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Priemonės, pareiškėjai, balai.

Tinkamumo sąlygos. Išlaidų pagrindimas.

Pranešėja Kaišiadorių r. VVG pirmininkė Janina Augustinavičienė



Paraiškos priimamos TIK pasirašytos kvalifikuotu

elektroniniu parašu iki balandžio 30 d. 24:00 val.

el. paštu kaisiadorysvvg.dokumentai@gmail.com

„Sumanaus kaimo 

kūrimas ir plėtra“

100 000,00 Eur

Intensyvumas iki 

80 proc.

„NVO socialinio 

verslo kūrimas ir 

plėtra“

32 000,00 Eur

Intensyvumas iki 

95 proc.

„Mažų ūkių 

konkurencingum

o didinimas, 

didinant žemės 

ūkio produktų 

pridėtinę vertę, 

plėtojant vietos 

rinkas“

32 000,00 Eur 

Intensyvumas iki 

70 proc.

„Bendruomeninio 

verslo kūrimas ir 

plėtra“

70 000,00 Eur

Intensyvumas iki 

95 proc.



Kvietimo Nr. 13 dokumentacija www.kaisiadorysvvg.lt

http://www.kaisiadorysvvg.lt/


NAUJIENA !!!

NAUJA PRIEMONĖ !!!



13.1. Priemonė „Sumanaus kaimo kūrimas 

ir plėtra“

 Parama iki 100 000,00 Eur

 Biudžetas 200 000,00 Eur

 Intensyvumas iki 80 proc.

 Galimi pareiškėjai: Viešieji juridiniai asmenys registruoti ir veiklą vykdantys Kaišiadorių r. VVG
teritorijoje.

 Galimi partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys: nevyriausybinė organizacija,
bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė, viešoji įstaiga, labai maža, maža ar didelė įmonė,
ūkininkas, savivaldybių administracijos, jų įstaigos ar įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, kitos
biudžetinės įstaigos, fiziniai asmenys veikiantys pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei
kiti viešieji juridiniai asmenys.

 Remiamos veiklos: komunalinių paslaugų, verslų, alternatyvių energijos šaltinių diegimo, esamų ir naujai
kuriamų vietos paslaugų populiarinimas, įvairinimas, edukacinių programų vykdymas, jaunimo
užimtumas (jaunimo erdvės, mobilūs jaunimo centrai), urbanistinių vizijų detalių planų paruošimas ir kt.
(pvz.: mobilūs jaunimo centrai, išmanių paslaugų teikimas, informacinių technologijų centro įkūrimas,
naujų turizmo traukos centrų įkūrimas, interaktyvių žaidimų platformos sukūrimas, reprezentacinės
erdvės, pavėžėjimo iš tolimų atstumų paslaugos sukūrimas, bendruomenių nakvynės paslaugų platforma,
anūkų linija, laimingų daržovių ūkiai, kalėdų parkai, kvapų ir šviesų gydomosios edukacijos ir t.t.)

 NEPRIVALOMA kurti darbo vietos.



13.1. Priemonė „Sumanaus kaimo kūrimas 

ir plėtra“

 Tinkamumo sąlygos: 

1. Pareiškėjas veikia ne mažiau kaip 1 metus Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje.

2. Remiama veikla atitinka Sumanaus kaimo gaires pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2014–2020 metų programos priemonės gaires. 

3. Pareiškėjas turi administracinių gebėjimų įgyvendinti vietos projektą. 

4. Projektai skirti viešosios naudos kūrimui. 

5. Projekte numatytos priemonės turi būti skirtos aplinkos apsaugai ir klimato 

kaitos pokyčių švelninimui. 



