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 2021 m. lapkričio 23 d.  
 įsakymu Nr. 

BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ BĮ KAUNO KREPŠINIO MOKYKLA 
“ŽALGIRIS” VEIKLAI AR APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR 

FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Bendruomenės iniciatyvų, skirtų BĮ Kauno krepšinio mokykla “Žalgiris” (toliau 
tekste Krepšinio akademija “Žalgiris”) veiklai ar aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir 
finansavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato BĮ Kauno krepšinio mokykla “Žalgiris” 
biudžeto lėšomis finansuojamų, projektų idėjų pasiūlymų teikimo, vertinimo, atrankos, lėšų 
skyrimo tvarką. Bendruomenės iniciatyvų, projektų idėjų finansavimo tikslas – didinti 
bendruomenės įtraukimo į įstaigos veiklos tikslų formavimo procesą galimybes. Pagrindiniai 
uždaviniai yra skatinti Krepšinio akademija “Žalgiris” bendruomenės narių iniciatyvą mokyklos 
veiklos formavime, suburti benruomenė, didinti bendruomenės narių įsitraukimą į Krepšinio 
akademija “Žalgiris” veiklą, skatinti diskusijas Krepšinio akademija “Žalgiris” veiklos 
klausimais.  

2. Bendruomenės iniciatyvos, skirtos veiklai ar aplinkai gerinti įgyvendinamos 
kasmet, numatant tam lėšas kiekvienų metų įstaigos biudžete. 

3. Lėšų šaltinis - pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą 
gavėjams pervedamos sumos. 

4. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

4.1. pasiūlymas – dokumentas su priedais pagal parengtą specialią formą, kurį 
pateikia pareiškėjas, išdėstydamas idėją (forma pridedama);  

4.2. pareiškėjas – Krepšinio akademija “Žalgiris” auklėtinis ar auklėtinė,  auklėtinių 
tėvai, alumnis, rėmėjai, darbuotojai. 

4.3. projektas – laiku apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – 
atitiktų vieną iš Krepšinio akademija “Žalgiris” strateginių tikslų: 

- Tapti pirmu pasirinkimu sportinėms veikloms Kauno mieste; 
                       - Parduoti krepšininkų rengimo programą užsienio partneriui; 



  - Pakelti patikėjimo teise valdomų pastatų energetinio efektyvumo rodiklius per vieną 
standartą žymintį vienetą. 

4.4. konsultacinė darbo grupė – Krepšinio akademija “Žalgiris” direktoriaus 
potvarkiu sudaryta projektų idėjų pasiūlymų vertinimo darbo grupė. Darbo grupės funkcijos – 
vertinti projektų idėjų pasiūlymus, sudaryti atrinktų projektų sąrašą ir pateikti jį tolimesniam 
projektų atrankos etapui – viešam balsavimui;  

  4.5. balsavimas už projektų įgyvendinimą – balsavimas už pateiktą projekto 
iniciatyvą nustatytoje vietoje ir nustatytu laiko intervalu Krepšinio akademija “Žalgiris” Facebook 
paskyroje. 

4.6.. kvietimas teikti pasiūlymus (toliau – kvietimas) – viešoje erdvėje 
(www.kmzalgiris.lt ir Krepšinio akademija “Žalgiris” Facebook paskyroje publikuojamas skelbimas, 
kuriame nurodama projektų idėjų pasiūlymų pateikimo sąlygos ir terminai.  

II SKYRIUS 

PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA 

5. Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti Krepšinio akademija “Žalgiris” auklėtinis ar 
auklėtinė,  auklėtinių tėvai, alumnis, rėmėjai, darbuotojai. 

6. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami vadovaujantis šiuo aprašu bei kvietime nustatyta 
tvarka ir terminais.  

7.  Kvietimas skelbiamas Krepšinio akademija “Žalgiris” www.kmzalgiris.lt. 

8. Pareiškėjas kvietime nustatyta tvarka ir terminais pateikia užpildytą projekto idėjos 
pasiūlymą (forma pridedama) ir kitą reikalingą informaciją. 

III SKYRIUS 

PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR ATRANKA 

9. Projektų idėjų pasiūlymai priimami projektai@kmzalgiris.lt. Juos administruoja bei 
informaciją teikia Krepšinio akademija “Žalgiris” administracija. 

10. Pagal kvietime nustatytas sąlygas pateikti projektų idėjų pasiūlymai vertinami 
pasibaigus jų priėmimo terminui. 

11. Projektų idėjų pasiūlymus ir preliminarias projektų sąmatas vertina konsultacinė 
darbo grupė. Ją sudaro:  2 Krepšinio akademija “Žalgiris” darbuotojai, 2 auklėtinių atstovai,   2 tėvų 
atstovai ir 1 rėmėjų atstovas. 

