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08.1.1-CPVA-V-427  priemonė
„INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA: INVESTICIJOS 

Į INFRASTRUKTŪRĄ“ 

„BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ 
DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA“ 

Projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimai
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Teisės aktai ir sąvokos
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Lietuvos higienos norma HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta LR
sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-714

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.351938/FxwNAlXXJx

Teisės aktai (1)

LR socialinių paslaugų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed068ca0125f11e4adf3c8c5d7681e73

Socialinės globos normų aprašas, patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.292682/uPEuuOyjBr

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A1-457 patvirtintas priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427
„Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 “Bendruomeninių vaikų globos
namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra”
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8cedb400af4611e88f64a5ecc703f89b

Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453/CeGwMtBhSN

Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams
2014−2020 metų veiksmų planas, patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83
(toliau – Pertvarkos veiksmų planas)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c90d41f097de11e3bdd0a9c9ad8ce1bf
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2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas (toliau – Rodiklių
aprašas), patvirtintas LR finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 (kartu su vėlesniais pakeitimais)

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/stebesenos-rodikliu-skaiciavimo-aprasai

Teisės aktai (2)
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – Projektų taisyklės arba PAFT), patvirtintos 2014 m. spalio 8 d. LR finansų
ministro įsakymu Nr. 1K-316 (kartu su vėlesniais pakeitimais)

http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/projektu-administravimo-ir-finansavimo-taisykles

Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams (toliau – Rekomendacijos)

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-
strukturiniu-fondu-reikalavimams

Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijos, patvirtintos LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr.
A1-609 (toliau – VDC rekomendacijos)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4b3d88a07cef11e59a1ed226d1cbceb5?jfwid=rivwzvpvg
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Sąvokos

BVGN
Bendruomeniniai vaikų globos namai - pagal šeimai artimos aplinkos modelį 
veikiantys vaikų globos namai, įsteigti atskirose patalpose (pvz., namas, butas) 
bendruomenėje (iki 8 vaikų) 

VDC
Vaikų dienos centras

Nuolatinis vaikų dienos centro lankytojas
Vaikas, kuris reguliariai lankosi vaikų dienos centre ir kuriam teikiamos dienos
socialinės priežiūros paslaugos ne trumpiau kaip 3 mėnesius per kalendorinius
metus

Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos
Apraše nurodytuose teisės aktuose
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Reikalavimai pareiškėjams ir 
partneriams
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Galimi pareiškėjai :

Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams (1)

Tik savivaldybių administracijos

Biudžetinės įstaigos

Viešosios įstaigos

Asociacijos

Labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės 
ir bendrijos

Galimi parteriai :



9

Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams (2)

Galimi partneriai BVGN veiklai vykdyti yra Pertvarkos veiksmų

plano 4 priede nurodyti pertvarkytini vaikų globos namai arba kitos

įstaigos, turinčios licenciją teikti trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą

socialinės rizikos vaikams ir likusiems be tėvų globos vaikams, kurios teiks

socialinės globos paslaugas Pertvarkos veiksmų plano 4 priede nurodytų

pertvarkytinų globos namų vaikams.

Partnerių VDC veiklai vykdyti atranką iki projektinio pasiūlymo

pateikimo atliko pareiškėjai (savivaldybių administracijos).

!CPVA su atrankomis susijusių dokumentų teikti nereikia.

Jungtinės veiklos sutartis
PAFT 163 p. Partneriai būtų tinkamai informuoti apie jų pareigas, susijusias su projekto sutarties vykdymu

ir projekto įgyvendinimu, taip pat laikytųsi visų su projekto įgyvendinimu susijusių įsipareigojimų.

Iki projekto sutarties pasirašymo su partneriais turi būti sudaryta jungtinės veiklos sutartis, kurioje

būtų nustatytos tarpusavio teisės ir pareigos įgyvendinant projektą.

