
kaisiadorysvvg@gmail.com

Kęstučio g. 22 Kaišiadorys

Tel. 8 607 63800

Tel. 8 648 03054

www.kaisiadorysvvg.lt

Paraiškos priimamos iki

mailto:kaisiadorysvvg@gmail.com




Parama iki 32 000,00 Eur

 Intensyvumas iki 95 % 

Min 40 balų

Min 1 darbo vieta (etatas)

Galimi pareiškėjai - viešieji juridiniai asmenys: 

NVO / VŠĮ / asociacija / kaimo bendruomenė / bendruomeninė 

organizacija / labdaros ir paramos fondas

registruoti Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje

Pareiškėjai turi atitikti FSA nurodytus tinkamumo reikalavimus

PARTNERIAI?



PARTNERIAI?

Remiama veikla turi būti vykdoma:

•Kaišiadorių r.

•Kaišiadorių r. ir už jo ribų, jei mobili veikla

•Jeigu vietos projekte numatytos investicijos į nekilnojamąjį

turtą, jo vieta turi būti Kaišiadorių r.

Projekto įgyvendinimo metu turi būti sukuriama darbo vieta

Remiama veikla atitinka Socialinio verslo gaires



1.
Projekto tikslinės grupės, potencialių naudos gavėjų, 

įtraukimas į projekto rengimą
15

2. Numatomų sukurti darbo vietų skaičius:

2.1. Sukuriama daugiau nei 1 darbo vieta 25

2.2. Sukuriama iki 1 (imtinai) darbo vietos 20

3. Įdarbinamas asmuo, kurio amžius įdarbinimo metu:

3.1. 41 ir daugiau metų 20

3.2. iki 40 metų 15

4. Pareiškėjas, paraiškos pateikimo metu, yra veikiantis:

4.1. Daugiau kaip 5 metus 20

4.2. Iki 5 metų 10

5.

Socialinio verslo idėja prisideda prie Kaišiadorių

rajono savivaldybės strateginiame dokumente įvardytų

tikslų įgyvendinimo

20

Iš viso: 100

PARTNERIAI?



5.
Socialinio verslo idėja prisideda prie Kaišiadorių rajono

savivaldybės strateginiame dokumente įvardytų tikslų įgyvendinimo
20

Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiai dokumentai:

Strateginis planas 2020-2022 m.

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/09dae1905a0411ea931dbf3357b5b1c0

Plėtros planas iki 2023 metų

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/c8e4edd033df11e881f2ba995b003ed2

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09dae1905a0411ea931dbf3357b5b1c0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c8e4edd033df11e881f2ba995b003ed2


Parama iki 32 000,00 Eur

 Intensyvumas iki 80 % 

Min 40 balų

Min 1 darbo vieta (etatas)

Galimi pareiškėjai - privatūs juridiniai asmenys:

•labai maža

•maža įmonė

registruoti Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje

Pareiškėjai turi atitikti FSA nurodytus tinkamumo reikalavimus 

PARTNERIAI?



PARTNERIAI?

Remiama veikla turi būti vykdoma:

•Kaišiadorių r.

•Kaišiadorių r. ir už jo ribų, jei mobili veikla

•Jeigu vietos projekte numatytos investicijos į nekilnojamąjį

turtą, jo vieta turi būti Kaišiadorių r.

Projekto įgyvendinimo metu turi būti sukuriama darbo vieta

Remiama veikla atitinka Socialinio verslo gaires



1. Numatomų sukurti darbo vietų skaičius:

1.1. Sukuriama daugiau nei 1 darbo vieta 30

1.2. Sukuriama iki 1 (imtinai) darbo vietos 20

2.
Įdarbinamas asmuo, kurio amžius įdarbinimo

metu iki 40 metų amžiaus
25

3. Pareiškėjas, paraiškos pateikimo metu:

3.1. Labai maža įmonė 20

3.2. Maža įmonė 15

4.

