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Pagrindiniai reikalavimai projektams, numatomiems 

finansuoti pagal priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 

„Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“, (išlaidų 

tinkamumas, parengtumas, atrankos kriterijai)

Kvietimas Nr. 1

Eglė Menkevičienė
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Pagrindinės PFSA sąvokos
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Kultūros paveldo objektas:
 pastatas – apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos ir
 registruotas Kultūros vertybių registre (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search)
 pavienis objektas arba kompleksinė kultūros paveldo objekto dalis
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Pavienis objektas / kompleksinė objekto dalis
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Svarbu atkreipti dėmesį!
Ar visas pastatas yra kultūros paveldo objektas?
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Tvarkyba
Kultūros paveldui išsaugoti atliekami darbai: taikomasis tyrimas, remontas, avarijos 
grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, šių darbų projektavimas.
 Tai tokie darbai, kurie veikia kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes.

Vertingųjų savybių pavyzdžiai

 stogas (forma, danga, elementai);
 fasadas ir jo detalės;
 pamatas ir cokolis.

 lipdyba;
 tapyba;
 angokraščiai.

Informacija - Kultūros vertybių registre.
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Pritaikymas
Kultūros paveldo objekto (pastato) pertvarkymas naudoti, suderinant valdytojo ir 
visuomenės poreikius bei atliekant tvarkybos ir (ar) statybos.

Tam, kad pastatas būtų tinkamas naudoti pagal numatytą naudojimo tikslą
(jame būtų galima vykdyti tam tikrą veiklą) jis turi būti sutvarkytas esminių
statinio reikalavimų pagrindu, t. y. pastato būklė neturi kelti pavojaus juo
besinaudojantiems žmonėms, jų sveikatai, tenkintų higienos, gaisrinės
saugos reikalavimus ir kt.
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Paslauga kultūros paveldo objekte
Bet kuri veikla, kurią projekto vykdytojas vykdo ar vykdys po projekto finansavimo
pabaigos, skirta sutvarkyto kultūros paveldo objekto lankytojams.

Įsipareigojimai:
 Kultūros paveldo objektas iki projekto įgyvendinimo pabaigos turės būti pritaikytas 

paslaugų teikimui ir lankytojų pritraukimui. 

 Paslauga turės būti teikiama ne mažiau nei 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Paslaugų pavyzdžiai:
 kultūrinės paslaugos (ekspozicijos, edukacijos, koncertai, parodos ir pan.);
 ugdymo paslaugos;
 apgyvendinimo paslaugos;
 maitinimo paslaugos ir kt.

Šis kvietimas skirtas pareiškėjams, teikiantiems ar planuojantiems teikti ne 
viešąją paslaugą.
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Išlaidų tinkamumo reikalavimai ir biudžetas
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Teisės aktai

Priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų 
kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (PFSA), 
patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. 
gruodžio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-943

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu 
Nr. 1K-316 (PAFT)

Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų reikalavimams

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų 
kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant 
Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1-78)
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Projekto biudžeto planavimo procesas

Išlaidų atitikties tinkamumo reikalavimams 
nustatymas

Atitikimas

Rūpestingas projekto veiklų suplanavimas ir jų 
vertės nustatymas

Rūpestingumas

Tinkamas išlaidų priskyrimas projekto biudžeto 
kategorijoms

Tinkamas priskyrimas
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PFSA nustatyti išlaidų tinkamumo reikalavimai
Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos atitinkančios Rekomendacijų dėl išlaidų atitikties 1 lentelės „Projekto
biudžeto išlaidų kategorijos aprašas“ nuostatas, jeigu PFSA nenumatyta kitų apribojimų.

Išlaidų
kategorija

Išlaidų 
kategorijos 
pavadinimas

Tinkamos išlaidos Netinkamos išlaidos

1. Žemė Visos išlaidos

2. Nekilnojamasis
turtas

Visos išlaidos

3. Statyba,
rekonstravimas, 
remontas ir kiti 
darbai

Kultūros paveldo objekto (pastato) taikomieji
tyrimai, tvarkybos darbų projektavimas 
(įskaitant privalomų projektinių pasiūlymų 
parengimą), ekspertizė.

Tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūra

Tvarkomųjų statybos darbų projektavimas, 
ekspertizės, projekto vykdymo priežiūros, statybos 
techninės priežiūros ir darbų atlikimas. 

Kultūros paveldo objekto (pastato) remonto, 
avarinės grėsmės pašalinimo, restauravimo, 
konservavimo darbai.

Konservavimo darbai, kurie skirti kultūros paveldo 
objekto (jo dalių) užkonservavimui, kai nustojama juo 
naudotis arba uždraudžiami jame vykdomi darbai.
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Tvarkomieji statybos darbaiTvarkomieji paveldosaugos 
darbai (tvarkyba)

VS

Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos įstatymas

Statybos įstatymas

Vertingosios savybes:
 fasadų apdaila ir puošyba;
 stogelis fasade;
 pamatas; 
 mūro sienos.

Kiti darbai:
 Stogo tvarkymas;
 inžinerinių sistemų 

įrengimas;
 vidaus apdaila;
 langų, durų keitimas.

Tinkamos finansuoti išlaidos
Netinkamos finansuoti, bet 
būtinos projektui, išlaidos

Atliekami vertingųjų savybių:
 remonto,
 avarinės grėsmės pašalinimo,
 restauravimo, 
 konservavimo darbai. 

Atliekami:
 rekonstrukcijos,
 kapitalinio remonto,
 paprastojo remonto  darbai. 

Svarbu! Darbai, išvardinti apsaugos priemonių įrengimo 
ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąraše, patvirtintame 

Kultūros ministro 2013-08-20 įsakymu Nr. ĮV-607 



14

Objekto užkonservavimas – netinkamos išlaidos

Atliekami apsaugos techninių
priemonių įrengimo ar kiti
neatidėliotini saugojimo darbai,
skirti apsaugoti objektą nuo
neigiamo aplinkos poveikio ir
tolimesnio nykimo.
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Išlaidų
kategorija

Išlaidų kategorijos 
pavadinimas

Tinkamos išlaidos Netinkamos išlaidos

3. Statyba,
rekonstravimas, 
remontas ir kiti 
darbai

Neišlikusių kultūros paveldo objektų atkūrimo išlaidos.

Neišlikusių kultūros paveldo objektų, kai yra išlikę tik pastato fragmentai ar 
liekanos, atkūrimo išlaidos. (Kultūros vertybių registro informacija).
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Išlaidų
kategorija

Išlaidų kategorijos 
pavadinimas

PFSA nustatytos tinkamos išlaidos PFSA nustatytos netinkamos 
išlaidos

4. Įranga, įrenginiai ir 
kitas turtas

Visos išlaidos

5. Projekto vykdymas Viso išlaidos, įskaitant ir verslo 
plano / investicijų projekto / 
paraiškos parengimo išlaidas.

6. Informavimas apie 
projektą

Išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams 
(PAFT 37 skirsnis): 
1) informacija interneto svetainėje; informacinis plakatas 
(taikoma tik projektams, kuriems skirta suma <= 500.000 Eur);

2) laikina informacinė lentelė / stendas ir nuolatinė informacinė 
lentelė / stendas (taikoma tik projektams, kuriems skirta suma 
>500.000 Eur)

7. Netiesioginės išlaidos ir 
kitos išlaidos pagal 
vienodo dydžio normą

Išlaidos apmokamos pagal PAFT 10 priedą ir Rekomendacijų dėl 
projektų išlaidų atitikties 1 lentelę „Projekto biudžeto išlaidų 
kategorijų aprašymas“
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Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal vienodo dydžio normą

Darbo užmokestis
Mokymai projekto 

administravimo 
klausimais

Prekių įsigijimas  

Patalpų nuoma Įrangos nuoma
Projekto 

administravimo 
paslaugos 

Teisinės ir kt. 
konsultacijos 

Komunalinių ir ryšio 
paslaugų išlaidos 

Kitos su projekto 
administravimu 

susijusios išlaidos 

Projekto administravimo išlaidos pagal 
Projektų administravimo ir finansavimo 
taisyklių 435.1 p. 

Kultūros projektų skyrius 

Kitos netiesioginės išlaidos pagal Projektų 
administravimo ir finansavimo taisyklių 
435.2 p., 435.3 p. 