!Jungtinės veiklos sutarties su paraiška teikti nereikia.
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Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams (3)

Pareiškėjai teikia paraiškas, parengtas kartu su partneriais, t. y.
įstaigomis, kurios naudosis įgyvendinant projektą sukurta
infrastruktūra (teiks socialinės globos ar socialinės priežiūros ir
ugdymo paslaugas).

Partneris turi būti įtrauktas į projekto veiklų vykdymą (kurti
pridėtinę vertę projekte. Pvz.: vykdyti konkrečią projekto veiklą,
dalyvauti projekto valdymo grupėje, pirkimų komisijoje ar pan.

Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą,
įgyvendinimą ir rezultatus (nors projekte dalyvauja ir partneris).
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Projektams taikomi 
reikalavimai
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Reikalavimai projektams
Projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų suma, išskyrus
(atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės
vertės mokestį (toliau – PVM) ir išlaidas, kurios apmokamos
supaprastintai pagal iš anksto nustatytą dydį (fiksuotąją normą),
negali viršyti 300 000 eurų

Teikiamų projektų įgyvendinimo trukmė turi būti
pagrįsta ir pakankama projekto veikloms vykdyti ir
rezultatams pasiekti. Visais atvejais projektų veiklos turi
būti baigtos vykdyti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Projektais turi būti siekiama stebėsenos rodiklio
„Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius“ 

Projektuose negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą
poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl
lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo,
įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės
priklausomybės, religijos principus.
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Pagal Aprašą remiamos veiklos
Aprašo 8 p. ir 9 p.

BVGN veikla
Šeimai artimos 

aplinkos 
bendruomeninių 

vaikų globos namų 
tinklo plėtra

VDC veikla
Vaikų dienos centrų 

tinklo plėtra 

Butų, gyvenamųjų namų 
įsigijimas

Turimų ar projektų lėšomis 
įsigytų butų, gyvenamųjų 
namų pritaikymas BVGN 

veiklai

Naujų gyvenamųjų namų 
(įskaitant modulinius 

namus) statyba

Naujų VDC steigimas

Veikiančių VDC plėtra, kuria 
didinamas nuolatinių VDC lankytojų 

skaičius, naujiems lankytojams 
pritaikant naujas (papildomas) 

erdves (pastatus, patalpas)

Priemonės tikslas

Sukurti sąlygas, reikalingas 
veiksmingam ir tvariam 

perėjimui nuo institucinės 
globos prie šeimoje ir 

bendruomenėje teikiamų 
paslaugų
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Projektų parengtumo reikalavimai. Bendri visoms veikloms (1)

Bendras reikalavimas:
Projektuose numatomi rekonstruoti ar remontuoti
pastatai,

taip pat žemės sklypai, kuriuose numatoma statyti,
rekonstruoti ar remontuoti pastatus,

turi būti pareiškėjų (partnerių) valdomi nuosavybės ar
patikėjimo teise arba gauti pagal panaudos (nuomos)
sutartis ne trumpesniam kaip projekto įgyvendinimo ir
5 metų nuo projekto finansavimo pabaigos
laikotarpiui.

Svarbu!
Daiktinės teisės į pastatą ir žemės sklypą, kuriame
įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, turi
būti įregistruotos įstatymuose nustatyta tvarka.

Tai įrodo įrašai Nekilnojamojo turto registre.
!Registrų centro išrašų su paraiška teikti nereikia.

Patvirtinantys dokumentai (žemės sklypas):

1. Žemės sklypo, kuriame bus vykdomi darbai,
panaudos arba nuomos sutartis;

2. Jei nėra gautas statybą leidžiantis dokumentas:

- Žemės sklypo panaudos davėjo arba nuomotojo
rašytinis sutikimas, jei toks sutikimas nenumatytas
panaudos ar nuomos sutartyje;

- Sutikimą remontuoti objektą privaloma pateikti tik
jei bus keičiama statinio paskirtis.

.

Patvirtinantys dokumentai (objektas):
1. Objekto (pastato ar patalpų), kurį planuojama
rekonstruoti ar remontuoti panaudos arba nuomos
sutartis;

2. Objekto savininko raštiškas sutikimas
rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti objektą, jei
toks sutikimas nenumatytas sutartyse.