2. Remiama veikla atitinka Sumanaus kaimo gaires pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemonės gaires. 3D-428 Dėl Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairių 

patvirtinimo (lrs.lt)

 Tikrinama pagal paraiškos 3 dalyje „Vietos projekto idėjos aprašymas“ pateiktą

informaciją.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ecb0b5b1fe2d11ecbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=879be82c-b858-4c8d-b819-fe2b354d6158
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ecb0b5b1fe2d11ecbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=879be82c-b858-4c8d-b819-fe2b354d6158


Informacija iš gairių

 6.1.1. vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimu (kodas 6B). Veiklos sritis susijusi su

Europos struktūrinių ir investavimo fondų (toliau – ESIF) teminiu tikslu (toliau – TT)

Nr. 9 „Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu“;

SK projekto tema.

 12.4. sumanios vietos bendruomenės.

 13. Horizontali tema, kuri turi būti taikoma visuose SK projektuose – aplinkos

apsauga ir klimato kaitos pokyčių švelninimas.



SK rodikliai

 22. SK vykdytojai:

 22.1. turi nusistatyti aiškius, pamatuojamus pagrindinius SK projekto pokyčio rodiklius,

pagal kuriuos bus vykdoma SK projekto stebėsena ir numatyto pokyčio matavimas.

Rodikliai gali būti kiekybiniai ir (arba) kokybiniai. Pokyčio rodikliai turi atitikti SK

projekto nusimatytą tikslą, pasirinktą temą (-as) bei siekiamus rezultatus. Pradiniai

rodikliai turi būti grįsti istoriniais statistiniais duomenimis, o nusimatytas rezultatas aiškiai

pamatuojamais rodikliais.

6.

VIETOS PROJEKTO PASIEKIMŲ RODIKLIAI

Pildyti tik tas eilutes, kurios yra aktualios pagal vietos projekto pobūdį ir turinį. Vietos

projektų pasiekimų rodiklių sąrašas gali būti papildytas pagal konkrečią VPS priemonę ir (arba)

veiklos sritį.

I II III

Eil. Nr.
Rodiklio pavadinimas Pasiekimo reikšmė

6.1. VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl

pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.)

<...>

6.2. <...> <...>



3. Pareiškėjas turi administracinių gebėjimų 

įgyvendinti vietos projektą. 

Tikrinama pagal kartu su paraišką pateiktuose dokumentuose/duomenyse, kurie pagrindžia

vieną iš sąlygų:

 pareiškėjo vadovas arba kitas už projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo įgyvendino

(buvo paskirtas projekto vadovu, administratoriumi, finansininku ar kt. konusltantu) bent 1

projektą;

 projekto įgyvendinimo metu yra perkamos konsultavimo paslaugos;

 paskirtas projekto vadovas turi aukštesnįjį, aukštąjį arba universitetinį išsilavinimą

vadybos, ekonomikos, finansų valdymo, administravimo srityse (vertinama pagal projekto

paraiškos informaciją ir kartu pateikiamus dokumentus (gyvenimo aprašymus,

rekomendacijos ir pan.)



4. Projektai skirti viešosios naudos kūrimui. 

 Tikrinama pagal paraiškos 3 dalyje „Vietos projekto idėjos aprašymas“ ir pagal

paraiškos 6 dalies „Vietos projekto pasiekimų rodikliai“ pateiktą informaciją.

Sukuriama viešoji nauda visuomenei.



5. Projekte numatytos priemonės turi būti skirtos 

aplinkos apsaugai ir klimato kaitos pokyčių 

švelninimui. 

 Informacija tikrinama paraiškos 7.1. dalyje, turi turėti teigiamos įtakos bei turi būti

pateiktas argumentuotas pagrindimas pagrindžiantis, kad numatytos investicijos yra

skirtos aplinkos apsaugai ir klimato kaitos pokyčių švelninimui.

7. VIETOS PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIOSIOMS ES POLITIKOS SRITIMS

I II III

Eil. Nr. Atitiktis Pagrindimas

7.1. Darniam vystymuisi, įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos mažinimo veiksmus:

□ – turi teigiamos įtakos;

□ – turi neigiamos įtakos;

□ – neutralus šiuo atžvilgiu.

