir Labdaros ir paramos fondas 
„Nevyriausybinii4 organizacijp informacijos ir paramos centras”).

Dokumento
pavadinimas

Sutarties 2016-04-25 Nr. NOBP1 56; 1 priedas -  2016 metu islaidq sqmata
Administravimo islaidos (1.) Projekto jgyvendinimo islaidos (2.)

VisoIlgalaikio materialiojo ir 
nematerialiojo turto nuoma 

(jskaitant veiklos nuomq) (1.2.4)

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo 
turto nuoma

(jskaitant veiklos nuomq) (2.2.5)

Paslaugos, susijusios su darbo 
pobudziu, autorines sutartys (2.2.7.1)

2016 metq
islaidi} segnatos jvykdymo 

ataskaita*
600,00 Eur(l.); (1.2.4) 600,00 Eur (2.); (2.2.5) 1800,00 Eur (2.); (2.2.7.1) 3000,00 Eur

2016 metq
detalus patirtij s^naudi} s^rasas*

Patalpij nuomos islaidos, 
reikalingos projekto 

administravimui 
6 men. X 100 Eur = 

600 Eur

Patalpq nuomos islaidos, reikalingos projekto 
veiklp jgyvendinimui (konsultacijp teikimui) 

6 men. X 100 Eur =
600 Eur

1. Strateginio planavimo eksperto 
paslaugp pirkimo islaidos NIPC 
strateginio piano parengimui 

995,00 Eur
2 .Informacinio portalo 
www. 3 sektorius. It palaikymo ir 
atnaujinimo paslaugu pirkimas 

805,00 Eur

1



)
Kita pagalprojektq „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje ” vykdyta veikla

2016 metij IVketvircio veiklos ataskaita 2017-01-03*
12. Informacijos sklaida ir projekto veiklos viesinimas 2016 m. nuo projekto jgyvendinimo pradzios

Informacijos sklaidos ir viesinimo 
priemones pavadinimas

Priemone (pasiekti rezultatai): Kiek kartij buvo viesinta nuo 
projekto jgyvendinimo pradzios

12.2 Intemeto paslaugos Informacija apie projektq paskelbta organizacijos tinklalapyje 
http://www.3sektorius.lt/nisc/apie-mus/proiektai

1

12.3 Televizijos programos NVO ir politiniq partijq lyderiq diskusija „ Politiniq partijq programos: damaus vystymosi issukiai ir 
NVO lukesciai” transliuota „Seimas tiesiogiai” TV programos metu

1
Jvyko 2016-09-26

12.6 Kitos visuomenes informavimo 
priemones (pvz., garso ir vaizdo 
studijq produkcija ir pan.)

NVO ir politiniq partijq lyderiq diskusija „ Politiniq partijq programos: damaus vystymosi issukiai ir 
NVO lukesciai” transliuota intemetu + video jrasas 

http ://bit. lv/2dh 8tvx
(Seimo puslapyje ir Facebook paskyroie „Zinau kq renku” bei TV programoje „Seimas tiesiogiai”)

