
 



kaisiadorysvvg@gmail.com 

Kęstučio g. 22 Kaišiadorys 

Tel. 8 607 63800 

Tel. 8 648 03054 

www.kaisiadorysvvg.lt 

Paraiškos priimamos iki 
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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 
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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 

Pvz.: UAB, MB, AB 

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 

 

 



 Buvusios mokyklos valgyklos patalpoj ruošią mini vaisų ir daržovių perdirbimą – džiovina vaisius ir 

daržove , gamina obuolių sūrį ir pan. Žaliavas superka iš vietos gyventojų. Pagalbiniams darbams 

samdo vietos gyventojus, o pelną skiria naujos darbo vietoms ar naujai paslauga kurti. 

 Turgelio, kuriame prekiautų vietos smulkūs amatininkai, ūkininkai ir kt., įkūrimas. 

 Pagalba senoliams  buityje ir namų ruošoje (skalbimas, langų valymas, kambarių tvarkymas, 

aprūpinimas maisto produktais bei pagalba vykdant įvairius pavedimus – dokumentų tvarkymas, 

mokesčių mokėjimas). 

 Teikti paslaugas tiems asmenims, kurie neturi tam reikiamos technikos ar žmogiškųjų išteklių nuimti 

derlių, paruošti dirvą, nukasti sniegą, sukapoti malkas ir pan. 

 Socialinis taksi 

 Kuriame vienetinius rūbus ir aksesuarus, suteikdami antrą šansą drabužiams ir žmonėms.  

 Ūkis - bendruomenė jungianti norą auginti savo derlių ir dalintis žeme bei patirtimi. 

 Vaistingųjų ir prieskoninių augalų rinkimas, džiovinimas ir realizavimas 

 Senelių darželis 

 Namelis medyje - vieta pailsėti ekologiškos aplinkos ir gamtos ištroškusiems miestiečiams. 

 Plovimo be vandens paslaugas ir panaudojama mikroorganizmų suskaidomus produktus 

 ... 



Kaišiadorių r. sav. soc. paramos skyriaus vedėja Eglė Mockevičienė. 

Kaišiadorių r. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojas 

Voldemaras Maziliauskas.   



Klausimai Socialinės paramos skyriui: 

 1.    Koks socialinių paslaugų poreikis mūsų rajone? 

 2.    Kokia forma perkate pasalugas iš NVO? Viešieji pirkimai ar 
Rezervuotos sutartys? 

 3.    Kokia perkamų paslaugų trukmė? 1 metai, 2 metai ar ilgesniam? 

 4.    Kuriuo metu skelbiate konkursus NVO paslaugoms pirkti? 

 5.    Nupirktų paslaugų finansavimo etapai po sutarties pasirašymo, 
ar visa sutarta suma pervedama, ar kas mėnesį, ar kas ketvirtį. 
Klausiama dėl finansavimo gavimo, nes sodrai, vmi mokėjimai 
atliekami iki sekančio mėn. 15 dienos. 

 6.    Ataskaitų teikimas vienas į metus ar kas mėnesį? 

 



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/ 8,42 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 



32 000,00 Eur - 95 %  - Parama 

33 684,21 Eur  - 100 % - Projekto vertė 
_________________________________________________________________________________________ 

1 684,21 Eur  - 5 % - JŪSŲ prisidėjimas  

7 073,68 Eur – PVM, jei jis netinkamas 

8 757,89 Eur - 5 +21% 

 

https://www.vmi.lt/cms/pridetines-vertes-mokestis4 
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Išlaidų kompensavimas su avanso mokėjimu - 50 % nuo 

skirtos paramos vietos projektui įgyvendinti (nuo avanso 

gavimo per 2 mėnesius teikiamas MP) 

  Išlaidų kompensavimas  

Sąskaitų apmokėjimas 



32 000,00 Eur - Parama 

33 684,21 Eur - Projekto vertė 

 Nr. Data Išlaidų suma, Eur Paramos suma, Eur 

Avansas 2021-06-01 - 16 000,00 

I 2021-08-01 16 842,11 16 000,00 

II 2021-12-01 16 842,10 0,00 

Iš viso: - 33 684,21 32 000,00 



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

Skolos rodiklis ≤ 0,6 
 



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  
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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 
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 Kęstučio g. 22 Kaišiadorys 

 Į specialią dėžutę arba susisiekti telefonu 

 Paraiška+Paraiškos priedai – viskas pasirašyta 

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

kaisiadorysvvg.dokumentai@gmail.com.   

 

 

 

 

 

  

tel. 8 607 63800 

tel. 8 648 03054 

tel. 8607 59080 

tel. 8607 59305 

kaisiadorysvvg@gmail.com 
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 Gedvilė Šavelienė tel. 8 607 59080 



 Egidija Ramaneckaitė  tel. 8 607 59 305  



kaisiadorysvvg@gmail.com

Kęstučio g. 22 Kaišiadorys 

Tel. 8 607 63800 

Tel. 8 648 03054 

www.kaisiadorysvvg.lt 

Paraiškos priimamos iki 


