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Priemonės kodas Priemonės pavadinimas
Konkursą organizuojanti 
įstaiga

Konkurso 
pradžios data

Konkurso 
pabaigos data

SVOVAŽ00148
SVOVAŽ - SAVANORIŠKOS VEIKLOS, SKIRTOS DIALOGUI TARP KARTŲ PLĖTOTI IR 
VYRESNIO AMŽIAUS ASMENŲ ĮTRAUKČIAI Į SAVANORYSTĘ SKATINTI, PROJEKTŲ 
ATRANKOS 2022 METAIS KONKURSAS

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija

2022-06-28 2022-07-27

Projekto kodas

SVOVAŽ04526

Projekto pavadinimas

Kultūra ir savanorystė vienija kartas



Projekto aprašymas

Labai dažnai galime išgirsti, kad savanorystė yra aktuali jauno žmogaus amžiuje. Įvairiuose 
informacijos šaltiniuose yra akcentuojama, jog beveik kiekviename jauno žmogaus 
gyvenimo etape savanorystė gali būti naudinga: profesine, ekonomine bei socialine prasme. 
Jaunuolis gali ne tik išbandyti naują veiklą, įgauti reikiamos patirties, bet net ir atsakyti į jam 
rūpimus klausimus, ar ta veikla, tikrai jam skirta. Visgi, kaip yra vyresniojo amžiaus etape? 
Pasaulyje spartėjant medicininei pažangai vidutinė gyvenimo trukmė ilgėja, todėl vidutinio ir 
pagyvenusio amžiaus gyventojų sveikata ir sėkmingo senėjimo kelias tampa ir yra viena iš 
pagrindinių sveikatos priežiūros sričių. Dėl populiacijos senėjimo kiekvienais metais 
pagyvenusių asmenų skaičius sparčiai kyla. Vyresniojo amžiaus asmenų grupė yra itin 
jautri, nes šiuo amžiaus tarpsniu pasireiškia daug su senėjimu susijusių sveikatos sutrikimų, 
psichologinės sveikatos pablogėjimo apsireiškimų dėl galimai pasikeitusių gyvenimo sąlygų 
ir socialinės aplinkos. Psichologinės sveikatos palaikymas yra vienas iš veiksnių 
garantuojančių sėkmingą senėjimą, todėl būtent jos palaikymas yra sritis, kuri neginčijamai 
yra toliau aktyviai nagrinėjama norint užtikrinti kuo efektyvesnį jos palaikymą. Yra daugiau 
nei vienas būdas, kurie gali padėti vyresniojo amžiaus asmenims pagerinti gyvenimo 
kokybę: prasmingas laiko praleidimas užsiimant asmeniui malonia jo charakteriui 
atitinkančia priimtina veikla, tiems, kuriems yra sunkiau prisitaikyti gali būti naudingas 
ergoterapinis gydymas, taip pat tam tikros laisvės suteikimams asmeniniams 
pasirinkimams. Vienas iš pagrindinių gyvenimo kokybės gerinimo būdų – savanorystė. Yra 
žinoma, kad savanorystė vyresniajame amžiuje gali praturtinti senjorų gyvenimą, nes 
suteikia laisvę planuoti savo laiką, užtikrina geresnę psichologinę bei fizinę savijautą bei 
neabejotinai skatina bendruomeniškumą. Papildomai savanorystė jungia skirtingų kartų 
atstovus. Tiek jaunuoliai, tiek senjorai savanoriaudami gali atrasti bendrų interesų, įdomių 
temų, kuriomis gali padiskutuoti ir taip sumažinti atskirtį tarp kartų. Viso to rezultatas yra 
geresnė senjorų psichologinė savijauta bei gyvenimo kokybė. Taigi, visuomenėje 
nusistovėjęs požiūris, jog savanoriauti gali tik jaunimas po truputį tampa atgyvenęs. Iš 
pirmo žvilgsnio atrodantys maži ir paprasti veiksniai senjorams gali būti lemiami faktoriai, 
nuo kurių priklausys tiek jų psichologinė, tiek fizinė sveikata. Apibendrinant galima teigti, 
jog savanorystė yra svarbus veiksnys norint mažinti atskirtį tarp kartų.