Daiktinės teisės 

į turtą

Aprašo 23.1. p. reikalavimai:
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Aprašo 23.2 p. ir 23.3 p. reikalavimas: turi būti išduotas statybą leidžiantis dokumentas arba parengta statinio projektavimo užduotis

Projektų parengtumo reikalavimai. Bendri visoms veikloms (2)

Preliminarius darbų kiekių žiniaraščius

Naujos statybos, kapitalinio remonto ir (arba) 
rekonstrukcijos atveju

Pateikti:

Statinio projektavimo
užduotį

Svarbu! Forma turi būti
patvirtinta statytojo/užsakovo

Pateikti:

Numatomų remontuoti patalpų brėžinius iš 
inventorinės bylos

Paprastojo remonto atveju

JEI STATINIO PROJEKTAS 
PARENGTAS

JEI STATINIO PROJEKTAS 
NEPARENGTAS

Statinio projektą, patvirtintą

STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“
nustatyta tvarka.
Svarbu! Teikiama kartu su statinio
projekto skaičiuojamosios kainos
dalimi.

Pateikti:

Statybą leidžiantį dokumentą

Projekto atitikties Aprašo 24 ir (ar) 25 punktuose 
nurodytiems reikalavimams aprašymą 

Svarbu! Statinio projekte bei projektavimo užduotyje turi būti įvertinti Aprašo 24 p. keliami reikalavimai BVGN veiklai
ir (ar) 25 p. keliami reikalavimai VDC veiklai.
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Aprašo 23.4. p. reikalavimas:

Projektų parengtumo reikalavimai. Bendri visoms veikloms (3)

Pareiškėjas (partneris) turi užtikrinti, kad:

naujai statomų, rekonstruojamų ar remontuojamų pastatų
žemės sklypai

būtų numatyti teritorijose, kuriose jau yra nutiesti
inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijos ir pastatyti
kiti inžineriniai statiniai (pvz., katilinės).

1. Projekto lėšomis finansuojamos visos statinio inžinerinės sistemos ir
inžineriniai tinklai nuo pastato iki artimiausio vandentiekio ir (arba)
nuotakyno šulinio, ir (arba) įrengtos uždaromosios armatūros, kurie yra
tiesiogiai susiję su esamu ir (arba) modernizuojamu projekto objektu ir
kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus gali būti pareiškėjo
nuosavybė.

2. Jei įgyvendinant projektą planuojama tiesti inžinerinius tinklus ir
susisiekimo komunikacijas ir (arba) statyti kitus inžinerinius statinius,
kurie negali būti finansuojami projekto lėšomis, pareiškėjai šiuos darbus
apmoka savo lėšomis.
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Projektų parengtumo reikalavimai. Taikoma BVGN veiklai.

Kiekvienoje savivaldybėje, turi būti
pritaikyti ne mažiau kaip vieni pagal
Aprašą finansuojami BVGN:

.

BVGN

Aprašo 24 p. ir 31.3 p. reikalavimai:

BVGN turi būti kuriami gyvenamosiose
vietovėse, kuriose vaikams būtų sudaryta
galimybė pėsčiomis ir (ar) visuomeniniu
transportu pasiekti ugdymo įstaigas bei
aktyviai dalyvauti bendruomenės
gyvenime.

Įsigyjamas būstas, Nekilnojamojo turto
kadastro duomenimis, negali būti fiziškai
nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc.

1. Įsigyjant ar remontuojant esamą butą – butas turi
būti vieno aukšto, pirmame namo aukšte arba name,
kuriame yra liftas;

2. Įsigyjant ir (ar) rekonstruojant (remontuojant)
esamą namą – finansuojamas viso namo pritaikymas
žmonių, turinčių negalią, reikmėms.;

3. Statant naują namą – statomas vieno aukšto namas,
kuris pritaikomas žmonių, turinčių negalią, reikmėms.

Svarbu! BVGN įstaigos privalo atitikti Socialinių paslaugų įstatymo, Socialinės globos normų aprašo ir

Higienos normos reikalavimus.
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Dokumentai, reikalingi nekilnojamojo turto pirkimo išlaidų tinkamumui finansuoti
įvertinti (taikoma tik įsigyjant nekilnojamąjį turtą), atsižvelgiant į esamą situaciją

Pavadinimo vieta
Jūsų įrašomas tekstas. Visos frazės keičiamos jūsų tekstu.

