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Projektų, numatomų finansuoti pagal 

priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 

„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo 

objektus “, pagrindiniai projektų rengimo 
aspektai

Eglė Menkevičienė
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Išlaidų tinkamumo reikalavimai
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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

PFSA nustatytos 
netinkamos išlaidos

PFSA nustatytos išimtys

1. Žemė Netinkama Nenustatyta

2. Nekilnojamasis turtas Netinkama Nenustatyta

3. Statyba,
rekonstravimas, 
remontas ir kiti darbai

Naujų pastatų statybos 
išlaidos

Nenustatyta

Naujų ir esamų inžinerinių 
statinių statybos išlaidos

- Išlaidos yra būtinos pastatą tinkamai naudoti;
- Išlaidos yra skirtos sutvarkyti nacionalinio reikšmingumo lygio kultūros 
paveldo objektui ar vietovei.

Naujų pastato aukštų, rūsių 
ar priestatų statybos išlaidos

Išlaidos yra būtinos kultūrinės veiklos vykdymui, jų būtinumas yra pagrįstas 
investicijų projekte ir jos nurodytos patvirtintame projektiniame 
pasiūlyme.

Viešųjų erdvių, aplinkos 
(sklypo) tvarkymo ir su tuo 
susijusios išlaidos

- Išlaidos yra būtinos pastatą tinkamai naudoti;
- Išlaidos yra skirtos sutvarkyti nacionalinio reikšmingumo lygio kultūros 
paveldo objektui ar vietovei.

Neišlikusių kultūros paveldo 
objektų atkūrimo išlaidos.

Nenustatyta
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PFSA nustatyti išlaidų tinkamumo reikalavimai

Išlaidų
kategorija

Išlaidų kategorijos 
pavadinimas

PFSA nustatytos netinkamos išlaidos PFSA nustatytos išimtys

4. Įranga, įrenginiai ir 
kitas turtas

- Tikslinių transporto priemonių įsigijimo išlaidos;
- Kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo išlaidos;
- Baldų, kaip eksponavimo objektų, įsigijimo 
išlaidos.

Nenustatyta

- Muzikos instrumentų įsigijimo išlaidos Išlaidos tinkamos, kai jų būtinumas pagrindžiamas 
investicijų projekte ir jos nurodytos patvirtintame 
projektiniame pasiūlyme.

5. Projekto vykdymas Paraiškos ir projektinio pasiūlymo parengimo ir 
kitos projekto tiesioginių veiklų, kurių išlaidos 
nepriskirtos biudžeto 3 ir 4 kategorijoms, vykdymo 
išlaidos.  

- Rinkodaros plano parengimo išlaidos;

- Investicijų projekto parengimo išlaidos 
finansuojamos ne didesne kaip 10 000 Eur suma.

6. Informavimas apie 
projektą

Nenustatyta Bendra suma neturi viršyti 0,25 proc. tinkamų 
finansuoti išlaidų sumos ir gali sudaryti ne 
daugiau kaip 10 000,00 Eur.
Galimybė: finansuojamos ne tik privalomos, bet ir 
kitos informavimo priemonės.

7. Netiesioginės išlaidos 
ir kitos išlaidos pagal 
vienodo dydžio normą

Nenustatyta Nenustatyta
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Kylantys klausimai

Inžinerinių tinklų įrengimas

Būtinas takas iki pastato

Objekte kultūrinei veiklai - 80 
proc., kitai (nekultūrinei) - 20 proc. 
tik valstybės pagalbos objektams.

Meno mokykla kultūros paveldo 
pastate.
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Parengtumo reikalavimai
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Priemonės aprašo 29.2. p.

Statinio projektas

Tvarkybą ir (ar) statybą leidžiantis dokumentas

Daiktinė teisė į statinį ir (ar) žemę
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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

PATVIRTINAS

1. Patvirtintas statytojo tvirtinamuoju dokumentu.
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PU

STRATEGIJA
- Projekto rengimo paslaugas pirkti 

atskirai nuo rangos darbų
- Projekto vykdymo priežiūrą pirkti kartu

OBJEKTAS
- Aiškūs ir pamatuoti poreikiai
- Aprašo reikalavimų įgyvendinimas

REIKALAVIMAI PROJEKTUOTOJUI
- Projektavimo dokumentai
- Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai
- Statinio projekto pristatymai

RIZIKŲ PASKIRSTYMAS
- Projektavimo dokumentų pateikimas

Rekomenduojame vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijomis dėl viešojo projektavimo paslaugų 
pirkimo (2014-12-31 įsakymo Nr. 1S-266)

DAŽNIAUSIOS KLAIDOS
- Per detalūs / abstraktūs reikalavimai
- Nėra projektavimo sąlygų / pamiršti 

įvairūs tyrimai

CPVA REIKALAVIMAS
Projektas teikiamas PDF formatu ar kitu 
formatu, kurį būtų galima peržiūrėti 
Microsoft Office 

Statinio projekto rengimas
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Statinio projekto tvirtinimas

Parengto projekto 
sprendinių pristatymas

Projekto atitiktis PU ir 
kitiems pirkimo dokumentų 

reikalavimams

Atskirų projekto dalių 
peržiūra, kad nebūtų 

prieštaravimų tarp šių dalių 

Viskas atlikta – projektas 
tvirtinamas dokumentu!



11

Leidimas tvarkybai / statybai
LEIDIMAS TVARKYBOS DARBAMS

PATVIRTINAS

1. Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos 
darbus.

LEIDIMAS STATYBOS DARBAMS

PATVIRTINAS

1. Leidimas rekonstruoti / atnaujinti (modernizuoti) statinį.

2. Rašytinis pritarimas.
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Daiktinė teisė į statinį ir (ar) žemę

NUOSAVYBĖ

PANAUDA
(sutartis)

PATIKĖJIMAS
(sutartis, sprendimas, 
perdavimo-priėmimo 

aktas)

NUOMA
(sutartis)

Valdymo 
formos

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

projekto investicijų tęstinumo 5 m. po projekto įgyvendinimo 
pabaigos.

- Valdymo formos užregistruotos NTR.
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STRUKTŪRINĖS PARAMOS 
PROJEKTŲ I DEPARTAMENTAS
KULTŪROS PROJEKTŲ SKYRIUS 

EGLĖ MENKEVIČIENĖ

TEL. 85 274 8758

E.MENKEVICIENE@CPVA.LT

INDRĖ DRUNGILIENĖ

TEL. 85 249 9260 

I.DRUNGILIENE@CPVA.LT

LAURA MIELDAŽYTĖ – PETRUKAITĖ

TEL. 85 250 3728

L.MIELDAZYTE-PETRUKAITE@CPVA.LT