Projekto tikslas

Vyresniojo amžiaus asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą, bendrų renginių organizavimas 
su vaikais ir jaunimu, mokymų savanoriams organizavimas

Projekto pradžios data

2022-08-01

Projekto pabaigos data

2022-12-31

Projekto trukmė (dienomis)

152



Juridinio asmens kodas

191594631

Įstaigos pavadinimas

Lietuvos Pagyvenusių Žmonių Asociacija

Telefono numeris

+370 673 86 592; +370 673 86 592

Elektroninio pašto adresas

lpzasociacija@gmail.com

Veiklos vykdomos su partneriais ☑

Partnerio (-ių) 
pavadinimas

Buveinės 
adresas

Telefonas (su 
tarpmiestiniu kodu)

Bendradarbiavimo pagrindas 
(sutartis, susitarimas)

Partnerio (-ių) veikloms 
įgyvendinti reikalingos 
paramos lėšos

Partnerio (-ių) 
skiriama suma

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

Projekto įgyvendinimo partneriai

Tikslinė grupė Viešinimo priemonės Biudžeto suma Vykdymo pradžia Laikotarpis Vieta Aprašymas

Senjorai , vaikai, jaunimas Leidyba 740 2022-09-01 Lietuvos savivaldybės

Viešinimas

1. Projekto uždaviniai

(Projekto uždaviniai turi atitikti projekto tikslą (formuluodami uždavinius galite palikti tuščias eilutes (pildykite tik tiek eilučių, kiek uždavinių esate nusimatę)))

1.

Laisvos formos lentelės



Organizuoti vyresnio amžiaus žmonių mokymus apie savanoriavimą. organizuosime- 1 seminarą apie savanosrystę, naudas, iššūkius, 3 mokymai savanoriams. Mokymai vyks Vilniuje ir dviejuose 
regionuose. Dalyvaus 240-260 asmenų 

2.

Organizuoti bendrus renginius su jaunimo organizacijomis, vaikais. organizuosime 3 renginius. renginiai vyks Vilniuje, ir dviejuose regionuose. Renginiuose dalyvaus 60-70 vaikų ir jaunimas 

3.

4.

5.

6.

7.

2. Problemos iškėlimas ir pagrindimas
Iškelkite ir pagrįskite problemą

Visuomenėje, vis didėjanti vyresnio amžiaus asmenų socialinė grupė, dažnai susiduria su problema, kad asmenys sulaukę pensinio amžiaus dažnai jaučiasi išstumti iš visuomeninio gyvenimo, niekam 
nereikalingi ir nieko naudingo negalintys nuveikti, tada apima tuštumos jausmas, o kai kurie susiduria net su depresija. Kasdienis darbas leidžia mums jaustis naudingiems ir reikalingiems, o pensinis 
amžius tai dalinai riboja. 2020-2021 metų pandemija, dar daugiau paveikė senjorų bendruomenę, kuri buvo izoliuota nuo gyvo bendravimo su artimaisiais, draugais bei kaimynais. To pasėkoje, 
padidėjo sveikatos problemos, susijusios su padidėjusiu stresu, ribojimais patekti į gydimo įstaigas ir draudimais gyventi savo įprastą gyvenimą, kas senjorų bendruomenę labiausiai ir paveikė. 
Pasikeitus pandeminei situacijai, atsirado galimybė, grįžti prie įprasto gyvenimo, o aktyvesniems bendruomenės nariams įsilieti į savanorystės veiklas, kurių dėka, atsiranda galimybė save realizuoti, 
net pačiose netikėčiausiose veiklose. Savanorystė vyresniame amžiuje gali būti naudinga tuo, kad plečiame savo pažįstamų ratą. Savanorystė – tai būdas aktyviai keisti savo aplinką, nelikti vienišu ir 
tobulėti bet kokiame amžiuje. skirdami bent porą savo laiko valandų per savaitę, galime padaryti gyvenimą jaukesnį ir saugesnį savo artimiesiems ir sau pačiam. Visuomenėje susiformavęs 
stereotipas, kad savanoriai turi būti jauni. Pagyvenę žmonės turi puikią galimybę dirbti kartu su jaunimu ir rodyti pavyzdį jaunesnėms kartoms, padėti jaunimui bei patys mokytis iš jų. Tai puikiai 
užpildo kartų atotrūkį. Savanorystės veikla, tai puiki prevencija prieš egoizmo apraiškas, nes ji orientuota padėti kitiems. Todėl yra labai svarbus glaudus bendradarbiavimas tarp vaikų, jaunimo ir 
senjorų, kurie, jaunąją kartą, gali išmokinti ne savanaudiškumo bei patys pasimokinti iš jaunimo, gal ir ne visai brandžių, bet patirčių. 