7.2. Moterų ir vyrų lygioms galimybėms:

□ – turi teigiamos įtakos;

□ – turi neigiamos įtakos;

□ – neutralus šiuo atžvilgiu.

7.3.

Nediskriminavimo skatinimui dėl tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus

(išskyrus jaunų žmonių iki 40 m. pozityviąją diskriminaciją, kuri yra leidžiama įgyvendinant

vietos projektą), šeimyninės padėties, lytinės orientacijos ir kt.:

□ – turi teigiamos įtakos;

□ – turi neigiamos įtakos;

□ – neutralus šiuo atžvilgiu.



13.1. Priemonė „Sumanaus kaimo kūrimas ir plėtra“. 

Balai.
Nr. Atrankos kriterijus Balai

1. Projekte numatytos investicijos, skirtos atsinaujinančių išteklių panaudojimui, alternatyvių energijos

šaltinių diegimui.
25

2. Projekto veiklose taikomi inovatyvūs Kaišiadorių VVG teritorijos savitumo ir reprezentavimo

sprendimai:
15

2.1 2 ir daugiau inovatyvių sprendimų 15

2.2 1 inovatyvus sprendimas 10

3. Prie projekto veiklų įgyvendinimo prisidės savanoriai iki 29 metų amžiaus. 25

3.1. Trys ir daugiau savanorių iki 29 metų amžiaus 25

3.2. Du savanoriai iki 29 metų amžiaus 20

3.3. Vienas savanoris iki 29 metų amžiaus 15

4. Didesnis projekte dalyvaujančių subjektų skaičius. 20

4.1 3 ir daugiau dalyvių 20

4.2 2 dalyviai 10

5. Didesnis prisidėjimas prie vietos projekto įgyvendinimo. 15

5.1. Nuo 26 iki 30 proc. nuosavo prisidėjimo 15

5.2. Nuo 21 iki 25 proc. nuosavo prisidėjimo 10

Iš viso: 100



13.2. Priemonė „NVO socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra“

 Parama iki 32 000,00 Eur

 Biudžetas 39 129,59 Eur

 Intensyvumas iki 95 proc.

 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



13.2. Priemonė „NVO socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra“

 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



Kas tas socialinis verslas ?

 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 3D-720 Dėl Socialinio verslo vykdymo
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gai... (lrs.lt)

 Daugiau info tinklapyje www.kaisiadorysvvg.lt

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b4b0a041c65a11e782d4fd2c44cc67af/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b4b0a041c65a11e782d4fd2c44cc67af/asr


Socialio verslo gairės. 16 punktas.

16. Socialiniam verslui yra taikomi visi šie kriterijai:

16.1. pagal savo įstatus ar kitą įstatymo nustatytą juridinio asmens steigimo dokumentą vykdoma nuolatine ekonomine veikla

siekiama pagrindinio tikslo – išmatuojamo teigiamo socialinio poveikio. Juridinio asmens steigimo dokumentuose turi būti

aiškiai nurodyta: ...... (EVRK, tikslinė grupė, soc. poveikio tikslas, kryptis).

16.2. socialinio poveikio galima siekti šiose srityse: užimtumo skatinimo; sveikatos apsaugos; švietimo ir prevencijos

įvairiose srityse;

16.3. papildomo (-os) orientavimosi kryptis (-ys) (kokioje (-iose) srityje (-yse) numatomas papildomas socialinis poveikis):

pagrindinių ūkio šakų (pvz.: transporto, pramonės, energetikos, žemės ūkio paslaugų, būsto, turizmo ir kt.) poveikio aplinkai

mažinimas, efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas, atliekų tvarkymas ir pasaulio klimato kaitos ir jos padarinių švelninimas,

biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga, gyvūnų globa, kultūra ir visuomenės kūrybingumo skatinimas, kultūros paslaugų

prieinamumo plėtojimas, pilietiškumo, patriotiškumo ugdymas, visuomenės švietimas ir informavimas valstybės gynybos

klausimais, žmogaus teisių ir lygių galimybių užtikrinimas ar kt. (aiškiai įvardyti);

16.4. gautas pelnas reinvestuojamas pagal iš anksto apibrėžtas pelno paskirstymo procedūras ir taisykles, kad būtų pasiekti

pagrindiniai ir papildomi socialinio verslo tikslai bei rodikliai: (1 priedas excel lentelė).