Lėšų panaudojimo 
patikrinimas

Finansinės 
paslaugos
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Kaip tinkamai paskaičiuoti netiesioginių išlaidų vertę

Eil. Nr.
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų 

suma, eurais

Didžiausia fiksuotoji norma (procentais), kai projekto veiklų rangos išlaidų dalis 
sudaro

iki 85 proc. tiesioginių 
projekto išlaidų 

nuo 85 (imtinai) iki 95 
proc. tiesioginių 
projekto išlaidų

nuo 95 (imtinai) iki 98 
proc. tiesioginių 
projekto išlaidų

nuo 98 proc.
tiesioginių finansuoti
projekto išlaidų

1 2 3 4 5 6

1. Iki 175 000 11,35 7,63 2,89 1,33

2. Nuo 175 001 iki 435 000 8,31 5,99 2,87 1,10

3. Nuo 435 001 iki 780 000 8,03 5,85 2,84 1,01

4. Nuo 780 001 iki 2 260 000 7,74 5,50 2,63 0,89

5. Nuo 2 260 001 4,11 4,11 2,02 0,59

Projekto tiesioginių išlaidų suma (3 ir 6 biudžeto eil.) - 500.000 Eur
Perkami darbai, paslaugos, prekės (veiklų ranga) - 500.000 Eur
Taikomas 1,01 proc.
500.000*1,01 proc.= 5.050 Eur
Visa projekto tinkamų išlaidų suma 500.000+5.050=505.050 Eur

Svarbu! pasitikrinti, ar ši suma neviršija 
eilutės intervalo sumos
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Projekto loginė matrica paraiškoje

Detalios paraiškų pildymo skaidrės bus patalpintos CPVA svetainėje prie 
priemonės informacijos

Projekto tikslas

X pastato vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, siekiant šį pastatą pritaikyti kultūrinėms paslaugoms 
teikti ir pritraukti lankytojus

Uždavinys Veikla Fiziniai rodikliai Matavimo
vnt.

Siekiama 
reikšmė

Biudžeto išlaidų 
kategorija

1. Sutvarkyti X 
pastato 
vertingąsias 
savybes

1.1. X pastato 
tvarkyba

1.1.1. Sutvarkytos 
X pastato 
vertingosios 
savybės

Objektas 1 3. Statyba, 
rekonstravimas, 
remontas ir kiti 
darbai

Netiesioginės projekto išlaidos loginėje matricoje nenurodomos.



20

Projekto finansavimas 

Paminklui skiriama iki 80 proc. nuo 
tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Didžiausia skiriamo finansavimo suma 
projektui – 700.000 Eur

Finansavimo suma

Finansavimo intensyvumas priklauso nuo 
kultūros paveldo objekto statuso

Intensyvumas
Valstybės ar savivaldybės saugomam 
objektui skiriama iki 75 proc. nuo 
tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Kitiems objektams skiriama iki 70 
proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų 
sumos.

Svarbu! Nuosavo įnašo dalis negali būti viešosios lėšos 
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Tinkamų išlaidų vertės nustatymas

Tvarkybos darbai

• Pagal tvarkybos darbų projekto
skaičiuojamąją kainą (TDP privaloma pateikti
kartu su paraiška) arba pasirašytą rangos
sutartį.

Inžinerinės paslaugos ir tyrimai

• Pagal rekomendacijas PTR 4.01.26:2007 
„Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos 
darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo 
rekomendacijos“. 

• Sudarytos inžinerinių paslaugų sutartys.

Informavimas apie projektą

• Preliminariais tiekėjų komerciniais pasiūlymais;
• Internete esančiomis kainomis kartu su 

nuorodomis į jas.
• Sudarytos paslaugų sutartys.