3. Tikslinė projekto grupė
Apibūdinkite projekto tikslinę grupę (gupes)

Vyresniojo amžiaus žmonės (60+), jaunimo organizacijų atstovai, vaikai 

4. Veiklos vykdymą užtikrinantys ištekliai

(Nurodyti remiantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - 

Taisyklės) 16.16 papunkčiu)

Nurodyti remiantis Taisyklių 16.16 papunkčiu



VŠĮ Vilniaus menų fabrikas(loftas) patalpų nuoma renginiams, Klaipėdos kultūros rūmai , Baisogalos kultūros rūmai,projektą vykdys buhalteris, projekto vadovas, projekto koordinatorius, Mokymus 
praves samdyti lektoriai, veiklas padės įgyvendinti aktyvūs savanoriai 

5. Projekto veiklų įgyvendinimo planas

(Galite palikti tuščias eilutes (pildykite tik tiek eilučių, kiek veiklų esate nusimatę))

Projekto veiklos 
pavadinimas 

pavadinimas Veiklos vykdytojas (-ai) (juridinio (-
ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)) 

Veiklos įgyvendinimo 
pradžia 

Veiklos įgyvendinimo 
pabaiga 

Kokybiniai ir kiekybiniai 
vertinimo kriterijai 

1. 
Seminaras apie 
savanorystę 

LPŽA , 191594631 2022-08 2022-12 70 asmenų 

2. 
Renginys su vaikais ir 
jaunimu 

LPŽA Klaipėdos skyrius 2022-08 2022-12 60 asmenų 

3. 
Renginys su vaikais ir 
jaunimu 

LPŽA baisogalos skyrius 2022-08 2022-12 60 asmenų 

4. 
Renginys su vaikais ir 
jaunimu 

LPŽA 191594631 2022-09 2022-12 70 asmenų 

5. Mokymai savanoriams LPŽA 191594631 2022-10 2022-12 90 asmenų 

6. Mokymai savanoriams LPŽA Klaipėdos skyrius 2022-10 2022-12 90 asmenų 

7. Mokymai savanoriams LPŽA Baisogalos skyrius 2022-10 2022-12 40 asmenų 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 



Projekto veiklos 
pavadinimas 

pavadinimas Veiklos vykdytojas (-ai) (juridinio (-
ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)) 

Veiklos įgyvendinimo 
pradžia 

Veiklos įgyvendinimo 
pabaiga 

Kokybiniai ir kiekybiniai 
vertinimo kriterijai 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

6. Informacija apie pareiškėjo dalyvavimą kituose Ministerijos organizuojamuose (organizuotuose) konkursuose ir (ar) einamaisiais ar praėjusiais kalendoriniais metais iš 
Ministerijos gautas lėšas pagal kitas programas (priemones)

(Galite palikti tuščias eilutes (pildykite tik tiek eilučių, kiek finansuotų projektų turėjote))

Finansuoto projekto pavadinimas Įgyvendinimo laikotarpis Gauta lėšų suma Sudarytos sutarties data ir numeris 

1. PABŪKIME KARTU 2022 32000 VAŽ00127 

2. PABŪKIME KARTU 2021 25000 VAŽ00127 

3. 

4. 

5. 



Finansuoto projekto pavadinimas Įgyvendinimo laikotarpis Gauta lėšų suma Sudarytos sutarties data ir numeris 

6. 

7. Informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 15 punkto reikalavimams

(Konkursui projektą teikiantis pareiškėjas turi atitikti visas šias sąlygas)

Informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 15 punkto reikalavimams

☑  Paraiškos pateikimo dieną yra įregistruotas juridinis asmuo ir atstovauja vyresnio amžiaus žmonių interesams ne trumpiau kaip trejus metus nuo jo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos; 

☑  Turi centrinį valdymo organą, regioninius ir (arba) teritorinius padalinius ir (arba) skyrius, atstovaujančius vyresnio amžiaus žmonių interesams. Bendras turimų juridinių padalinių ir (arba) skyrių, 
atstovaujančių vyresnio amžiaus žmonių interesams, skaičius yra ne mažesnis kaip 10; 

☑  Veikia nacionaliniu, regioniniu ar teritoriniu lygmeniu, atstovauja vyresnio amžiaus žmonių interesams, vienija nevyriausybinės organizacijos narius pagal amžių, o ne pagal jų profesinę, kultūrinę 
ar kitokią veiklą, pomėgius ar įpročius. 

8. Informacija apie centrinį valdymo organą, regioninius ir (arba) teritorinius padalinius

(Galite palikti tuščių eilučių, pildykite tiek, kiek padalinių ir /ar skyrių turite)

Centrinio valdymo organo pavadinimas 
Regioninio ir (arba) teritorinio padalinio ir (arba) skyriaus, atstovaujančio vyresnio amžiaus žmonių interesams 
pavadinimas 

1. Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 



Centrinio valdymo organo pavadinimas 
Regioninio ir (arba) teritorinio padalinio ir (arba) skyriaus, atstovaujančio vyresnio amžiaus žmonių interesams 
pavadinimas 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 Finansavimo prioritetai
Prašome pasirinkti finansavimo prioritetą, kurį atitinkate:

☑  1. Esate numatę vykdyti veiklas ne mažiau nei dviejose savivaldybėse; 

☑  2. Esate jau vykdę projektines veiklas, skirtas savanoriškai veiklai plėtoti, teikiant pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms; 

☑  3. Turite ne mažesnę nei 4 metų patirtį vykdant įvairias veiklas, skirtas kultūrinei, tautinei, patriotinei, švietėjiškai ir socialinei vyresnio amžiaus žmonių veiklai skatinti bei 
plėtoti. 

