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Projektų, numatomų finansuoti pagal 

priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti 

savivaldybių kultūros paveldo objektus“, 

išlaidų tinkamumo reikalavimai

Indrė Drungilienė
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Teisės aktai

Priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo 

objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (PFSA), patvirtintas Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-338 

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (PAFT)

Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 m. programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-711

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 biudžetas
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Projekto biudžeto planavimo procesas

Rūpestingas projekto veiklų išlaidų suplanavimas ir jų vertės nustatymas

Rūpestingumas

Išlaidų atitikties tinkamumo reikalavimams nustatymas

Atitikimas

Tinkamas išlaidų priskyrimas projekto biudžeto kategorijoms

Tinkamas priskyrimas
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Patarimai išlaidų vertei nustatyti

Rangos darbai

• Pagal statinio projekto skaičiuojamąją kainą (TP 
privaloma pateikti kartu su paraiška);

Įranga, kai nėra sudarytos pirkimo sutartys

• Panašiomis sutartimis (įrangos specifikacija turi 
būti analogiška);

• Preliminariais tiekėjų komerciniais pasiūlymais;
• Kainų suvestinėmis iš internete esančių kainų 

kartu su nuorodomis;

Inžinerinės paslaugos, kai nėra sudarytos 
pirkimo sutartys

• Statybos darbų atveju rekomenduojame vadovautis 
bendraisiais ekonominiais normatyvais; žr. 
http://sistela.lt/informacine/baze

• Paveldosaugos tvarkybos darbų atveju  - rekomenduojama 
vadovautis PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo 
tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo 
rekomendacijos“

Projekto administravimas ir kitos 
netiesioginės išlaidos

• Apskaičiuojamos vadovaujantis „Projektų 
administravimo ir finansavimo taisyklių“ 10 
priedu. 

http://sistela.lt/informacine/baze
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Projekto administravimo ir kitos netiesioginės išlaidos 

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 apskaičiuoti projekto administravimo ir kitų 
netiesioginių išlaidų vertę?

Projekto netiesioginėms išlaidoms nustatyti taikoma fiksuotoji norma pagal PAFT 10 priedą

Skaičiuojama perkamų prekių, paslaugų ar darbų išlaidų dalis nuo tinkamų išlaidų (t. y. veiklų ranga)

Preliminariai fiksuotoji norma nustatoma pagal projekto vertę be netiesioginių išlaidų, tada pridedama netiesioginių suma 
(apskaičiuota pagal fiksuotąją normą) ir patikrinama, ar dėl padidėjusios tinkamų išlaidų sumos nebuvo peršokta į kitą 
fiksuotosios normos eilutę

Perkamų išlaidų dalis turi sudaryti iki 99,99 proc., t. y. fiksuotoji norma taikoma tuomet, jei nors 1 euro centas yra 
neperkamos išlaidos

Jei visos projekto išlaidos yra perkamos, projekto netiesioginės išlaidos apmokamos pagal mažiausią tam tikros vertės 
projektams taikomą fiksuotąją normą
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Išlaidų atitiktis tinkamumo reikalavimams 

Eil. Nr.
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų 

suma, eurais

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

Iki 85 proc. tinkamų 
finansuoti projekto 
išlaidų

nuo 85 (imtinai) iki 
95 proc. tinkamų 
finansuoti projekto 
išlaidų

nuo 95 (imtinai) iki 
98 proc. tinkamų 
finansuoti projekto 
išlaidų

nuo 98 (imtinai) iki 
99,99 proc. tinkamų 
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
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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

Būtinos

Patirtos ir 

apmokėtos 

2014.01.01-

2021.12.31

Pagrįsta 

vertė

PVM ?

Valstybės 

pagalba?

Ir kt. 
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Valstybės pagalbos reikalavimai

Reglamentas 
(ES) Nr. 

651/2014

53 str. 4 d. nustato reikalavimus tinkamoms 
finansuoti išlaidoms

Bent 80 proc. per metus projekto metu 
atnaujintos infrastruktūros laiko arba 
vietos turi būti naudojama kultūros 
tikslams (53 str. 4 d. (a))

Valstybės pagalbos dydis negali viršyti tinkamų 
finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno 
skirtumo ( 53 str. 6 d.)

Kultūros tikslus apibrėžia Reglamento (ES) Nr. 
651/2014 53 str. 2 d.
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STRUKTŪRINĖS PARAMOS 
PROJEKTŲ I DEPARTAMENTAS
KULTŪROS PROJEKTŲ SKYRIUS 

INDRĖ DRUNGILIENĖ

TEL. 85 249 9260 

I.DRUNGILIENE@CPVA.LT

EGLĖ MENKEVIČIENĖ

TEL. 85 274 8758

E.MENKEVICIENE@CPVA.LT

LAURA MIELDAŽYTĖ – PETRUKAITĖ

TEL. 85 250 3728

L.MIELDAZYTE-PETRUKAITE@CPVA.LT