Socialinio verslo idėja prisideda prie Kaišiadorių

rajono savivaldybės strateginiame dokumente

įvardytų tikslų įgyvendinimo

25

Iš viso: 100



 Socialinis verslas – verslo modelis, pagal kurį, išnaudojant rinkos mechanizmą,

pelno siekimas susiejamas su visuomenei naudingais tikslais ir prioritetais,

remiamasi socialiai atsakingo verslo bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės

nuostatomis, taikomos socialinės inovacijos.

 Modeliai:

Išorinis - vykdoma veikla nėra tiesiogiai susijusi su teigiamu socialiniu poveikiu, tačiau iš

ekonominės veiklos gautas pelnas arba didžioji jo dalis investuojama konkrečiai socialinei problemai

spręsti siekiant gauti teigiamą socialinį poveikį. Turi vykdyti socialinę veiklą nuolatos (fragmentinė,

laikina veikla ar vienkartinis veiksmas nėra laikomi nuolatine veikla).

Integruotas - vykdoma veikla turi tiesioginį teigiamą socialinį poveikį, o socialinės programos

sutampa su verslo veiklomis (pavyzdžiui, socialiai pažeidžiamų grupių asmenų įdarbinimas, prekių ir

paslaugų teikimas palankesnėmis sąlygomis tam tikrų socialinių grupių asmenims ir pan.).

Įterptinis - vykdoma veikla turi tiesioginį teigiamą socialinį poveikį ir tuo pat metu užtikrinama

finansinė grąža.

Pagrindinis dokumentas – socialinio verslo gairės

Daugiau info tinklapyje www.kaisiadorysvvg.lt

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2dd3290c53e11e79122ea2db7aeb5f0/asr
http://www.kaisiadorysvvg.lt/




SOCIALINIS
VERSLAS

Tikslas –
išmatuojamas ir 

teigiamas 
socialinis 
poveikis

Pelnas–
reinvestuojamas

Verslas –
valdomas 

atsakingai ir 
skaidriai

Verslas –
nepriklausomas 

nuo kitų

Įstatai ar kitas 

steigimo dokumentas

Vidaus procedūrų  

aprašas, įsakymas, 

protokolas, potvarkis 

ar kt. dokumentas

80 / 

100 

%



Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė (FSA 5 priedas) PDF

formatu

Steigimo dokumentai, įrodantys, kad socialinis verslas atitinka

Socialinio verslo gairių 16.1 papunktyje nurodytus reikalavimus

Vidaus dokumentas, įrodantis, kad socialinis verslas atitinka

Socialinio verslo gairių 16.2–16.3 papunkčiuose nurodytus

reikalavimus

Dokumentus, įrodančius, kad socialinis verslas atitinka Socialinio

verslo gairių 16.4 papunktyje nurodytą reikalavimą

Pvz.: vidaus procedūrų aprašas, įsakymas, protokolas,

potvarkis ar kt. dokumentas



Parama iki 70 000,00 Eur

Intensyvumas iki 95 % 

Min 40 balų

Min 1 darbo vieta (etatas)

Galimi pareiškėjai - viešieji juridiniai asmenys:

NVO / kaimo bendruomenė / bendruomeninė organizacija /

VŠĮ / asociacija / labdaros ir paramos fondas

registruoti Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje

! VŠĮ - naujo NVO ar bendruomeninio verslo kūrimas ar plėtra,
būtinai pagrindiniu steigėju ir dalininku, turinčiu ne mažiau kaip 51
proc. turi būti bendruomeninės organizacijos, asociacijos ir kitos
NVO.
Pareiškėjai turi atitikti FSA tinkamumo reikalavimus

P
A

R
T

N
E

R
IA

I?



Remiama veikla turi būti vykdoma:

•Kaišiadorių r.

•Kaišiadorių r. ir už jo ribų, jei mobili veikla

• Jeigu vietos projekte numatytos investicijos į nekilnojamąjį turtą,

jo vieta turi būti Kaišiadorių r.