Finansavimo prioritetai



Įstaigos pavadinimas

Lietuvos Pagyvenusių Žmonių Asociacija

Vykdomos veiklos teritorija

Lietuva

Teisinė forma

Asociacija

Registracijos adresas

Basanavičiaus g. 29A, Vilnius

Korespondencijos adresas

Kaštonų g. 4B - 102, Vilnius

Juridinio asmens kodas

191594631

Organizacijos vadovo vardas

KĘSTUTIS

Organizacijos vadovo pavardė

MAKARAVIČIUS

Asmuo pasirašantis sutartį

Kęstutis Makaravičius

Asmuo pasirašantis sutarties pakeitimą

Kęstutis Makaravičius

Asmuo pasirašantis sutarties nutraukimą

Kęstutis Makaravičius

Pareigos

Prezidentas

Telefono numeris

+370 673 86 592; +370 673 86 592

Fakso numeris

Elektroninio pašto adresas

lpzasociacija@gmail.com

Pašto indeksas

LT-01111

Interneto svetainės adresas (jei yra)

www.lpzasociacija.lt

Socialinio tinklo paskyros adresas (jei 
yra)

Kiti elektroniniai pašto adresai

Dokumento tipas

Įstatai

Dokumento data

2008-06-17

Organizacijos vadovo įgaliojimo informacija

Pareiškėjo duomenys



Dokumento numeris

Protokolas Nr. 1

Dokumento pavadinimas

Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos įstatai

Kitas lėšų gavėjas ☐

Lietuvos bankas ◉    Užsienio bankas ○

Banko pavadinimas

SEB bankas

Sąskaitos numeris

LT097044060007832104

Banko kodas

70440

Banko duomenys

Vardas Pavardė Pareigos Amžius Telefonas Elektroninio pašto adresas Išsilavinimas / Kvalifikacija Patirtis Gebėjimai

Asmenų kortelės

Eil. 
nr. Išlaidų pavadinimas

Pareiškėjo 
turima 
lėšų suma

Kitų 
finansavimo 
šaltinių 
skiriama 
lėšų suma

Iš 
valstybės 
biudžeto 
lėšų 
prašoma 
suma

Projekto 
(programos) 
biudžeto 
suma

Skirta 
suma 
(pildo 
SPPD)

I 
ketv.

II 
ketv. III ketv. IV ketv. Komentarai

Sąmata



Eil. 
nr. Išlaidų pavadinimas

Pareiškėjo 
turima 
lėšų suma

Kitų 
finansavimo 
šaltinių 
skiriama 
lėšų suma

Iš 
valstybės 
biudžeto 
lėšų 
prašoma 
suma

Projekto 
(programos) 
biudžeto 
suma

Skirta 
suma 
(pildo 
SPPD)

I 
ketv.

II 
ketv. III ketv. IV ketv. Komentarai

1. PROJEKTO 
ADMINISTRAVIMO 
IŠLAIDOS (30%)

0 0 5000 5000 0 0 0 2000 3000 Projekto administravimo išlaidos 
gali sudaryti ne daugiau kaip 30 
proc. nuo visos projektui 
įgyvendinti skirtos valstybės 
biudžeto lėšų sumos

1.1.

Projekto vadovo ir 
(ar) asmens, 
vykdančio 
buhalterinę apskaitą, 
darbo užmokestis ir 
socialinis draudimas 
(0%)

0 0 5000 5000 0 0 0 2000 3000

Projekto vadovo ir (ar) asmens, 
vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo 
užmokesčio, įskaitant valstybinio 
socialinio draudimo įmokas, ir 
darbuotojų, tiesiogiai įgyvendinančių 
projekto veiklas, darbo užmokesčio, 
įskaitant valstybinio socialinio draudimo 
įmokas, išlaidos iš viso gali sudaryti iki 
70 proc. nuo visos projektui įgyvendinti 
skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos

1.1.1.
Darbo užmokestis ir 
socialinis draudimas 
(0%)

0 0 5000 5000 0 0 0 2000 3000

Nurodomos lėšos projekto vadovo ir (ar) 
asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, 
darbo užmokesčiui, įskaitant valstybinio 
socialinio draudimo įmokas (jei projekto 
vadovas ir (ar) asmuo, vykddantis 
buhalterinę apskaitą, įdarbinamas 
pareiškėjo, projekto vykdytojo 
organizacijoje pagal darbo sutartį)



Eil. 
nr. Išlaidų pavadinimas

Pareiškėjo 
turima 
lėšų suma

Kitų 
finansavimo 
šaltinių 
skiriama 
lėšų suma

Iš 
valstybės 
biudžeto 
lėšų 
prašoma 
suma

Projekto 
(programos) 
biudžeto 
suma

Skirta 
suma 
(pildo 
SPPD)

I 
ketv.