Projekto administravimas ir kitos 
netiesioginės išlaidos

• Apskaičiuojamos vadovaujantis „Projektų 
administravimo ir finansavimo taisyklių“ 10 
priedu. 
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Išlaidų atitiktis tinkamumo reikalavimams 

Bendrieji projektų išlaidų reikalavimai (Projektų 
finansavimo ir administravimo taisyklių (PAFT) 32 skirsnis)

Specialieji projektų išlaidų reikalavimai (PAFT 33 skirsnis)

Netinkamos finansuoti išlaidos (PAFT 34 skirsnis)

Reglamente (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 4 dalyje 
nustatyti reikalavimai

Reikalavimai projekto išlaidoms, nustatyti PFSA 

Išlaidos

Tinkamos 

pagal PFSA

Patirtos ir 

apmokėtos 

2014.01.01-

2021.12.31

Tvarkybos 

darbai 

nebaigti

Pagrįsta 

vertė

Valstybės 

pagalba?

PVM?
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Kylantys klausimai

Ar gali būti tvarkoma tik pastato išorė?

Ar gali būti finansuojami paminklų 
(skulptūrų) tvarkybos darbai?

Ar gali būti finansuojami kultūros 
paveldo objekto teritorijoje esančių 
statinių (takelių) tvarkybos darbai? 

Ar pareiškėjas gali teikti kelias 
paraiškas?

Ar partneris gali valdyti turtą, dėl kurio 
finansavimo teikiama paraiška?
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Parengtumo reikalavimai
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Priemonės aprašo 29. p.

Statinio projektai

Tvarkybą ir (ar) statybą leidžiantys dokumentai

Daiktinė teisė į statinį

Verslo planas (apie jį – vėliau)
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Statinio projektas
TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS

PATVIRTINAS

1. Patvirtintas statytojo tvirtinamuoju dokumentu.

2. Patvirtintas atsakingos institucijos spaudu „Suderinta“ ir 
specialisto parašu. 

STATYBOS DARBŲ PROJEKTAS (Kai būtinas įgyvendinant Aprašo 11 p. sąlygą)

PATVIRTINAS

1. Patvirtintas statytojo tvirtinamuoju dokumentu.

Svarbu! Privaloma skaičiuojamoji kainos nustatymo dalis.

Jeigu teikiamas projektas, apjungiantis statybą ir tvarkybą, 
skaičiuojamosios dalys privalo būti atskirtos.
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Leidimas tvarkybai / statybai
LEIDIMAS TVARKYBOS DARBAMS

PATVIRTINAS

1. Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos 
darbus.

LEIDIMAS STATYBOS DARBAMS  (Kai būtinas įgyvendinant Aprašo 11 p. sąlygą)

PATVIRTINAS

Iki 2017-01-01:

1. Leidimas rekonstruoti / atnaujinti (modernizuoti) statinį.

2. Rašytinis pritarimas.

Po 2017-01-01:

Leidimas pagal statybos rūšį.
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Daiktinė teisė į statinį

NUOSAVYBĖ

PANAUDA
(sutartis)

PATIKĖJIMAS
(sutartis, sprendimas, 
perdavimo-priėmimo 

aktas)

NUOMA
(sutartis)

Valdymo 
formos

REIKALAVIMAI DOKUMENTAMS
- Išankstinis sutikimas dėl projektui būtinų tvarkybos darbų vykdymo ir 

projekto investicijų tęstinumo 5 m. po projekto įgyvendinimo 
pabaigos.

- Valdymo formos užregistruotos NTR.
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Projektų atrankos kriterijai
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1. Didžiausias projektui skiriamo finansavimo efektyvumas
Tikslas – apskaičiuoti investicijų efektyvumą (IE) atsižvelgiant į planuojamą apsilankymų 
pokytį.

Pavyzdys
Apsilankymų skaičius per 2016 m. 
(paskutiniai metai iki investicijų, t. 
y. paraiškos pateikimo) - 0

Skiriamo finansavimo dydis (be 
nuosavo indėlio) – 500.000 Eur
Projektą planuojam įgyvendinti 
iki 2018 m. spalio mėn.

Apsilankymų skaičius per 2019 m. 
(pirmi kalendoriniai metai po 
projekto pabaigos) – 10.000

LP (lankomumo pokytis) 10.000-0 = 10.000

IE = 500.000/10.000 = 50 Eur
Skiriami 3 balai

Virtualūs 
lankytojai 

nevertinami.
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2. Pareiškėjo prisidėjimas didesniu nuosavu indėliu

Pavyzdys

Aprašo 37 p. nustatytas privalomas nuosavas indėlis, už kurį balai nesuteikiami.