1

Pasiekti rezultatai: Atlikta SWOT analize. Parengtas strateginio piano projektas.
Surengti 2 NVO koalicijos nariq posedziai, kuriq metu buvo analizuoiamos NVO sektoriaus pletros galimybes.
Dalyvauta LR Seimo komitetq posedziuose, kuriq metu buvo teikiamos pastabos del lobistines veiklos jstatymo projekto. Parengta ir Seimui 
pateikta lobizmo sqvokos analize bei pasiulyti altematyvus lobistines veiklos jstatymo projekto straipsniai.
Pasiektas tikslas: sustabdytas jstatymo projekto priemimas, kuriuo NVO ir verslo asociacijos, siekiancios paveikti sprendimq priemimq, turetq 
registruotis kaip lobistai, o ne viesosios politikos formuotojais, ir teikti deklaracijas.
Parengtas NVO pletros jstatymo naujos redakcijos projektas, kuris pateiktas NVO tarybai bei LR Socialines ir darbo apsaugos darbo ministerijai. 
http://old.socmin.lt/lt/veikla/tarvbos/nvo-tarvba.html
Buvo vykdomi susitikimai su tarptautinio olimpinio komiteto vadovybe siekiant jtraukti nacionaliniq sporto sakq federacijq asociacijas j 
nacionalines NVO koalicijos veiklq.
Vykdytos nuolatines konsultacijos suinteresuotiems asmenims telefonu, el. pastu ir vietoje, t.y. jstaigos biure.
Teikti pasiulymai Socialines apsaugos ir darbo ministerijai: jeigu siekiama realios partnerystes su NVO sektoriumi, dotacijos (<operational 
grants) turetq buti skiriamos sketinems organizacijoms zmogiskqjq gebejimq stiprinimui ir kompetencijq dalyvauti viesojoje politikoje 
ugdymui. Rekomenduota SADM organizuoti strateginio pobudzio konkursus (o ne smulkius projektus), kurie darytq jtakq ir teigiamq poveikj 
viso sektoriaus stiprinimui jvairiose viesosios politikos srityse.

Numatytos 2016 metais numatomo vykdyti projekto priemones (veiklos)*- projektas „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje ”, Nevyriausybiniq organizacijq ir bendruomeniq pletros 
veiksmq planas,
NVO institucinio stiprinimo projektq finansavimo 2016 m. priemone (2016-04-14).
2016 metq IV ketvircio veiklos ataskaita 2017-01-03* - teikta Socialiniq paslaugq prieziuros departamentui prie Socialities apsaugos ir darbo ministerijos; projektas „NVO sektoriaus 
stiprinimas Lietuvoje Valstybes biudzeto lesq naudojimo sutartis 2016-04-25 Nr. NOBP1 56.
2016 metq sqmatos jvykdymo ataskaita * - 2016 metq IV ketvircio islaidq sqmatos jvykdymo ataskaita 2017-01-03; teikta Socialiniq paslaugq prieziuros departamentui prie Socialines 
apsaugos ir darbo ministerijos; projektas „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje ”; Valstybes biudzeto lesq naudojimo sutartis 2016-04-25 Nr. NOBP1 56.
2016 metq detalus patirtq sqnaudq sqrasas*-1) 2016 m. IV ketvircio detalus patirtq sqnaudq sqrasas; projektas „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje ”; Valstybes biudzeto lesq naudojimo 
sutartis 2016-04-25 Nr. NOBP1 56 ; 2) 2016 m. Ill ketvircio detalus patirtq sqnaudq sqrasas; projektas „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje ”; Valstybes biudzeto lesq naudojimo sutartis 
2016-04-25 Nr. NOBP1 56; 3) 2016 m. II ketvircio detalus patirtq sqnaudq sqrasas; projektas „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje ”; Valstybes biudzeto lesq naudojimo sutartis 2016- 
04-25 Nr. NOBP1 56 ___

2

http://www.3sektorius.lt/nisc/apie-mus/proiektai
http://old.socmin.lt/lt/veikla/tarvbos/nvo-tarvba.html


'1  )
Isvada: NIPC veikla vykdyta laikantis vykdyto projekto „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje ” tikslo ir numatyti| priemonii} (veikli|) ir pasiekti 
projekto fiziniai (realus) veiklos igyvendinimo rodikliai, t.y. pasiekti numatyti veiklos rezultatai.
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NEVYRIAUSYBINiy 
ORGANIZACIjy 
INFORMACIJOS IR 
PARAMOS CENTRAS

PASTABA

Vadovaujantis Partnerystes pagrindij susitarimo tarp Europos Komisijos ir Nevyriausybiniq 
organizacijij informacijos ir paramos centro NR. COMM/VIL/ED/2013-2017/2-03 11.27 straipsniu: 
PATIKRINIMAI, AUDITAS ir VERTINIMAS, kuriame nustatoma, jog

„Komisijos vykdomus patikrinimus, audits arba vertinimus gali tiesiogiai atlikti jos darbuotojai arba 
bet kuri kita jos vardu si$ funkcij^ atlikti jgaliota jstaiga66.