16.5. socialinio verslo subjektas yra valdomas atskaitingai ir skaidriai, įtraukiant į valdymą suinteresuotuosius subjektus ar jų

teisėtus atstovus, kuriems daro poveikį vykdoma veikla:

16.6. socialinio verslo subjektas yra nepriklausomas nuo valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešojo sektoriaus

organizacijų:



13.2. Priemonė „NVO socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra“. Balai
Nr. Atrankos kriterijus Balai

1. Projekto tikslinės grupės, potencialių naudos gavėjų, įtraukimas į projekto rengimą 15

2. Numatomų sukurti darbo vietų skaičius: 25

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: 20

3.1 41 ir daugiau metų 20

3.2 iki 40 metų 15

4. Pareiškėjas, paraiškos pateikimo metu, yra veikiantis: 20

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



Socialinio verslo idėja prisideda prie Kaišiadorių rajono savivaldybės 

strateginiame dokumente įvardytų tikslų įgyvendinimo

 https://kaisiadorys.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/strateginiai-planavimo-

dokumentai/1493?fbclid=IwAR0WO_a847QBSjBSc0bsCRiOA8OcoUFYCvVnIT-eqx5e3iKs621nlO6mJN8

https://kaisiadorys.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/strateginiai-planavimo-dokumentai/1493?fbclid=IwAR0WO_a847QBSjBSc0bsCRiOA8OcoUFYCvVnIT-eqx5e3iKs621nlO6mJN8
https://kaisiadorys.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/strateginiai-planavimo-dokumentai/1493?fbclid=IwAR0WO_a847QBSjBSc0bsCRiOA8OcoUFYCvVnIT-eqx5e3iKs621nlO6mJN8


13.3 „Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, 

didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, 

plėtojant vietos rinkas“

 Parama iki 32 000,00 Eur

 Biudžetas 32 000,00 Eur

 Intensyvumas iki 70 proc.

 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.



13.3 „Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, 

didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, 

plėtojant vietos rinkas“

 Remiamos veiklos: numatoma remti investicijas, kurios prisidės prie mažų ūkių

ekonominės veiklos rezultatų gerinimo, ypač ekologinių ir jaunų pareiškėjų valdomų

ūkių. Prekinių žemės ūkio produktų pirminis (pagamintų (išaugintų) valdoje)

apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t.t.), perdirbimas ir teikimas rinkai, veiklos

susijusios su integracija į maisto teikimo grandinę, pvz. tiesioginiai pardavimai ir kt.

Investicijos skiriamos rinkodarai gerinti.



Tinkamumo sąlygos:

❖ Pareiškėjas ne mažiau kaip 1 m. iki paramos paraiškos pateikimo užsiima 

žemės ūkio veikla ir/arba žemės ūkio produkcijos perdirbimu Kaišiadorių 

rajono VVG teritorijoje. 

❖ Pareiškėjas turi turėti pakankamai profesinių įgūdžių ir kompetencijos (tik 

jauniesiems ūkininkams): 

✓ turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą; 

✓ turi aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą; 

✓ yra baigęs jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą.