II 
ketv. III ketv. IV ketv. Komentarai

Prekės arba paslaugos 
pavadinimas

Mato vienetas Vieneto 
kaina

Kiekis Iš 
valstybės 
biudžeto 
lėšų 
prašoma 
suma

Išlaidų apskaičiavimo pagrindimas

Darbo užmokestis pinigais ir 
socialinio draudimo įmokos

asm 500.00 2 5000 5mėx x 500 eur x 2 asm

Viso: 5000

1.2.
Prekių ir paslaugų 
įsigijimo išlaidos (0%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.
Buhalterinės 
apskaitos paslaugos 
(0%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nurodomos lėšos tik tuo atveju, jei 
paslauga pagal paslaugų teikimo sutartį 
perkama iš buhalterinės apskaitos 
paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) 
ar buhalterinės apskaitos paslaugas 
savarankiškai teikiančio asmens ir 
asmuo, vykdantis buhalterinę apskaitą, 
nėra įdarbintas pareiškėjo, projekto 
vykdytojo organizacijoje buhalterinės 
apskaitos paslaugoms tiekti pagal darbo 
sutartį

2. PROJEKTO 
ĮGYVENDINIMO 
IŠLAIDOS (0%)

0 0 20000 20000 0 0 0 5400 14600 Nurodomos išlaidos, susijusios su 
Nuostatų 14 punkte numatytų 
veiklų vykdymu



Eil. 
nr. Išlaidų pavadinimas

Pareiškėjo 
turima 
lėšų suma

Kitų 
finansavimo 
šaltinių 
skiriama 
lėšų suma

Iš 
valstybės 
biudžeto 
lėšų 
prašoma 
suma

Projekto 
(programos) 
biudžeto 
suma

Skirta 
suma 
(pildo 
SPPD)

I 
ketv.

II 
ketv. III ketv. IV ketv. Komentarai

2.1.

Darbuotojų, tiesiogiai 
įgyvendinančių 
projekto veiklas, 
darbo užmokestis ir 
socialinis draudimas 
(0%)

0 0 3500 3500 0 0 0 1400 2100

Projekto vadovo ir (ar) asmens, 
vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo 
užmokesčio, įskaitant valstybinio 
socialinio draudimo įmokas, ir 
darbuotojų, tiesiogiai įgyvendinančių 
projekto veiklas, darbo užmokesčio, 
įskaitant valstybinio socialinio draudimo 
įmokas, išlaidos iš viso gali sudaryti iki 
70 proc. nuo visos projektui įgyvendinti 
skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos

2.1.1.
Darbo užmokestis ir 
socialinis draudimas 
(0%)

0 0 3500 3500 0 0 0 1400 2100

Nurodomos lėšos darbuotojų, tiesiogiai 
įgyvendinančių projekto veiklas, darbo 
užmokesčiui, įskaitant socialinio 
draudimo įmokas(jei jie yra pareiškėjo, 
projekto vykdytojo organizacijos ar (ir) 
pareiškėjo, projekto vykdytojo partnerio 
(-ių) organizacijos (-ų) darbuotojai, 
dirbantys pagal darbo sutartį)

Prekės arba paslaugos 
pavadinimas

Mato vienetas Vieneto 
kaina

Kiekis Iš 
valstybės 
biudžeto 
lėšų 
prašoma 
suma

Išlaidų apskaičiavimo pagrindimas

Darbo užmokestis pinigais ir 
socialinio draudimo įmokos

mėn 700.00 5 3500 1mėx x 700 eur x 5 mėn

Viso: 3500



Eil. 
nr. Išlaidų pavadinimas

Pareiškėjo 
turima 
lėšų suma

Kitų 
finansavimo 
šaltinių 
skiriama 
lėšų suma

Iš 
valstybės 
biudžeto 
lėšų 
prašoma 
suma

Projekto 
(programos) 
biudžeto 
suma

Skirta 
suma 
(pildo 
SPPD)

I 
ketv.