Projekto įgyvendinimo metu turi būti sukuriama darbo vieta

Pareiškėjas turi administracinių gebėjimų įgyvendinti vietos projektą:

 pareiškėjo vadovas įgyvendino bent 1 projektą

 perkamos konsultavimo paslaugos

 projekto vadovas turi aukštesnįjį / aukštąjį / universitetinį 

išsilavinimą vadybos, ekonomikos, finansų valdymo, 

administravimo srityse



1. Pareiškėjas kaimo bendruomenė 25

2. Numatomų sukurti darbo vietų skaičius:

2.1. Sukuriama daugiau nei 2 darbo vietos 25

2.2. Sukuriama nuo 1 iki 2 (imtinai) darbo vietos 22

2.3. Sukuriama iki 1 (imtinai) darbo vietos 20

3.
Projekte numatytos investicijos, skirtos atsinaujinančių išteklių 

panaudojimui, alternatyvių energijos šaltinių diegimui
10

4. Pareiškėjas, paraiškos pateikimo metu, yra veikiantis:

4.1. Daugiau kaip 10 metus 25

4.2. 7-10 (imtinai) metų 23

4.3. 4-7 (imtinai) metų 20

4.4. 1-4 (imtinai) metų 18

4.5. Iki 1 (imtinai) metų 15

5.
Pareiškėjas turi patirties įgyvendinant ir administruojant ES 

lėšomis finansuojamus projektus
15

Iš viso: 100



Bendruomeninis verslas (angl. community‘s enterprise) – verslo

modelis, kai pagal KPP remiama bendruomenės ekonominė

veikla vykdoma remiantis socialiai atsakingo verslo

nuostatomis, o gaunamas pelnas skiriamas tą veiklą

vykdančios organizacijos veiklai užtikrinti, aktualioms

bendruomenės problemoms spręsti.



Parama iki 38 000,00 Eur

Intensyvumas iki 50 / 70 %

Min 40 balų

Min 1 darbo vieta (etatas)

Galimi pareiškėjai –

• labai maža įmonė

• maža įmonė

• ūkininkas

• fizinis asmuo

registruoti Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje

Pareiškėjai turi atitikti FSA tinkamumo reikalavimus



 Fizinio asmens deklaruota gyvenamoji vieta, o įmonės registracijos vieta Kaišiadorių r. 

VVG teritorija

 Pareiškėjas vykdo ūkinę komercinę veiklą ir gauna iš jos pajamų:

 Fizinis asmuo 12 MMA (6 660 Eur) 

 Juridinis asmuo 12 VMA (15 162,30 Eur)

 Apgyvendinimui 12 MMA (6 660 Eur) EVRK 55.1, 55.2, 55.9

 Stovyklaviečių veiklai 6 MMA (3 330 Eur) EVRK 55.3

 Parama teikiama ekonominei veiklai plėtoti

 Remiama veikla turi būti vykdoma:

• Kaišiadorių r.

• Kaišiadorių r. ir už jo ribų, jei mobili veikla

• Jeigu vietos projekte numatytos investicijos į nekilnojamąjį turtą, jo vieta turi būti

Kaišiadorių r.

 Projekto įgyvendinimo metu turi būti sukuriama ne mažiau kaip 1 darbo vieta

 Ne mažiau 80 proc. naujų darbo vietų – kaimo gyventojams



1. Didesnis numatomų sukurti naujų darbo vietų skaičius:

1.1. Sukuriama daugiau nei 2 darbo vietos 20

1.2. Sukuriama nuo 1,6 iki 2 (imtinai) darbo vietų 18

1.3. Sukuriama nuo 1,1 iki 1,5 (imtinai) darbo vietos 16

2. 
Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje

veikia netrumpiau kaip 1 metus
20

3. Pareiškėjas jaunas iki 40 metų fizinis asmuo 15

4. 
Projekte numatytos investicijos, skirtos atsinaujinančių išteklių panaudojimui, 

alternatyvių energijos šaltinių diegimui
15

5.
Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą,

pareiškėjui priklauso nuosavybės teise
10

6. Paramos prašoma ekonominei veiklai:

6.1. Skirtai prekių, produktų gamybai (EVRK – C sekcija) 20

6.2. Kitai leidžiamai ekonominei veiklai (išskyrus EVRK – C sekcija) 18

Iš viso: 100



Parama iki 32 000,00 Eur

Intensyvumas iki 70 %

Min 40 balų

Min 1 darbo vieta (etatas)

Galimi pareiškėjai – fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio

veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir

valdą Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje ir ne jaunesni kaip

18 metų amžiaus.