13.3 „Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų 

pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas“. Balai

Nr. Atrankos kriterijus Balai

1. Pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas 20

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

3. Pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų

programos investicines priemones
15

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

standartine verte (SP):
25

4.1 nuo 4000 Eur iki 4999 Eur 25

4.2 nuo 5000 Eur iki 5999 Eur 23

4.3 nuo 6000 Eur iki 6999 Eur 21

4.4 nuo 7000 Eur iki 7999 Eur 20

5. Investuojama į žemės ūkio sektorių: 25

5.1 Gyvulininkystės 25

5.2 Uogininkystės 25

5.3 Sodininkystės 25

5.4 Daržininkystės 25

5.5 Augalininkystės 20

Iš viso: 100





13.4. „Bendruomeninio verslo kūrimas ir 

plėtra“

 Parama iki 70 000,00 Eur

 Biudžetas 74 959,70Eur

 Intensyvumas iki 95 proc.

 Galimi pareiškėjai - viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija,

bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė, registruoti Kaišiadorių rajono VVG

teritorijoje



13.4. „Bendruomeninio verslo kūrimas ir 

plėtra“. Nauji reikalavimai nuo 2023 02 18

Pareiškėjas:

 turi būti registruotas viešuoju juridiniu asmeniu JAR ne trumpiau kaip vienus metus iki vietos projekto paraiškos
pateikimo dienos;

 vietos projekto paraiškos pateikimo dieną turi ne mažiau kaip 30 narių;

 turi kolegialų valdymo organą;

 yra pateikęs Finansinės atskaitomybės dokumentus ir Veiklos ataskaitą už ataskaitinius finansinius metus.

Bendruomeninis verslas:

❑ turi būti aiškiai įvardijama nauda bendruomenei ir numatomas pokyčio rodiklis. Pokyčio rodiklis turi būti

pamatuojamas ir patikrinamas projekto įgyvendinimo metu ir kontrolės laikotarpiu. Pokyčio rodiklis įtraukiamas į

vietos projekto pasiekimo rodiklius ir vertinamas projekto įgyvendinimo metu ir kontrolės laikotarpiu;

❑ numatoma, kokia gauto iš veiklos pelno dalis paskirstoma (reinvestuojama) pokyčio rodikliams pasiekti.

Pelnas paskirstomas (reinvestuojamas) laikantis reikalavimų, nustatytų Socialinio verslo gairių 17 punkte; (100

proc.)

❑ sąnaudų pagrindimas vertinamas vadovaujantis Socialinio verslo gairių 18 punkte numatytais reikalavimais;“

(Balansas, aiškinamasis raštas).



1.4. „Bendruomeninio verslo kūrimas ir 

plėtra“. Balai
Nr. Atrankos kriterijus Balai

1. Pareiškėjas kaimo bendruomenė 25

2. Numatoma sukurti daugiau nei vieną darbo vietą: 25

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: 25

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

5. Pareiškėjas turi patirties įgyvendinant ir administruojant ES lėšomis finansuojamus projektus 15

Iš viso: 100



PARAMA 

+ finansavimo šaltiniai (5 %, 20%, 30 %, PVM) 
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/ 10,70 Eur (tik fiziniai darbai) (2022 m. III k.)

2. Nekilnuojamuoju turtu:

2.1. nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą perleidimas arba

2.2. įgyvendinus vietos projektą pasikeičia nekilnojamojo turto paskirtis



Nuosavas indėlis  (Ūkininkų pvz)

• 32 000.00  Eur - 70 % - Parama (nuo sumos be PVM)

• 55 314.29 Eur - 100 % - Projekto vertė (su PVM)

• 13 714.29 Eur - 30 % - JŪSŲ prisidėjimas. 

• + 9 600 Eur PVM – JŪSŲ prisidėjimas.

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

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


1. Išlaidų kompensavimas su avanso mokėjimu - 50 % nuo

skirtos paramos vietos projektui įgyvendinti (nuo avanso gavimo

per 2 mėnesius teikiamas MP)

Avansas – visiems.

2. Išlaidų kompensavimas
3. Sąskaitų apmokėjimas

Paramos išmokėjimo būdai:



Projekto išlaidų tinkamumo laikotarpis 

12 mėn. + iki 2025 07 01.