II 
ketv. III ketv. IV ketv. Komentarai

2.2.
Prekių ir paslaugų 
įsigijimo išlaidos (0%)

0 0 16500 16500 0 0 0 4000 12500

Nurodomos išlaidos projektui įgyvendinti 
reikalingoms prekėms ir (ar) 
paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su 
projekto veiklomis ir būtinoms projektui 
įgyvendinti, įsigyti, įskaitant išlaidas, 
skirtas savanoriškai veiklai organizuoti

2.2.1.
Ryšių įrangos ir ryšių 
paslaugų įsigijimo 
išlaidos (0%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nurodomos lėšos ryšio paslaugoms 
(interneto ryšio, fiksuotojo ir (ar) 
mobiliojo ryšio, pašto) įsigijimo 
išlaidoms, įskaitant išlaidas, skirtas 
savanoriškai veiklai organizuoti

2.2.2.

Transporto išlaikymo 
ir transporto 
paslaugų įsigijimo 
išlaidos (0%)

0 0 1000 1000 0 0 0 500 500

Nurodomos lėšos transportui išlaikyti ir 
transporto paslaugoms įsigyti 
(transporto priemonės nuomai su 
vairuotoju ar be jo, degalams, tepalams, 
visuomeninio transporto priemonių 
bilietams) skirtoms išlaidoms, įskaitant 
išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai 
organizuoti

Prekės arba paslaugos 
pavadinimas

Mato vienetas Vieneto 
kaina

Kiekis Iš 
valstybės 
biudžeto 
lėšų 
prašoma 
suma

Išlaidų apskaičiavimo pagrindimas

transporto nuoma vykimui į 
renginius

paslauga 500.00 2 1000 2 vykimai į renginius



Eil. 
nr. Išlaidų pavadinimas

Pareiškėjo 
turima 
lėšų suma

Kitų 
finansavimo 
šaltinių 
skiriama 
lėšų suma

Iš 
valstybės 
biudžeto 
lėšų 
prašoma 
suma

Projekto 
(programos) 
biudžeto 
suma

Skirta 
suma 
(pildo 
SPPD)

I 
ketv.

II 
ketv. III ketv. IV ketv. Komentarai

Viso: 1000

2.2.3.
Komandiruočių 
išlaidos (0%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nurodomos lėšos komandiruočių 
(išskyrus tarptautines) išlaidoms 
(kelionių bilietams, apgyvendinimui, 
dienpinigiams) (taikoma tik pareiškėjo, 
projekto vykdytojo organizacijos ir (ar) 
pareiškėjo projekto vykdytojo partnerio (-
ių) organizacijos (-ų) darbuotojams, 
dirbantiems pagal darbo sutartis)

2.2.4.
Materialiojo ir 
nematerialiojo turto 
nuomos išlaidos (0%)

0 0 4000 4000 0 0 0 1000 3000
Nurodomos lėšos patalpų ir (ar) įrangos 
bei technikos, skirtų projekto veikloms 
vykdyti, nuomos išlaidoms

Prekės arba paslaugos 
pavadinimas

Mato vienetas Vieneto 
kaina

Kiekis Iš 
valstybės 
biudžeto 
lėšų 
prašoma 
suma

Išlaidų apskaičiavimo pagrindimas

Patalpų nuoma renginiams mėn 1000.00 4 4000 1mėx x 100 eur x 4 mėn

Viso: 4000



Eil. 
nr. Išlaidų pavadinimas

Pareiškėjo 
turima 
lėšų suma

Kitų 
finansavimo 
šaltinių 
skiriama 
lėšų suma

Iš 
valstybės 
biudžeto 
lėšų 
prašoma 
suma

Projekto 
(programos) 
biudžeto 
suma

Skirta 
suma 
(pildo 
SPPD)

I 
ketv.

II 
ketv. III ketv. IV ketv. Komentarai

2.2.5.
Kvalifikacijos kėlimo 
išlaidos (0%)

0 0 4000 4000 0 0 0 1000 3000

Nurodomos lėšos projekto veiklų 
vykdytojų kvalifikacijai kelti skirtoms 
išlaidoms, susijusioms su atstovavimo 
vyresnio amžiaus žmonių interesams 
gebėjimų didinimui (mokymams, 
seminarams, skirtiems kvalifikacijai kelti, 
išlaidoms, įskaitant išlaidas savanorių 
kvalifikacijai kelti)

Prekės arba paslaugos 
pavadinimas

Mato vienetas Vieneto 
kaina

Kiekis Iš 
valstybės 
biudžeto 
lėšų 
prašoma 
suma

Išlaidų apskaičiavimo pagrindimas

Mokymai savanoriams mėn 1000.00 4 4000 1reng x 100 eur x 4 mėn

Viso: 4000

2.2.6.
Komunalinių 
paslaugų įsigijimo 
išlaidos (0%)

0 0 960 960 0 0 0 0 960

Nurodomos lėšos patalpų, skirtų 
projekto veikloms vykdyti, 
eksploatavimo (šildymo, elektros 
energijos, vandentiekio, kanalizacijos ir 
nuotekų valymo paslaugų, šiukšlių 
išvežimo) išlaidoms



Eil. 
nr. Išlaidų pavadinimas

Pareiškėjo 
turima 
lėšų suma

Kitų 
finansavimo 
šaltinių 
skiriama 
lėšų suma

Iš 
valstybės 
biudžeto 
lėšų 
prašoma 
suma

Projekto 
(programos) 
biudžeto 
suma

Skirta 
suma 
(pildo 
SPPD)

I 
ketv.