Pavadinimo vieta
Jūsų įrašomas tekstas. Visos frazės keičiamos jūsų tekstu.

Jeigu numatyta tik vietovė, kurioje planuojama pirkti nekilnojamąjį turtą:

Turi būti pateikta Registrų centro arba nepriklausomo turto vertintojo išduota bendra panašių
nekilnojamojo turto objektų grupės rinkos vertės nustatymo ataskaita (ataskaita turi būti išduota ne
anksčiau kaip likus 6 mėnesiams iki paraiškos pateikimo), kurioje turi būti nurodytos vidutinės toje
vietovėje esančio nekilnojamojo turto kainos.

03

Pavadinimo vieta
Jūsų įrašomas tekstas. Visos frazės keičiamos jūsų tekstu.02

Jeigu numatyta pirkti konkretų nekilnojamojo turto objektą: 

Nepriklausomo turto vertintojo išduota turto rinkos vertės nustatymo ataskaita (ataskaita turi būti
išduota ne anksčiau kaip likus 6 mėnesiams iki paraiškos pateikimo), kurioje nurodyta numatomo
įsigyti objekto (-ų) (ir kartu įsigyjamo žemės sklypo) rinkos vertė;

01

Jeigu nekilnojamasis turtas nupirktas iki paraiškos pateikimo dienos:

Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis ir nepriklausomo turto vertintojo išduota turto 
rinkos vertės nustatymo ataskaita, kurioje nurodyta įsigyto nekilnojamojo turto (ir kartu su juo įsigyto 
žemės sklypo) rinkos vertė;

Taikoma BVGN veiklai:
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Projektų parengtumo reikalavimai. Taikoma VDC veiklai.

Visi pagal Aprašą finansuojami VDC,
kuriuose planuojama vykdyti
rekonstrukcijos ar remonto darbus, turi
būti pritaikyti žmonėms, turintiems
negalią.

Svarbu! Jei VDC įsikuria tik dalyje pastato,
finansuojamas VDC patalpų ir patekimo į VDC patalpas
pritaikymas žmonėms, turintiems negalią (įėjimas į
pastatą bei judėjimo trasa iki VDC patalpų).

.

VDC 

Aprašo 25 p. ir 31.2 p. reikalavimai:

Steigiant naują VDC, turi būti
užtikrinta, kad jame paslaugas gaus
ne mažiau kaip 10 nuolatinių VDC
lankytojų.

Svarbu! Rekomenduojama, kad vienam VDC
lankytojui tektų iki 7 kv. m. projekto lėšomis
finansuojamų patalpų ploto.

VDC veiklai vykdyti turi būti numatyta ne
mažiau kaip 30 proc. Pertvarkos veiksmų
plano 3 priede konkrečiam pareiškėjui
projektams įgyvendinti skirtų lėšų sumos.

Vykdant VDC plėtrą, nuolatinių VDC
lankytojų skaičius (lyginant jį su praėjusių
kalendorinių metų nuolatinių VDC
lankytojų skaičiumi) turi būti padidintas ne
mažiau kaip 50 proc., arba 10 lankytojų.

Svarbu! Investicijas gavę VDC privalo atitikti VDC rekomendacijų reikalavimus
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Tinkamų finansuoti projekto 
išlaidų ir finansavimo 

reikalavimai
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Projektų išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių VI skyriaus 32 skirsnyje

Išlaidų tinkamumo reikalavimai (1)

Išlaidos turi būti būtinos projektams įgyvendinti, t. y., prisidėti prie
projekto tikslų, uždavinių ir rezultatų pasiekimo, ir turi būti numatytos
projekto sutartyje.

Išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos tinkamu finansuoti laikotarpiu -
nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d., su sąlyga, kad visos
projekto veiklos nėra baigtos iki pareiškėjui pateikiant paraišką.

Išlaidos gali būti patirtos projekto vykdytojo ir partnerio.

Išlaidų tinkamumą reglamentuoja Rekomendacijos dėl išlaidų tinkamumo, kurių tikslas –
padėti įvertinti projektų išlaidų atitiktį ES struktūrinių fondų finansavimo reikalavimams 

Įstaigų, nurodytų Atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų
ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų sąraše, tinkamos finansuoti išlaidos
BVGN veiklai vykdyti gali būti patirtos ir apmokėtos ne anksčiau kaip
2017 m. sausio 1 d. su sąlyga, kad visos projekto veiklos nėra baigtos
vykdyti iki pareiškėjui pateikiant paraišką.
Projektų finansavimas gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti
projekto išlaidų. Pareiškėjai ir (arba) partneriai savo iniciatyva ir savo, ir
(arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

Projektų tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektams
skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama projektų vykdytojų ir
(arba) partnerių lėšomis.
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Terminai ir laiko planavimas

Techninio 
projekto 

ekspertizės 
pirkimas ir 
atlikimas

Rangos 
sutarties  

vykdymas

Rangos darbų 
pirkimas 

(skelbimas-
sutartis)

Projektavimo 
sutarties 

vykdymas

TP pirkimas 
(skelbimas -

sutartis)

2-3 mėn. 5 mėn. 3 mėn. 12-18 mėn.

Projekto veiklų trukmė

Įrangos 
pirkimai ir 

pristatymas

Pirkimo dokumentų  
rengimas, derinimas

Administravimo
komandos

sudarymas/pirkimas
Projekto  

užbaigimas

Pirkimų planas, pirkimo 
dokumentų  rengimas, 

derinimas

2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinė parama

1 mėn.

Statybos leidimo 
gavimas

3-4 mėn.
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Išlaidų tinkamumo reikalavimai (2)

Netiesioginės projekto išlaidos 

Išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto
veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos ir tiesiogiai
susijusios su tiesioginėmis projekto išlaidomis.
Tokios išlaidos turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidų
pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar
lygiaverčiais įrodomaisiais dokumentais arba
apskaičiuotos naudojant fiksuotąją normą.

Tinkamų finansuoti išlaidų 
tipai

Tiesioginės projekto išlaidos 

Tiesiogiai projekto veikloms įgyvendinti
būtinos išlaidos, kai tiesioginį projekto
veiklų ir jų išlaidų ryšį įmanoma aiškiai
parodyti

• Netiesioginės išlaidos  pagal fiksuotąją 
projekto išlaidų normą

• Žemė ir nekilnojamasis turtas;

• Statyba, rekonstravimas, remontas ir 
kiti darbai (taip pat jiems tenkančios 
projektavimo ir inžinerinės paslaugos
(jei jos privalomos pagal teisės aktus);

• Įranga, įrenginiai ir kitas turtas;

• Informavimo apie projektą išlaidos. Svarbu!
Projekto biudžete nurodomos tik tinkamos finansuoti išlaidos
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Netinkamos finansuoti išlaidos

Išlaidų tinkamumo reikalavimai (3)

Detalus netinkamų finansuoti išlaidų sąrašas pateikiamas Projektų taisyklių VI
skyriaus 34 skirsnyje bei detalizuotas Aprašo 36-37 p.