 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 – ne vėliau kaip iki 2025 m. liepos
1 d.

 Kontrolės laikotarpis – 3 m. laikotarpis nuo galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės
vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo vietos plėtros strategijos
vykdytojai dienos iki paskutinio paramos išmokėjimo dienos ir trejų metų laikotarpis
nuo paskutinio paramos vietos projekto, susijusio su investicijomis į infrastruktūrą,
verslą, prekių gamybą, paslaugų teikimą, vykdytojui išmokėjimo dienos, per kurį
tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi vietos projekto paraiškoje, jungtinės veiklos
sutartyje ir (arba) vietos projekto vykdymo sutartyje nustatytų įsipareigojimų.



Tinkamos išlaidų kategorijos - I

Naujų prekių įsigijimo:

❖ Naujos technikos ir įrangos įsigijimas ir įrengimas.

❖ Ūkinių gyvūnų įsigijimas.

❖ Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos.

❖ 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


Tinkamos išlaidų kategorijos - II

Darbų ir paslaugų įsigijimas

• Statyba (techninis projektas arba proj. 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)



Tinkamos išlaidų kategorijos - III

• Vietos projekto bendrosios išlaidos (iki 10 proc.) 

• PVM, jei tinkamas 

• Netiesioginės vietos projekto išlaidos 12-24 proc. 



Netiesioginės išlaidos

➢ 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



Išlaidų pagrindimas:

 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“)



Tinkamumas, įsipareigojimai

 Investicijos į žemę ir pastatus:

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

pareiškėjas 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



Kokybiškas verslo planas = gyvybingas 

verslas

SP intervencinės 

priemonės 

pavadinimas

Grynasis 

pelningumas >, 

proc.

Skolos rodiklis 

=<, proc.

Paskolų 

padengimo 

rodiklis =>, proc.

Einamojo

likvidumo

koeficientas =>

Bendruomenių 

inicijuota vietos 

plėtra (LEADER)

0,00 0,65 1,25 1,00

Sumanieji kaimai 0,00 0,65 1,25 1,00



Paraiškos ir priedų pildymas.

Viešinimas. Pirkimai.
Pranešėja Kaišiadorių r. VVG viešųjų ryšių specialistė Gedvilė Šavelienė



PARAIŠKOS IR PRIEDŲ PILDYMAS

 Paraiška ir priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba.

 Aiškiai ir konkrečiai aprašytas tikslas ir uždaviniai (3 lentelė), kad perskaičius būtų

aišku kokią veiklą vykdysite.

 Svarbiausia paraiškos 4 lentelė. Pažymėti atrankos kriterijus ir BŪTINAI PARAŠYTI

PAGRINDIMĄ IR PRIDĖTI REIKIAMUS DOKUMENTUS, jeigu nebus pagrindimo,

balai nebus skiriami.

 5 lentelėje nurodyti įsigijamų prekių ir paslaugų pagrindinius parametrus (nusimatyti 1-

2 parametrus, atsižvelgti į tai, kad nusipirkti turėsite būtent tokių parametrų prekes ar

paslaugas).

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

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


VIEŠINIMAS

 Viešinimo priemonės turi būti pradėtos įgyvendinti IKI PIRMOJO MOKĖJIMO

PRAŠYMO PATEIKIMO DIENOS.

 Su kiekvienu mokėjimo prašymu reikia teikti viešinimo informaciją, išskyrus avansinį

mokėjimo prašymą.

 Viešinimo informacija teikiama ir su galutine projekto įgyvendinimo ataskaita.



Pagrindinės viešinimo priemonės (kurias 

gali naudoti paramos gavėjai):

 plakatai;

 aiškinamieji stendai;

 informacinės lentos;

 straipsniai;

 spaudos konferencijos, pranešimai spaudai;

 viešinimo renginiai;

 popieriniai ir elektroniniai leidiniai (pvz., lankstinukai, brošiūros, skrajutės), garso bei

vaizdo medžiaga;

 išorinės ženklinimo priemonės (pvz., lipdukai);

 paramos gavėjo tinklalapis, socialiniai tinklai.