Pareiškėjai turi atitikti FSA tinkamumo reikalavimus



Ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo užsiimti žemės 

ūkio veikla ir /arba žemės ūkio produktų perdirbimu 

Kaišiadorių r. VVG teritorijoje

Ūkis turi būti priskiriamas prie smulkiojo ūkio kategorijos 

(VED nuo 4000 iki 7 999 Eur)

Reikia turėti pakankamai profesinių įgūdžių ir kompetencijos



1. Pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas 10

2. Pareiškėjas ekologiškai ūkininkauja ir/ar gamina netradicinius žemės ūkio produktus 15

3.

Pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos tame žemės ūkio veiklos specializuotame 

sektoriuje (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ar augalininkystės), 

pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje:

3.1. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 ir 2014–2020 metų programų investicines priemones 20

3.2. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicines priemones 15

4. 
Pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą 

Kaišiadorių rajono teritoriją, narys
15

5.

Projekte numatytų investicijų į statybą ir (arba) rekonstrukciją, ir (arba) kapitalinį remontą, kai

pastatas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise, vertė yra ne daugiau kaip 70 proc., tinkamų

finansuoti išlaidų sumos

20

6.
Ūkis, paraiškos pateikimo metu, turi mažesnį ūkio ekonominį dydį, išreikštą produkcijos 

standartine verte (SP):

6.1. nuo 4000 Eur iki 4999 Eur 20

6.2. nuo 5000 Eur iki 5999 Eur 17

6.3. nuo 6000 Eur iki 6999 Eur 14

6.4. nuo 7000 Eur iki 7999 Eur 11

Iš viso: 100



Remiama veikla – FSA 3 priedas

Neremiama veikla:
 alkoholinių gėrimų gamyba

 tabako gaminių gamyba

 ginklų, šaudmenų ir jų dalių gamyba

 azartinių lošimų, lažybų, loterijų organizavimu

 finansiniu tarpininkavimu, pagalbine finansinio tarpininkavimo veikla, 

virtualiųjų valiutų leidybos (gamybos) ir prekybos veikla

 draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla

 nekilnojamojo turto operacijomis

 teisinės veiklos organizavimu

 medžiokle, gyvūnų gaudymu spąstais ir kt.

 farmacine veikla

 krovinių gabenimu keliais

 informacinių paslaugų veikla

 ir kt.



1. pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos arba savivaldybės biudžeto lėšos

2. tinkamo vietos projekto partnerio nuosavos piniginės lėšos

3. pareiškėjo skolintos lėšos

4. pareiškėjo ar partnerio įnašas natūra – savanoriškais darbais

5. pareiškėjo ar partnerio įnašas natūra – nekilnojamuoju turtu

6. pareiškėjo iš vietos projekte numatytos vykdyti veiklos gautinos lėšos

7. gautinos paramos lėšos, kai vietos projektas įgyvendinamas ne vienu 

etapu 

Įnašas natūra - tik viešiesiems juridiniams:

1. Savanoriški darbai 1 val/ 8,52 Eur (tik fiziniai darbai) (2020 m. II k.)

2. Nekilnuojamuoju turtu:

2.1. nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą perleidimas arba

2.2. įgyvendinus vietos projektą pasikeičia nekilnojamojo turto paskirtis



70 000,00 Eur - 95 %  - Parama

73 684,21 Eur  - 100 % - Projekto vertė
_________________________________________________________________________________________