Kultūros paveldo objektas, kurio 
statusas - paminklas

Privalomas nuosavas indėlis – 20 
proc. nuo tinkamų finansuoti 
išlaidų sumos

Nustatytos tinkamos finansuoti 
išlaidos – 800.000 Eur

Privalomas nuosavas indėlis –
800.000*0,2=160.000 Eur

Prisidėjimas didesniu nei privaloma 
nuosavu indėliu skaičiuojamas nuo 
visų tinkamų finansuoti projekto 
išlaidų.

Balai suteikiami taip:

Prisidėjimas ne 
mažiau 21 proc.– 5 
balai  

Prisidėjimas ne 
mažiau 26 proc. – 10 
balų 

Prisidėjimas ne 
mažiau 31 proc. – 15 
balų 

Prisidėjimas ne 
mažiau 41 proc. – 20 
balų  

Jeigu nuosavas indėlis 
siektų 328.000 Eur, būtų 
skiriama 20 balų.
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3. Privačių investicijų pritraukimas į valstybės ar savivaldybės nuosavybės teise 
priklausantį turtą

Pavyzdys

Kultūros paveldo objektas, 
priklausantis savivaldybei ir 
kurio statusas – paminklas

Privalomas nuosavas indėlis – 20 
proc. nuo tinkamų finansuoti 
išlaidų sumos

Nustatytos tinkamos finansuoti 
išlaidos – 800.000 Eur

Privalomas nuosavas indėlis –
800.000*0,2=160.000 Eur

160.000+300.000 –
finansuojama privačiomis 

investicijomis  

Netinkamos, bet būtinos projektui 
užbaigti išlaidos – tvarkomieji 
statybos darbai – 300.000 Eur

460.000/1.100.000*
100=42 proc. 

Bendra projekto vertė – 1.100.000 
Eur (tinkamos + netinkamos, bet 
būtinos)

Privačių investicijų vertė sudaro 
42 proc. nuo bendros projekto 
vertės ir būtų skiriama 15 balų

PASTABA: Jeigu pridėtinės vertės mokestis – netinkamas finansuoti 
projekto lėšomis, tuomet visos (tinkamos ir netinkamos, bet būtinos) 
išlaidos skaičiuojamos be pridėtinės vertės mokesčio.
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4. Kultūros paveldo reikšmingumas

Jeigu kultūros paveldo objekto statusas –
paminklas, skiriama 15 balų.

Jeigu kultūros paveldo objekto statusas –
valstybės saugomas, skiriama 10 balų.

Jeigu kultūros paveldo objekto statusas –
savivaldybės saugomas, skiriama 5 balai.

5. Kultūros paveldo buvimas prioritetiniame turizmo plėtros regione
Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programoje nustatyti regionai:

Vilniaus regionas, apimantis Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Širvintų rajono, Trakų 
rajono savivaldybes.

Pajūrio regionas, apimantis Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Palangos miesto, 
Kretingos rajono, Neringos, Šilutės rajono savivaldybes.

Nemuno žemupio regionas, apimantis Kauno miesto, Kauno rajono, Birštono, 
Kaišiadorių rajono, Jurbarko rajono, Šakių rajono, Prienų rajono savivaldybes.

Pietų Dzūkijos regionas, apimantis Druskininkų, Lazdijų rajono, Varėnos rajono 
savivaldybes.

Rytų Aukštaitijos regionas, apimantis Zarasų rajono, Ignalinos rajono, Utenos 
rajono, Anykščių rajono, Molėtų rajono savivaldybes.

Žemaitijos aukštumų regionas, apimantis Telšių rajono, Plungės rajono 
savivaldybes.

Jeigu objektas patenka į nurodytą 
regioną - skiriami 5 balai
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6. Projektu įgyvendinami regiono ITVP nustatyti tikslai ir uždaviniai

Pavyzdys

2. Prisidėti prie ITVP tikslų ir 
uždavinių.
Pavyzdžiui:

1. Tikslas: padidinti Šiaulių regiono tikslinių
teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant
patrauklumą gyvenimui, darbui ir
investicijoms

ITVP teritorijos – tikslinės ir su jomis susietos teritorijos.