Viešinimo įkainiai

 Parama iki 10 000,00 Eur – viešinimui iki 30,00 Eur be PVM;

 Parama nuo 10 000,00 iki 50 000,00 Eur – viešinimui iki 60 Eur (ne mažesnis kaip A3 formato

plakatas);

 Parama >50 000,00 Eur – viešinimui iki 435 Eur (bent vienas ne mažesnis kaip A3 formato plakatas

arba stendas 700 x 1 000 mm).

Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma yra:

▪ A3 formato plakatui su pristatymu – 24,30 Eur be PVM,

▪ A2 formato plakatui su pristatymu – 23,28 Eur be PVM,

▪ kitų dydžių plakatams – ne daugiau kaip 30,00 Eur be PVM;

▪ 700 x 1 000 mm stendui (montuojamam prie objekto fasado), apimant stendo gamybą,

transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą arba montavimą prie objekto fasado – 289,87

Eur be PVM;

▪ 700 x 1 000 mm stendui (įbetonuotam į žemę), apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo

įrengimo vietą ir tvirtinimą ant metalinių kojų, įbetonavimą į žemę – 447,33 Eur be PVM;

▪ kitų dydžių plakatams arba stendams – ne daugiau kaip 290,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt eurų)

be PVM;



Reikalavimai viešinimo priemonėms:

 Visas materialus turtas (išskyrus labai mažus

daiktus) turi būti pažymėtas lipdukais su

logotipais;

 Interneto svetainėse, plakatuose, stenduose ar

kitose vizualiose priemonėse, kurios kviestų į

renginius ar informuotų visuomenę apie

vykdomą projektą, turi būti naudojami logotipai;

 Rašant įrašus internetinėse svetainėse apie

projekto įgyvendinimo eigą, pateikite:

pavadinimą su aprašymu, tikslu bei rezultatais.

Kiekviename įraše turi būti parašyta - „Projektas

yra finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo

kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės

biudžeto“;

 Naudoti teiginį, aiškinantį ES vaidmenį:

„Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai:

Europa investuoja į kaimo vietoves“ ir šiuos

logotipus:



Lipduko pavyzdys:

Visas paramos projekto lėšomis įsigytas materialusis turtas (automobiliai, kitos

transporto priemonės, žemės ūkio ir kita technika, įranga, baldai) nuo jo įsigijimo, gerai

matomoje vietoje, turi būti pažymėtas (pvz., užklijuotas lipdukas).

Rekomenduojamas tokio lipduko dydis yra 10x28 cm



Plakato – stendo pavyzdys:

 Aiškinamasis stendas turi būti įrengtas

visuomenei matomoje projekto

vykdymo vietoje.

 Jame turi būti nurodomas ne tik

projekto pavadinimas, bet ir

apibrėžiamas pagrindinis jo tikslas.

 Aiškinamasis stendas ar nuolatinis

aiškinamasis stendas turi būti

tvirtinamas ar montuojamas prie

objekto fasado arba įbetonuojamas į

žemę.



Pirkimai.

Perkančioji organizacija

Vadovaujantis VPĮ 2 straipsnio 25 dalies nuostatomis, Perkančioji organizacija:

1) valstybės ar savivaldybės institucija;

2) viešasis ar privatusis juridinis asmuo, jeigu visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta

specialiai nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams (kai subjektas vykdo

veiklą įprastinėmis rinkos sąlygomis, siekia pelno ir pats prisiima savo veiklos nuostolius,

laikoma, kad viešieji interesai, kuriems tenkinti jis įsteigtas arba kuriuos tenkinti jam nustatytas

tikslas, yra pramoninio arba komercinio pobūdžio) tenkinti ir jei jis atitinka bent vieną iš šių

sąlygų:

a) jo veikla yra daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų

valstybės ar savivaldybių fondų lėšų, arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių

asmenų lėšų;

b) yra kontroliuojamas (valdomas) valstybės ar savivaldybių institucijų arba kitų šioje dalyje nustatytų

viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų;

c) turi administraciją, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusė narių yra skiriami valstybės

ar savivaldybių institucijų arba kitų šioje dalyje nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų;

3) šios dalies 1 ir (arba) 2 punktuose nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų asociacija.