3 684,21 Eur  - 5 % - JŪSŲ prisidėjimas 

15 473,64 Eur – PVM, jei jis netinkamas

19 157,64 Eur - 5 +21% - JŪSŲ prisidėjimas + PVM

https://www.vmi.lt/cms/pridetines-vertes-mokestis4

https://www.vmi.lt/cms/pridetines-vertes-mokestis4


Išlaidų kompensavimas su avanso mokėjimu - 50 % nuo 

skirtos paramos vietos projektui įgyvendinti (nuo avanso

gavimo per 2 mėnesius teikiamas MP)

Avansas – visiems. 

Išlaidų kompensavimas 

Sąskaitų apmokėjimas



70 000,00 Eur - Parama

73 684,00 Eur - Projekto vertė
Nr. Data Išlaidų suma, Eur Paramos suma, Eur

Avansas 2021-01-01 - 30 000,00

I 2021-03-01 31 578,95 30 000,00

II 2021-12-01 42 105,26 40 000,00

Iš viso: - 73 684,21 70 000,00



Išlaidos turi būti patirtos:

ne anksčiau kaip nuo vietos projekto pateikimo dienos

ne vėliau kaip iki VP pabaigos, išskyrus... bendrąsias 

išlaidas - 1 m. iki paraiškos pateikimo

Vietos projekto tinkamas įgyvendinimo laikotarpis –

iki 36 mėn.

Bet ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 1 d.

Kontrolės laikotarpis – 3 m. nuo galutinio MP 

išmokėjimo



Investicijos į žemę ir pastatus:

- kuris nuosavybės teise priklauso fiziniam ir (arba) privačiam juridiniam, ir (arba)

viešajam juridiniam asmeniui, pareiškėjas ir (arba) tinkamas vietos projekto partneris

turi valdyti tą nekilnojamąjį turtą nuosavybės, nuomos ar kito teisėto naudojimosi

pagrindais

- žemė po naujai statomais statiniais ar žemė, į kurią investuojama, pareiškėjui turi

priklausyti nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas žemės valdymo, naudojimo

ar disponavimo ja sutartį yra sudaręs su valstybinės žemės valdytoju.

- turi būti sudaryta nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo sutartis,

kurioje, be kita ko, aptarta vietos projekte numatytų investicijų į nekilnojamąjį turtą

galimybė. Nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo sutartis turi būti

įregistruota VĮ Registrų centre ir galioti ne trumpiau kaip iki kontrolės laikotarpio

pabaigos. Atitiktis šiai tinkamumo sąlygai, išskyrus vietos projekto įgyvendinimo vietą,

gali būti tikslinama iki vietos projekto tinkamumo vertinimo pabaigos

- tuo atveju, jeigu įgyvendinant vietos projektą investuojama į valstybinės žemės sklypą,

kuris yra nesuformuotas, turi būti gautas rašytinis Nacionalinės žemės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos pritarimas planuojamai veiklai vykdyti



Nauja darbo vieta turi būti sukurta po paraiškos pateikimo iki

verslo plano įgyvendinimo pabaigos, t. y. ne vėliau kaip

paskutinio MP pateikimo dieną turi būti pateikti naujos

darbo vietos sukūrimo fakto įrodymai:

•darbo sutartis

•civilinė (paslaugų) sutartis

Kartu su paskutiniu MP teikiama galutinė projekto 

įgyvendinimo ataskaita

Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo metodika -
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4143fdd0c52b11e79122ea2db7aeb5f0/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4143fdd0c52b11e79122ea2db7aeb5f0/asr


Socialiniam, bendruomeniniam:
Grynasis pelningumas ≥ 2 proc
(netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims)

Skolos rodiklis ≤ 0,6

Verslui, fiziniams, ūkininkams:
Grynasis pelningumas ≥ 2 proc
Skolos rodiklis ≤ 0,6
paskolų padengimo ≥ 1,25