Atlikto „Nevyriausybiniq organizacijq informacijos ir paramos centro64 veiklos audito uz 2016 metus 4, 
5, 6 priedai neviesinami del jsipareigojimo neatskleisti konfidencialios informacijos, kuri  ̂tikrinti teis§ 
turi isimtinai tik Europos Komisija ar jos jgaliota institucija.

Pridedama sutarties pagrindij susitarimo istrauka, 3 puslapiai.



fsitarimas Nr. COMM/VIL/ED/2013-2017/2-03 Partnerystes pagrindij susitarimo pavyzdys. 2013 m. vasario men.

b) kai numatyta pagal specialiojo susitarimo 4.1 straipsnj (finansines garantijos 
panaudojimas), panaudodama finansin? garantijq;

c) imdamasi teisinii} veiksmq pagal II. 18.2 straipsni arba specialiqsias sqlygas, 
arba priimdama vykdytinq sprendimq pagal II. 18.3 straipsni.

II.26.3. Delspinigiai uz paveluotq mokejimq

Jeigu mokejimas neatliekamas iki debetiniame dokumente nurodytos dienos, uz 
moketinq sumo skaiCiuojamos palukanos, taikant II.24.8 straipsnyje nustatytq normq, 
Delspinigiai uz paveluotq mokejimo skaiciuojami uz laikotarpi nuo kitos dienos po 
nustatytos mokejimo dienos iki faktinio visos likusios sumos sumokejimo Komisijai 
dienos imtinai.

ill
Mokant dalimis pirmiausia padengiami mokesciai ir delspinigiai uz paveluoto 
mokejimo, paskui -  pagrindine suma.

II.26.4. Banko mokesciai

Banko mokescius, susijusius su Komisijai moketinq sump susigrqzinimu, moka 
partneris, isskyras atvejus, kai taikoma 2007 m. lapkricio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2007/64/EB del mokejimo paslaugq vidaus rinkoje, is dalies 
keicianti direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir 
panaikinanti Direktyvo 97/5/EB.

in i

mm
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mm
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mm

11.27 STRAIPSNIS. PATIKRINIMAI, AUDITAS IR VERTINIMAS

II.27.1. Techniniai ir finansiniai patikrinimai, auditas, tarpiniai ir galutiniai vertinimai

Komisija gali atlikti techninius ir finansinius patikrinimus ir auditq, susijusius su specialiosios 
dotacijos panaudojimu. Ji taip pat gali patikrinti teises aktais numatytus partnerio jraSus, kad 
periodiskai galetq jvertinti vienkartines ismokos, vieneto sqnaudq arba nustatyto dyd2io 

; sumas.

Informacija ir dokumentai, pateikti vykdant patikrinimus ir auditq, bus tvarkomi 
konfidencialiai.

f Be to, Komisija gali atlikti tarpinj arba galutinj veiksmq poveikio vertinimo, atsizvelgdama j 
r v: ;susijusios Sqjungos programos tikslq.

' /":;/Komisijos vykdomus patikrinimus, audits arba vertinimus gali tiesiogiai atlikti jos 
, 1 < : darbuotojai arba bet kuri kita jos vardu §iq funkcijo atlikti jgaliota jstaiga.iisis
i^T o k iu s patikrinimus, audito arba vertinimus galima inicijuoti vykdant specialqj; susitarimo ir 
|l|§fpenkeriq metq laikotarpiu, kuris pradedamas skaiciuoti nuo atitinkamiems veiksmams skirto

V P '
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litarimas Nr. COMM/VIL/ED/2013-2017/2-03 Partnerystes pagrindq susitarimo pavyzdys. 2013 m. vasario men.

likucio ismokejimo dienos. Sis laikotarpis apribojamas iki treju metij, jeigu didziausia 
I specialiojo susitarimo 3 straipsnyje nurodyta suma nevirsija 60 000 EUR.