Šiaulių regiono ITVP 
1. Objektas turi patekti į tikslines 
arba susietas teritorijas:

1.2. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos
įvairovę, gerinant gyvenamąją aplinką,
skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo
vietų kūrimą

Turi būti pateiktas aprašymas, kaip planuojamas projektas 
prisidės prie ITVP nustatyto tikslo ir uždavinio.  

Planuojama įkurti kultūros centrą, 
kuriame bus teikiamos kultūrinės 

paslaugos (koncertai, renginiai ir pan.)

Jeigu objektas prisideda prie ITVP 
nustatytų tikslų ir uždavinių -

skiriami 5 balai

Visas ITVP galima rasti: 
www.lietuvosregionai.lt  
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7. Investicijos kultūros paveldo objekto pritaikymui

Vertinamas pareiškėjo iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos numatytų investicijų dydis 
kultūros paveldo objekto (pastato) pritaikymui.

Pavyzdys
Tvarkomieji statybos 
darbai

Tvarkomieji paveldosaugos 
darbai (tvarkyba)

500.000 Eur 700.000 Eur

 fasadų apdaila 
ir puošyba;

 stogelis 
fasade;

 pamatas; 
 mūro sienos.

 Stogo tvarkymas;
 inžinerinių sistemų 

įrengimas;
 vidaus apdaila;
 langų, durų keitimas.

1. Bendra projekto vertė –
1.200.000 Eur

Tinkamos ir netinkamos, bet 
būtinos projektui užbaigti 

išlaidos

2. Investicijos, skirtos 
objekto pritaikymui -
700.000 Eur

Tvarkomųjų statybos darbų 
išlaidos, skirtos pastato

pritaikymui

Investicijų dydis skaičiuojamas nuo bendros projekto vertės:
700.000/1.200.000 *100 = 58 proc.

Skiriami 25 balai

Svarbu! Tvarkomieji statybos darbai neturi būti baigti iki paraiškos pateikimo dienos.

PASTABA: Jeigu pridėtinės vertės mokestis (PVM) – netinkamas 
finansuoti projekto lėšomis, tuomet visos (tinkamos ir 
netinkamos, bet būtinos) išlaidos skaičiuojamos be PVM.
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Kai ne visas pastatas - kultūros paveldo objektas

Ar gali į investicijų dydį 
skaičiuotis objekto Nr. 2 
tvarkomųjų statybos 
darbų išlaidos?

Pavyzdys

Objekte Nr. 2 atliekami tvarkomieji 
statybos darbai:
 vidaus apdaila;
 objekto inžinerinių sistemų atnaujinimo 

darbai;
 įrengiama šildymo gamybos ir tiekimo 

katilinė, reikalinga objekto Nr. 1 šildymo 
sistemai;

 fasado apšiltinimo ir apdailos darbai.

Tvarkomųjų statybos darbų 
išlaidos, skirtos kultūros paveldo 

objekto (pastato) pritaikymui
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Balai
Kriterijus Maksimali balų suma

1. Didžiausias projektui skiriamo finansavimo efektyvumas 15

2. Pareiškėjo prisidėjimas didesniu nuosavu indėliu 20

3. Privačių investicijų pritraukimas į valstybės ar savivaldybės 
nuosavybės teise priklausantį turtą

15

4. Kultūros paveldo reikšmingumas 15

5. Kultūros paveldo buvimas prioritetiniame turizmo plėtros 
regione

5

6. Projektu įgyvendinami regiono ITVP nustatyti tikslai ir uždaviniai 5

7. Investicijos kultūros paveldo objekto pritaikymui 25

VISO 100

Minimali privaloma surinkti balų suma 40
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Kylantys klausimai
Kaip vertinamos reikšmės, 
nepatenkančios į intervalus, pvz.: 
surinkta 5,5 proc.?

Kokie dokumentai teikiami investicijų 
dydžiui pagrįsti (7 kriterijus)?

Ar naujų takų / želdinių įrengimas 
objekto teritorijoje (pvz, dvaro parke) 
būtų vertinami kaip investicijos objekto 
pritaikymui (7 kriterijus)? 

Ar projektams, kurie teiks ne viešąją 
paslaugą taikoma 3 kriterijus (privačių 
investicijų pritraukimas į savivaldybės 
ar valstybės turtą)?
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