Netinkamos finansuoti išlaidos (pavyzdžiai):

Išlaidos, kurios padidina projekto sąnaudas, proporcingai
nesukurdamos pridėtinės vertės (projektinio pasiūlymo ir paraiškos
rengimo išlaidos);

Nepagrįstai didelės išlaidos. Įgyvendinančioji institucija turi teisę
atlikusi rinkos kainų analizę pripažinti netinkamomis finansuoti tą
išlaidų dalį, kuri viršija analizės išvadoje nurodytą konkrečiai
investicijai nustatytą didžiausią rinkos kainą;

Išlaidos, patirtos vykdant sutartis (jų dalį), sudarytas su tarpininkais ar
konsultantais, kuriose darbų ar paslaugų kaina siejama su išlaidų
dydžiu, nepagrįstu faktine atlikto darbo ar suteiktų paslaugų verte
(sėkmės mokestis mokamas konsultantams už paraiškos parengimą).
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BVGN veiklos išlaidos (1)
Išlaidų tinkamumo reikalavimai (4)

Žemė
Kai BVGN veiklai vykdyti įsigyjamas namas ar butas, kuriems suformuotas ir priskirtas 
racionalaus dydžio gyvenamosios paskirties žemės sklypas, t. y. projekto lėšomis gali 
būti finansuojama ne daugiau kaip 20 arų

Nekilnojamasis turtas
• BVGN veiklai vykdyti gali būti įsigyjamas tik gyvenamosios paskirties

nekilnojamasis turtas (butai, gyvenamieji namai);
• Nepriklausomo turto vertintojo nekilnojamojo turto rinkos vertės ataskaitos

parengimo išlaidos (jei reikalaujama pateikti ataskaitą);
• Išlaidos notarui už sandorio įforminimą; turto registracijos išlaidos ir pan.
• Tinkama finansuoti tik turto vertinimo ataskaitoje nustatyta turto rinkos kainos

dalis.
• Nekilnojamo turto pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar

kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų
tvarkos aprašu

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai
• Tinkami finansuoti naujos statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio bei paprastojo

remonto darbai;
• Tinkamos finansuoti projektavimo ir inžinerinės paslaugos (jei privalomos pagal

teisės aktus);
• Butuose, esančiuose daugiabučiuose namuose, gali būti atliekamas tik paprastasis

remontas;
• Netinkami finansuoti lauko inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų tiesimo ir

(arba) kitų inžinerinių statinių statybos darbai, išskyrus visas statinio inžinerines
sistemas ir inžinerinius tinklus nuo pastato iki artimiausio vandentiekio ir (arba)
nuotakyno šulinio, ir (arba) įrengtos uždaromosios armatūros.
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BVGN veiklos išlaidos (2)

Išlaidų tinkamumo reikalavimai (5)

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

• Tik įrangos ir (ar) baldų įsigijimas nefinansuojamas;

• Pateiktas baigtinis baldų/įrangos sąrašas:

1. kiekvienam vaikui: lova, stalas, kėdė, spintelė ar komoda 

asmeniniams daiktams, baldai drabužiams ir avalynei laikyti;

2. svetainės ir prieškambario baldai;

3. virtuvės ir vonios baldai ir įranga (viryklė, gartraukis, šaldytuvas, 

indaplovė, skalbimo mašina, automatinė skalbinių džiovyklė);

4. baldai socialiniam darbuotojui (kėdė, stalas, spintelė dokumentams);

5. kompiuteris (-iai);

6. neįgaliems asmenims pritaikyta įranga.
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VDC veiklos išlaidos

Išlaidų tinkamumo reikalavimai (6)

Žemė
Netinkama finansuoti

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai
• Netinkami finansuoti:

-Naujos statybos darbai;
-Tik VDC pritaikymo neįgaliesiems darbai, nevykdant kitų to paties VDC rangos darbų.

• Tinkami finansuoti rekonstrukcijos ir kapitalinio bei paprastojo remonto darbai;
• Tinkamos finansuoti projektavimo ir inžinerinės paslaugos (jei privalomos pagal teisės aktus);
• Netinkami finansuoti lauko inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų tiesimo ir (arba) kitų

inžinerinių statinių statybos darbai, išskyrus visas statinio inžinerines sistemas ir inžinerinius
tinklus nuo pastato iki artimiausio vandentiekio ir (arba) nuotakyno šulinio, ir (arba) įrengtos
uždaromosios armatūros.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Baldai ir įranga, būtini tiesioginei VDC veiklai vykdyti (vieno VDC išlaidos baldams ir
įrangai įsigyti negali viršyti 10 000 Eur)
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BVGN ir VDC veiklos išlaidos 
Išlaidų tinkamumo reikalavimai (7)