12. Nustačius, kad pateiktas projekto pasiūlymas atitinka visus kvietime nurodytus 
reikalavimus, vertinamas projekto tinkamumas finansuoti ir sudaromas atrinktų projektų sąrašas bei 
surašomas protokolas. 

13. Nustačius, kad projekto sąmata viršija numatytą finansuoti nustatytą sumą, 
konsultacinei darbo grupei rekomendavus, projektas pateikiamas vertinimo procedūrai. 

http://www.kmzalgiris.lt
http://www.kmzalgiris.lt


14. Vertinimo procedūros eiga: 
14.1. Patvirtinti ir nuasmeninti projektai (be projekto idėjos pareiškėjo ir pritarusių 

asmenų projekto idėjai asmens duomenų) suskirstomi į 3 kategorijas pagal pateiktų projektų 
visumą; 

14.2. Konsultacinė komisija balsavimo būdu atmeta vieną iš kategorijų 

14.3. Konsultacinė komisija balsavimo būdu pasirenką vieną iš dviejų likusių 
kategorijų; 

14.4 Konsultacinė komisija balsuoja kiekvienas asmeniškai už pasirinktą projekto 
idėją. Už pirmą vieną skiriami 3 (3 balai), už antrąją vietą 2 (du balai), už trečiąją vietą (1 balas). 
Daugiausia konsultacinės komisijos balų surinkę 3 projektai atiduodami viešam balsavimui. 
Viešajame balsavime daugiausia balsų surinkęs projektas laikomas nugalėtoju. 

14.5 Krepšinio akademija “Žalgiris” administracija įsipareigoja parengti projekto  
nugalėtojo įgyvendinimo planą ir nuolat bendruomenę informuoti apie projekto eigą. 

IV SKYRIUS 

BENDRUOMENĖS PRITARIMAS SIŪLOMIEMS ĮGYVENDINTI PROJEKTAMS 

19. Krepšinio akademija “Žalgiris” auklėtiniai ar auklėtinė,  auklėtinių tėvai, alumniai, 
rėmėjai, darbuotojai savo nuomonę apie projektų įgyvendinimą išreiškia atvirame  balsavime 
skelbiamame Krepšinio akademija “Žalgiris” Facebook paskyroje. 

20. Išsamus projektų sąrašas skelbiamas svetainėje Krepšinio akademija “Žalgiris” 
interneto svetainėje www.kmzalgiris.lt/iniciatyvos. Nurodoma projekto trumpas projekto aprašymas 
ir vertė (kainą). 

21. Balsavimas vyksta pagal balsavimo skelbime nurodytas taisykles. 

22. Vienas balsuotojas turi teisę balsuoti ne daugiau kaip už 1 atrinktą projektą, 

24. Balsavus kelis kartus elektroniniu būdu, galioja paskutinis balsavimas. 

25. Asmens duomenys naudojami tik gavus asmens sutikimą juos naudoti. Asmens 
duomenys naudojami tik Bendruomenės iniciatyvų, skirtų BĮ Kauno krepšinio mokykla “Žalgiris” 
veiklai ar aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tikslams ir uždaviniams 
įgyvendinti, apraše numatytoms balsavimo procedūroms vykdyti ir saugomi Lietuvos Respublikos 
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 

V SKYRIUS 

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS 

26. Atrinktas ir bendruomenės pritarimą gavęs projektas ir jų aprašymas viešai 
skelbiami svetainėje www.kmzalgiris.lt/iniciatyvos 



27. Daugiausiai bendruomenės balsų surinkęs projektas įgyvendinami tiek, kad 
neviršytų numatytos finansavimo sumos, patvirtintos įstaigos metiniame biudžete. 

32. Projekto finansavimo sąmatą tvirtina įstaigos Darbo taryba.  

33. Projektai 100 proc. finansuojami įstaigos rėmėjų lėšomis pagal LR labdaros ir 
paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos einamųjų metų apimtimi. 
Prireikus įstaiga gali kreiptis į paramos davėjus dėl paramos projekto įgyvendinimui. 

VI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

34. Įstaigos lėšų, skiriamų projektui finansuoti, naudojimo kontrolę atlieka įstaigos 
direktorius kartu įstaigos Darbo taryba. 

35. Projektų vykdymo ir lėšų panaudojimo vertinimą atlieka Kauno miesto BĮ „Kauno 
biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita! 

36. Šis aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios BĮ 
Kauno krepšinio mokykla “Žalgiris” direktoriaus įsakymu.