Patikrinimo, audito arba vertinimo procedura laikoma pradeta Komisijos raSto, kuriame tai 
paskelbiama, gavimo dien^.

11.27.2. Dokumentij saugojimo pareiga

Partneris saugo visus originalius dokumentus, ypac apskaitos ir mokesciij jrasus, laikomus 
bet kokioje tinkamoje laikmenoje, jskaitant suskaitmenintus originalus, kai jie leidziami 
atitinkamij nacionalines teises nuostatij ir jose nustatytij s^lygu, penkerip metij laikotarpiu, 
kuris pradedamas skaiciuoti nuo atitinkamiems veiksmams skirto likucio ismokejimo dienos.

Sis laikotarpis apribojamas iki treju metij, jeigu didziausia specialiojo susitarimo 3 straipsnyje 
nurodyta suma nevirsija 60 000 EUR.

Pirmoje ir antroje pastraipose nustatyti laikotarpiai turi buti ilgesni, jeigu tebevyksta auditas, 
paduota apeliacija, vyksta bylinejimasis arba pateiktas ieSkinys del dotacijos, jskaitant 
II.27.7 straipsnyje nurodyta atvejj. Tokiais atvejais partneris saugo dokumentus iki tokio 
audito, apeliacijos, bylinejimosi arba ieskinio pabaigos.

11.27.3. {sipareigojimas teikti informacija

Partneris pateikia bet kokiu informacija, iskaitant elektronin§ informacija, kurios praSo 
Komisija arba bet kuri kita jos jgaliota isores jstaiga, vykdant patikrinimus arba audits, 
apraSytus 11.27.1 straipsnyje.

Jeigu partneris nesilaiko pirmoje pastraipose nustatytij jsipareigojimij, Komisija gali laikyti, 
s kad:

Ii
, |  a) bet kokios s^naudos, nepakankamai pagrjstos partnerio suteikta informacija, yra 

netinkamos finansuoti;,11
bet koks vienetas, vienkartine ismoka arba nustatyto dydzio jnasas, nepakankamai pagrjsti 
partnerio suteikta informacija, yra nemoketini.

V\|
| II.27.4. Apsilankymai vietoje

I
r |  Apsilankymo vietoje metu partneris leidzia Komisijos darbuotojams ir Komisijos jgaliotam 
j isores personalui patekti j vietas ir patalpas, kuriose vykdomi arba buvo vykdomi atitinkami 
■|| veiksmai, ir leidzia naudotis visa reikiama informacija, iskaitant informacija elektroniniu 

pavidalu.

! Jis uztikrina, kad informacija butij greitai parengta apsilankymo vietoje momentu ir kad 
| praSoma informacija butij pateikta tinkama forma.

Jeigu partneris neleidzia patekti j vietas ir patalpas ir naudotis informacija pagal pirmu ir 
|l  antru pastraipas, Komisija gali laikyti, kad:
J

III

I
lifl
I I
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a) bet kokios synaudos, nepakankamai pagrjstos partnerio suteikta informacija, yra 
netinkamos finansuoti;

b) bet koks vienetas, vienkartine ismoka arba nustatyto dydzio jna§as, nepakankamai pagrjsti
partnerio suteikta informacija, yra nemoketini.

II.27.5. Audito priestaravimo procedure

Remiantis audito metu nustatytais faktais, parengiama preliminari ataskaita (audito ataskaitos 
projektas). Jy siunCia Komisija arba jos jgaliotas atstovas partneriui, kuris per 30 dieny nuo 
gavimo dienos turi pateikti pastabas. Galutine ataskaita (galutine audito ataskaita) siunciama 
partneriui per 60 dieny nuo pastaby pateikimo termino pabaigos.

11.27.6. Audito metu nustatyti; fakty poveikis

Remdamasi galutiniais audito metu nustatytais faktais, Komisija gali imtis, jos nuomone, 
butiny priemoniy, jskaitant visy jos atlikty mokejimy arba jy dalies susigryzinimy pagal 
susijusj specially; susitarimy ir pagal 11.26 straipsnj.