Naujų prekių įsigijimo

Naujos technikos ir įrangos įsigijimas ir įrengimas

Motorinės transporto priemonės tik:

mobilioji prekyba VVG teritorijoje pagaminta 

produkcija arba pavėžėjimo paslaugos teikimas 

socialiai pažeidžiamiems ir socialiai atskirtiems 

asmenims, gyvenantiems VVG teritorijoje

planuojamas įgyvendinti verslo projektas

Medžiagos, jei darbai atliekami ūkio būdu
 Taisyklės- https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c0d6c9f0803611e6a0f68fd135e6f40c/LjZNzajmuv

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c0d6c9f0803611e6a0f68fd135e6f40c/LjZNzajmuv


Darbų ir paslaugų įsigijimas

 Statyba (techninis projektas arba projektiniai 

pasiūlymai)
 Nauja statinio statyba

 Statinio rekonstravimas

 Statinio kapitalinis remontas

 Infrastruktūros įrengimo darbai

 Infrastruktūros atnaujinimo darbai

 Kitų darbų ir paslaugų įsigijimas

 Paprastojo remonto darbai (12.1-12.11)



Vietos projekto bendrosios išlaidos (iki 10 proc.)

PVM, jei tinkamas

Netiesioginės vietos projekto išlaidos 12-24 proc.



 vietos projekto administravimo išlaidos:

 darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant projektą

 mokymų projekto administravimo klausimais išlaidos

 su administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimas

 su administravimo reikmėmis susijusių patalpų nuomos išlaidos;

 įrangos, transporto priemonių, kai jos susijusios su administravimu, nuomos

išlaidos

 administravimo paslaugų išlaidos

 administravimo reikmėms būtinų komunalinių ir ryšio paslaugų išlaidos ir

įsigyto ir (arba) nuomojamo turto eksploatavimo išlaidos

 kitos su projekto administravimu susijusios išlaidos

 lėšų panaudojimo patikrinimo arba audito išlaidos

 finansinių paslaugų pirkimo išlaidos

 turto draudimo išlaidos



•3 komerciniai pasiūlymai arba Print Screen arba kitu
būdu

•Bent 1 komercinis pasiūlymas turi būti ne iš VVG
teritorijos
•Atliktų pirkimų dokumentais
•Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių
institucijų patvirtintais arba nepriklausomų ekspertų
atliktais, viešai skelbiamais nustatytais įkainiais
(www.esinvesticijos.lt nuorodos „Dokumentai“ skyriuje
„Tyrimai“)





PRIEMONĖ „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ FSA: 37 482,00 Eur.

 1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

 2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma word/ xlsx

 3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

 4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

 5 Priedas. Socialinio verslo skaičiuoklė

PRIEMONĖ „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra” FSA: 32 000,00 Eur.

 1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

 2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma word/ xlsx

 3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

 4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

 5 Priedas. Socialinio verslo skaičiuoklė

PRIEMONĖ „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra” FSA: 236 254,54 Eur.

 1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

 2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma word/ xlsx

 3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

 4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma



PRIEMONĖ Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio 

veiklai plėtoti“ “ FSA: 62 193,56 Eur.

 1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

 2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma word/ xlsx

 3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

PRIEMONĖ „Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę 

vertę, plėtojant vietos rinkas” FSA: 64 000,00 Eur.

 1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

 2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma word/ xlsx

 3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius





https://www.kaisiadorysvvg.lt/vps-kvietimas-vi.html

https://www.kaisiadorysvvg.lt/vps-kvietimas-vi.html




 Iki pirmojo MP!

 Visas materialus turtas (išskyrus labai mažus daiktus) turi būti

pažymėtas lipdukais su logo

 Interneto svetainėje – aprašymas su logo

 Kuriant plakatus, stendus ar kitas vizualias priemones, kurios

kviestų į renginius ar informuotų visuomenę apie vykdomą

projektą taip pat reikia naudoti logo

 Rašant įrašus internetinėse svetainėse apie projekto

įgyvendinimo eigą pateikite: pavadinimą su aprašymu, tikslu

bei pasiektais rezultatais. Kiekviename įraše parašykite sakinį,

kad projektas yra finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo

kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.