II 
ketv. III ketv. IV ketv. Komentarai

Prekės arba paslaugos 
pavadinimas

Mato vienetas Vieneto 
kaina

Kiekis Iš 
valstybės 
biudžeto 
lėšų 
prašoma 
suma

Išlaidų apskaičiavimo pagrindimas

Šildymo paslaugos mėn 320.00 3 960 3 mėn x 320 eur

Viso: 960



Eil. 
nr. Išlaidų pavadinimas

Pareiškėjo 
turima 
lėšų suma

Kitų 
finansavimo 
šaltinių 
skiriama 
lėšų suma

Iš 
valstybės 
biudžeto 
lėšų 
prašoma 
suma

Projekto 
(programos) 
biudžeto 
suma

Skirta 
suma 
(pildo 
SPPD)

I 
ketv.

II 
ketv. III ketv. IV ketv. Komentarai

2.2.7.
Kitų prekių ir 
paslaugų įsigijimo 
išlaidos (0%)

0 0 6540 6540 0 0 0 1500 5040

Nurodomos lėšos, skirtos projektui 
įgyvendinti reikalingoms priemonėms, 
įrangai, prekėms ir reikmenims 
(kanceliarinėms, ūkinėms prekėms, 
įrangai, smulkiam inventoriui, maisto 
prekėms, skirtoms seminarų ar mokymų 
pertraukų metu arba projekto vykdytojo 
atstovų susitikimams darbo klausimams 
aptarti, svarstyti, derinti su kitų įstaigų, 
įmonių, organizacijų atstovais, apsaugos 
priemonėms: medicininėms kaukėms, 
respiratoriams, dezinfekciniams 
skysčiams) įsigyti, įskaitant išlaidas, 
skirtas savanoriškai veiklai organizuoti, 
išskyrus ilgalaikį turtą, kurio vertė yra 
500 Eur ir didesnė, taip pat taip pat 
išlaidoms projektui įgyvendinti 
reikalingoms paslaugoms (ekspertų ir 
(ar) konsultantų (lektorių) (pagal 
paslaugų ar autorines sutartis), leidybos, 
mokymų, renginių organizavimo, 
projekto sklaidos ir viešinimo), kurios yra 
tiesiogiai susijusios su veikla, vykdoma 
įgyvendinant projektą, įsigyti, įskaitant 
išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai 
organizuoti, taip pat mokesčiams už 
bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų 
suteiktas piniginių lėšų pervedimo 
paslaugas.



Eil. 
nr. Išlaidų pavadinimas

Pareiškėjo 
turima 
lėšų suma

Kitų 
finansavimo 
šaltinių 
skiriama 
lėšų suma

Iš 
valstybės 
biudžeto 
lėšų 
prašoma 
suma

Projekto 
(programos) 
biudžeto 
suma

Skirta 
suma 
(pildo 
SPPD)

I 
ketv.

II 
ketv. III ketv. IV ketv. Komentarai

Prekės arba paslaugos 
pavadinimas

Mato vienetas Vieneto 
kaina

Kiekis Iš 
valstybės 
biudžeto 
lėšų 
prašoma 
suma

Išlaidų apskaičiavimo pagrindimas

kanc prekės mokymams ir 
renginiams organizuoti

mėn 200.00 5 1000 1mėx x 200 eur x 5 mėn

Ūkinės prekės ir smulkus 
inventorius

mėn 200.00 5 1000 1mėx x 200 eur x 5 mėn

Autorinė sutartis lektoriui paskaita 500.00 4 2000 4 paskaitos x 400 eur

Laikraščio "senjorų žodis"leidyba tiražas 740.00 1 740 1 tirazas x 600 egz

maisto prekės mokymams ir 
renginiams organizuoti

renginys 250.00 6 1500 6 renginiai x 250 eur

asmens apsaugos priemonės 300.00 400 300 med, kaukės dez.priemonės kitos apsaugos priemonės

Viso: 6540

IŠLAIDOS IŠ VISO: 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00 17,600.00