Projekto vykdymas
Netinkama finansuoti 

Informavimas apie projektą 
Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos privalomų viešinimo priemonių, nurodytų
Projektų taisyklių VII skyriaus trisdešimt septintajame skirsnyje, išlaidos:
1. Informacija interneto svetainėje, jei projekto vykdytojas tokią turi;
2. Ne mažesnis kaip A3 formato plakatas pakabintas projekto įgyvendinimo pražioje
Pastaba: Kitos priemonės privalomos tik projektams, kurie viršija 500 000 eurų.
3. VDC veiklai vykdyti, be aukščiau nurodytų privalomų viešinimo priemonių, gali būti numatytos papildomos priemonės (pavyzdžiui, straipsnis
vietinėje spaudoje, informacinis plakatas viešoje miesto erdvėje, lankstinukai, vaizdo ir garso informacija visuomenės informavimo priemonėse).

Daugiau apie viešinimą: https://www.cpva.lt/es-fondu-investicijos-2014-2020-m./viesinimas/614

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

• Fiksuotoji projekto išlaidų norma, apskaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu.
• Jei visos projekto išlaidos (įskaitant administracinio pobūdžio išlaidas) patiriamos išimtinai (100 proc.) kaip veiklų rangos išlaidos, t. y., 

perkamos ir projekto administravimo paslaugos, projekto netiesioginės išlaidos apmokamos neviršijant nurodytų fiksuotųjų normų.;
• Netiesioginės projekto išlaidos taip pat turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais.
• Tiesioginėms projekto išlaidoms negali būti priskiriamos projekto administravimo išlaidos (pvz., darbo užmokesčio, projekto administravimo

paslaugų ir kitos išlaidos, susijusios su projekto administravimu).
• Projekto sutartyje nustačius fiksuotąją normą, projekto įgyvendinimo metu ji negali būti keičiama, išskyrus atvejus, kai: mažėja projekto

tinkamų finansuoti išlaidų suma, skiriamas papildomas finansavimas, pasikeičia fiksuotosios normos taikymą reglamentuojantys teisės
aktai.
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Priedai
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Kartu su paraiška pareiškėjai turi pateikti šiuos priedus: 
 Partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma įtraukta į

pildomą paraiškos formą);

 Užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis
finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

 Informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus (jei taikoma);

 Savivaldybės tarybos sprendimą dėl netinkamų projekto išlaidų ir tinkamų projekto išlaidų dalies, kurios nepadengia projektui
skiriamas finansavimas, apmokėjimo bei projekto tęstinumo 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos užtikrinimo;

 Įgaliojimą pasirašyti paraišką, jei ją pasirašo ne pareiškėjo organizacijos vadovas;

 Darbų pirkimo sutartį darbų išlaidoms pagrįsti (jeigu darbai yra nupirkti iki paraiškos pateikimo) arba statybos kainos
skaičiavimus, parengtus pagal valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registre paskelbtas rekomendacijas dėl
statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo;

 Preliminarius prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų komercinius pasiūlymus ir (arba) kainų apklausos suvestines išlaidų dydžiui
pagrįsti arba sudarytas sutartis bei kitus planuojamas išlaidas pagrindžiančius dokumentus;

 Įvykdytų viešųjų pirkimų, viršijančių tarptautinio pirkimo vertę, apibrėžtą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 11
straipsnyje, kurių prašoma finansuoti projekte suma viršija 175 000 Eur, dokumentus;

 Pagrindinio projekto pirkimo, kuriam finansuoti prašoma suma sudaro didžiausią projekto biudžeto dalį, dokumentus, jeigu šis
pirkimas teikiant projekto paraišką yra įvykdytas;

 Informaciją apie projekto atitiktį Aprašo 31.3.1 papunkčio reikalavimui, užpildydami Aprašo 3 priede pateiktą formą (taikoma
BVGN veiklai).
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