PIRKIMAI – perkančioji organizacija

➢ Perkančioji organizacija – Viešųjų pirkimų įstatymas;

➢ Pirkimų organizatoriai ir komisija deklaruoja privačius interesus privačių interesų registre

pinreg.vtek.lt;

➢ Išankstinis pirkimų derinimas privalomas, kai numatoma pirkimo vertė viršija 15 000

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 5 000 Eur pirkimas žodžiu ir sutartis žodžiu;

➢ Nuo 5 000 Eur iki 15 000 Eur pirkimas raštu (pvz. CVP IS ar el. paštu);

➢ Nuo 15 000 Eur pirkimas raštu per CVP IS.

➢ Jeigu Jūsų pirkimai per kalendorinius metus neviršija 30 000,00 Eur, tuomet Viešųjų pirkimų

įstatymas Jums netaikomas.



PIRKIMAI – neperkančioji organizacija

 Pirkimo vertė iki 58 000.00 Eur (be PVM) prekės, paslaugos;

 Pirkimo vertė iki 145 000.00 Eur (be PVM) darbai.

❑ ŽŪM taisyklės;

❑ Pirkimas vykdomas paprastai, perkama iš mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo;

❑ Tinka komerciniai pasiūlymai, pridėti su paraiška. Reiškia, rinkdami

komercinius pasiūlymus, pirkimą jau atlikote (tačiau galite pirkti ir iš kito

tiekėjo, siūlančio mažiausią kainą);

❑ Galite su tiekėju sudaryti sutartį ar pirkti pagal sąskaitą;

❑ Jei esate PVM mokėtojas, vertinkite tiekėjų kainas be PVM. Jei nesate PVM

mokėtojas, vertinkite kainas su PVM.



PIRKIMAI – neperkančioji organizacija

 Pirkimo vertė daugiau nei 58 000.00 Eur (be PVM) prekės, paslaugos; 

 Pirkimo vertė daugiau nei 145 000.00 Eur (be PVM) darbai. 

 Pirkimai atliekami konkurso būdu. 

 Pirkimas pradedamas apie jį paskelbus NMA skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimų sistema“ –

https://pirkimai.nma.lt/skelbimai/

https://pirkimai.nma.lt/skelbimai/


Perkančioji ar neperkančioji organizacija?

 VPT 

https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360010252680-Ar-mes-esameperkan%C4%8Dioji-

organizacija-

https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360010252680-Ar-mes-esameperkan%C4%8Dioji-organizacija-
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360010252680-Ar-mes-esameperkan%C4%8Dioji-organizacija-


Kvietimas Nr. 13 

 Nuo 2023 m. kovo 1 d. 00:00 val. iki 2023 m. balandžio 30 d. 24:00 val.

 Paraiškos ir pridedami dokumentai pasirašyti elektroniniu parašu.

 Paraiškas su priedais siųsti el. paštu: kaisiadorysvvg.dokumentai@gmail.com

 Visa informacija https://www.kaisiadorysvvg.lt/vps-kvietimas-xiii.html

Asociacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė

Gedimino g. 55, Kaišiadorys (II aukštas)

kaisiadorysvvg@gmail.com

8 607 63800

mailto:kaisiadorysvvg.dokumentai@gmail.com
https://www.kaisiadorysvvg.lt/vps-kvietimas-xiii.html
mailto:kaisiadorysvvg@gmail.com




Laikas Jūsų 

klausimams ☺
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