Išlaidų tipų grupės



Grupės pavadinimas Grupės elementai Procentai Viso grupės išlaidos

PROJEKTO ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 
Buhalterinės apskaitos paslaugos 

30 5000

Dokumento tipas Failo pavadinimas Dydis Komentaras Sukūrimo data 
Sukūręs 
naudotojas 

06. kitų dokumentų, 
kuriuos, pareiškėjo 
nuomone, tikslinga 
pateikti, kopijos

Diplomas KM 2022.pdf 786.4 KB
2022-08-01 
12:07:28

RASA

Gairės pareiškėjui isakymasDel_Sav_veiklos_dialogui_nuostatu.pdf 202.5 KB
2022-06-27 
09:45:19

Aistė

09. asmens, turinčio 
teisę veikti pareiškėjo 
vardu, pasirašytos 
deklaracijos kopija;

Deklaracija LPŽA 2022.pdf 615.7 KB
2022-07-27 
10:30:17

RASA

Prašymas VAŽ 4 2017 sutartis.pdf 1.6 MB

sutartį sudaro 12-17 
psl. todėl pateikiame 
tik pirmajį ir paskutinį 
puslapius

2022-08-16 
17:45:44

RASA

06. kitų dokumentų, 
kuriuos, pareiškėjo 
nuomone, tikslinga 
pateikti, kopijos

LPŽA 2022-02-10 protokolas.pdf 1.2 MB

LPŽA prezidiumo 
posėdžio protokolo 
originalas pateiktas 
Registrų centrui

2022-08-02 
22:10:47

RASA
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Dokumento tipas Failo pavadinimas Dydis Komentaras Sukūrimo data 
Sukūręs 
naudotojas 

06. kitų dokumentų, 
kuriuos, pareiškėjo 
nuomone, tikslinga 
pateikti, kopijos

LPŽA R.C. pažyma 2022-03-09.pdf 2.8 MB
Pateikiamas pilnas 
Registrų centro išrašas

2022-08-02 
22:11:26

RASA

04. dokumento, kuriuo 
paskirtas (išrinktas) 
pareiškėjo vadovas 
kopija;

LPŽA R.C vadovo patvirtinimas.pdf 1.4 MB
2022-07-27 
10:29:56

RASA

Prašymas lpža istatai-6-11 psl.pdf 8.5 MB
2022-08-16 
17:54:42

RASA

06. kitų dokumentų, 
kuriuos, pareiškėjo 
nuomone, tikslinga 
pateikti, kopijos

Diplomas Rasa Giedraitiene 2022.pdf 1.1 MB
2022-08-01 
12:07:28

RASA

06. kitų dokumentų, 
kuriuos, pareiškėjo 
nuomone, tikslinga 
pateikti, kopijos

LPŽA 2021 metinės finansinės ataskaitos.pdf 140.9 KB
2022-08-17 
13:40:31

RASA

05. nuoroda į pareiškėjo 
veiklos ataskaitas 
pareiškėjo interneto 
svetainėje (jeigu ją turi), 
viešai skelbiamą 
informaciją apie 
įgyvendinamus ar 
įgyvendintus projektus;

Informacija apie LPŽA internet puslapį.pdf 199 KB
2022-08-01 
12:26:04

RASA
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Sukūręs 
naudotojas 

Prašymas VAŽ 4 2019 sutartis-.pdf 1.4 MB

sutartį sudaro 12-17 
psl. todėl pateikiame 
tik pirmajį ir paskutinį 
puslapius

2022-08-16 
17:45:45

RASA

Sutartis SUTARTIS_Bendroji dalis_SVOVAŽ_2022.pdf 175.8 KB
2022-08-01 
09:48:27

Milda

02. dokumentų, 
įrodančių, kad 
pareiškėjas atstovauja 
vyresnio amžiaus 
žmonių interesams 
veikdamas nacionaliniu, 
regioniniu ar teritoriniu 
lygmeniu ,

LPŽA vienijami skyriai 2022.xlsx 12 KB
2022-08-01 
11:22:54

RASA

10. Valstybinės 
mokesčių inspekcijos 
prie Lietuvos 
Respublikos finansų 
ministerijos likus ne 
daugiau kaip 15 darbo 
dienų iki paraiškos 
pateikimo konkursui 
dienos išduotos 
pažymos kopija;

FR0320_VMI LPŽA.docx 39.3 KB
2022-07-27 
13:29:14

KĘSTUTIS

Sutarties pakeitimas
Susitarimo dėl sutarties pakeitimo bendroji 
dalis_SVOVAŽ_2022_SOPAS.pdf

88.6 KB
2022-08-01 
09:50:21

Milda

Prašymas asmenu korteles.pdf 2.1 MB
2022-08-17 
15:13:40

RASA
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