Jeigu galutiniai audito metu nustatyti faktai nustatomi po likudio ismokejimo, susigryzintina 
suma turi atitikti perziuretos galutines specialiosios dotacijos sumos, nustatytos pagal 
11.25 straipsnj, ir bendros sumos, sumoketos partneriui pagal specially; susitarim^ veiksmams 
vykdyti, skirtum^.

11.27.7. Sisteminhj arba pasikartojanciq klaidt}, pazeidimy, sukciavimo arba 
jsipareigojimy pazeidimo koregavimas

H.27.7.1. Komisija gali imtis visy, jos nuomone, butiny priemoniy, jskaitant visy jos 
atlikty mokejimy pagal specialyjj susitarimy arba jy dalies susigryzinimy pagal 
11.26 straipsnj, kai tenkinamos sios sylygos:

i a) remiantis kity dotacijy, skirty partneriui panaSiomis sylygomis, auditu,
: | laikoma, kad partneris padare sisteminiy arba pasikartojanciy klaidy,

1 pazeidimy, sukciavo arba pazeide jsipareigojimus, kurie turi esminj poveikj
r; specialiajai dotacijai, kuri skirta pagal pagrindy susitarimy, ir
't
I
:i b) galutin? audito ataskaity, kurioje pateikti nustatyti faktai apie sistemines

, ' arba pasikartojan5ias klaidas, pazeidimus, sukciavimy arba pazeistus
; jsipareigojimus, partneris gauna per 11.27.1 straipsnyje nurodyty laikotarpj.

.f II.27.7.2. Komisija nustato sumy, koreguotiny pagal susijusj specially! susitarimy:

! a) kai jmanoma ir praktiskai jvykdoma, remdamasi synaudomis, kurios netinkamai 
deklaruotos kaip tinkamos finansuoti pagal specially! susitarimy.

Tuo tikslu partneris perziuri pagal specially! susitarimy pateiktas finansines ataskaitas, 
atsizvelgdamas j nustatytus faktus, ir dar karty jas pateikia Komisijai per 60 dieny nuo 
galutines audito ataskaitos, kurioje pateikti faktai apie sistemines arba pasikartojancias 
klaidas, pazeidimus, sukciavimy arba jsipareigojimy pazeidimy, gavimo dienos.
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7 )
Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybiniij 
organizacijij informacijos ir paramos centras” 
2016 metp veiklos auditas 
7 priedas 
PATVIRTINTA 
(audituojamo subjekto vadovo 
jsakymo arba potvarkio rekvizitai)

Rekomendacijij, pateiktp Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybiniij organizacijij informacijos ir paramos centras4 
2016 metp veiklos audito ataskaitoje (Nr. VA-1, 2017-12-21), jgyvendinimo planas

(data, reg. Nr.)

Eil.
Nr.

Rekomendacij os 
Nr. (jei

rekomendacijos 
vidaus audito 

ataskaitoje 
numeraojamos 
arba nuoroda j 

ataskaitos puslapj)

Rekomendacijos turinys Rekomen
dacijos

reiksmingum
as

Priemone 
rekomendacij ai 

jgyvendinti,

Rekomendacijos 
jgyvendinimo 

terminas, atsakingi 
asmenys

( jstaigos padalinys)

1 2 3 4 5 6
1. 1-8 psl. Audito metu isanalizavus NIPC veiklq. ir jos apimtis matyti, kad jstaigoje 

nera pakankamai darbuotojp. Centre pagrindin^ veikl^ vykdo 2 
darbuotojai. Nepakankamas darbuotojij skaicius yra didele rizika 
efektyviai Centro veiklai (rekomendacija veiklos efektyvumui gerinti).

2. 2-8 psl. Parengti Centro jstatus, kuriij nuostatos atitinka teises aktij, 
reglamentuojanciij Centro veikl^, nuostatas. Pateikti tvirtinti 
visuotiniam dalininkij susirinkimui.

Parenge:

( pareigos, v. pavarde)

1