 Parama iki 50 000,00 Eur - A3 plakatas (iki 60 Eur).

 Parama>50 000,00 Eur - A3 plakatas/stendas 700x1000 mm

(iki 435 Eur)

 Nustatyti įkainiai (Eur be PVM):

A3 – 7,56

A2 –9,47

Kiti – 30,00

Stendui prie sienos– 224,55

Stendui įbetonuotam į žemę – 354,20

Kiti dydžiai – ne daugiau kaip 290,00







Perkančioji organizacija – Viešųjų pirkimų įstatymas

Pirkimų organizatoriai ir komisija deklaruoja privačius interesus per 

VMI

Pirkimų derinimai privalomas kai numatoma vertė viršija 10 000 Eur

(be PVM), Pareiškėjas VVG turi pateikti:

 pasirinktą viešojo pirkimo procedūrą ir motyvus dėl tokios 

procedūros pasirinkimo;

 viešojo pirkimo skelbimo turinį (kai taikoma) ir pirkimo 

dokumentus;

Bendruoju atveju (sumos be PVM):

Iki 3 000 Eur pirkimas žodžiu ir sutartis žodžiu

Nuo 3 000 Eur iki 10 000 Eur pirkimas raštu (pvz. CVP IS ar el. paštu)

Nuo 10 000 Eur pirkimas raštu per CVP IS

Ę
-sąsk

aita



ŽŪM taisyklės

Iki 58 000.00 Eur (be PVM) 

prekės, paslaugos 

Iki 145 000.00 Eur

(be PVM) darbai

Perkama iš mažiausią

 kainą pasiūliusio tiekėjo 



•NMA

https://www.nma.lt/index.php/duk/280?subcategory=53&page=8&spage=

1&show_item=13823

•VPT

https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360010252680-Ar-mes-esame-

perkan%C4%8Dioji-organizacija-

https://www.nma.lt/index.php/duk/280?subcategory=53&page=8&spage=1&show_item=13823
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360010252680-Ar-mes-esame-perkan%C4%8Dioji-organizacija-




Mokėjimo prašymo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-151 

„Dėl mokėjimo prašymo pavyzdinės formos pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones 

patvirtinimo“. Mokėjimo prašymo forma taip pat skelbiama 

Agentūros tinklalapyje www.nma.lt.

http://www.nma.lt/


https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/mokejimo-

prasymai/mokejimo-prasymu-formos/9688

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/mokejimo-prasymai/mokejimo-prasymu-formos/9688




 išlaidų kompensavimas – paramos lėšų išmokėjimo būdas, kai vietos projekto vykdytojas pradeda
įgyvendinti vietos projektą iš nuosavų arba skolintų lėšų ir Sutartyje ar vietos projekto paraiškoje, kai
Sutartis nesudaroma, nurodytais terminais teikia mokėjimo prašymą patirtoms išlaidoms ir apmokėtoms
išlaidoms finansuoti;

 išlaidų kompensavimas su avansu – paramos lėšų išmokėjimo būdas, kai vietos projekto vykdytojui po
Sutarties sudarymo ar sprendimo skirti paramą vietos projektui įgyvendinti dienos, kai Sutartis
nesudaroma, per 10 darbo dienų išmokamas avansas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto;

didžiausias galimas avanso dydis – iki 50 proc. nuo skirtos paramos vietos projektui įgyvendinti;

 sąskaitų apmokėjimo būdas – paramos lėšų išmokėjimo būdas, kai paramos vietos projektui įgyvendinti
lėšos išmokamos vietos projekto vykdytojui pagal mokėjimo prašyme deklaruotas patirtas, bet dar
neapmokėtas išlaidas, išskyrus bendrąsias išlaidas (bendrųjų išlaidų atveju, jeigu jos yra patirtos iki vietos
projekto paraiškos pateikimo datos, deklaruojamos 100 proc. apmokėtos išlaidos). Sąskaitų apmokėjimo
būdo taikymo procesas:

vietos projekto vykdytojas įgyvendina visą arba dalį vietos projekto, patiria išlaidas, apmoka nuosavo
piniginio indėlio dalį arba deklaruoja ir įrodo nuosavo indėlio dalį įnašu natūra ir iki likusios patirtų
išlaidų sumos apmokėjimo prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams jas deklaruoja mokėjimo prašyme.
Taikant sąskaitų apmokėjimo būdą kartu su mokėjimo prašymu išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai
neteikiami, išskyrus nuosavo piniginio indėlio apmokėjimo įrodymo dokumentus ir (arba) nuosavo
indėlio – įnašo natūra deklaravimo ir įrodymo dokumentus. Bendrųjų išlaidų, patirtų iki vietos projekto
paraiškos pateikimo datos, atveju, deklaruojamos 100 proc. apmokėtos išlaidos, kurios apmokamos pagal
konkrečios VPS priemonės arba veiklos srities paramos intensyvumą, nurodytą VPS ir FSA











 1) mokėjimo prašymas VVG pateiktas laiku, tinkamu būdu ir forma (laikoma, kad mokėjimo
prašymas pateiktas laiku, jeigu jis pateiktas ne vėliau kaip nurodyta MP grafike; laikoma, kad
mokėjimo prašymas pateiktas tinkamu būdu, jeigu jis pateiktas asmeniškai arba per tinkamai
įgaliotą asmenį spausdintine forma (popieriuje);

 2) mokėjimo prašymą pasirašė tinkamas asmuo. Jeigu vietos projekto vykdytojas yra fizinis asmuo,
mokėjimo prašymą turi pasirašyti ir pateikti pats arba tinkamai įgalioti kitą asmenį (fizinio asmens
įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Jeigu vietos projekto vykdytojas yra
juridinis asmuo, mokėjimo prašymą turi pasirašyti ir jį pateikti vietos projekto vykdytojo vadovas
arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas
juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo
turėti);

 3) mokėjimo prašyme vietos projekto vykdytojo deklaruotos patirtos išlaidos atitinka patvirtintoje
vietos projekto paraiškoje nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas ir neviršija vietos projekto
paraiškos patvirtinimo metu pagrįstų kainų; pateikti visi privalomi priedai.

 4) kiekvienas mokėjimo prašymo ir jo priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu;

 5) pateikta tinkama vietos projekto įgyvendinimo ataskaita (taikoma, kai teikiamas galutinis
mokėjimo prašymas);

 6) Su kiekvienu MP pateikta viešinimo informacija; (išskyrus avansinį MP)

 7) Vietos projektų vykdytojų mokėjimo prašymų galutinį vertinimą atlieka Agentūra.



Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansų 

įstaigas, įskaitant mokėjimus banko kortelėmis.



 Prisijungti gali kiekvienas.

 Saugoma visa informacija

 Pareiškėjai ir paramos gavėjai prie NMA informacinio portalo gali 
prisijungti adresu https://portal.nma.lt, pasirinkę skiltį 
„Prisijungimas“. Prisijungti galima per elektroninius valdžios 
vartus arba banką, su kuriuo vartotojas yra sudaręs elektroninės 
bankininkystės sutartį.

https://portal.nma.lt/




 Kęstučio g. 22 Kaišiadorys (Kaišiadorių r. VVG biure)

 1 kopija (Paraiška+Paraiškos priedai)

 El. versija Paraiškos, verslo plano ir excel verlo plano teikiama el. p.

kaisiadorysvvg.dokumentai@gmail.com.

tel. 8 607 63800

tel. 8 648 03054

kaisiadorysvvg@gmail.com

Kęstučio g. 22 Kaišiadorys
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Kęstučio g. 22 Kaišiadorys

Tel. 8 607 63800

Tel. 8 648 03054

www.kaisiadorysvvg.lt


