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Partnerystės tinklo skatinimas VVG 

teritorijoje priemonės tikslas –

skatinti vietos iniciatyvas, 

bendruomeniškumą, partnerystę ir 

turimų išteklių efektyvų naudojimą.



Jaunimo užimtumo skatinimo 

priemonės tikslas –

užtikrinti jaunimo įtraukimą į 

kaimo plėtros procesus, sudaryti 

sąlygas dalyvauti kuriant kaimo 

ateitį ir sprendžiant vietos 

problemas.
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80/95
5-6

5

80 630

15 000



Jaunimo užimtumo skatinimas

Pareiškėjai - NVO (asociacija, VšĮ)

80/95
2

4

29 214

14 607



Galimi pareiškėjai: VVG teritorijoje registruota ir veikianti  

NVO (asociacija, viešoji įstaiga).

Galimi partneriai: VVG teritorijoje registruotas ir veikiantis 

juridinis asmuo: NVO (asociacija, viešoji įstaiga), VVG 
teritorijoje veikiančios Kauno rajono savivaldybės administracija, 

biudžetinės įstaigos.

Pareiškėjai ir partneriai turi atitikti visus FSA numatytus 
bendruosius, specialiuosius ir papildomus tinkamumo 

reikalavimus.



Projektų įgyvendinimo vieta ir veiklų 
vykdymas – Kauno rajono vietos 

veiklos grupės teritorija.
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Eil. 

Nr.
Vietos projektų atrankos kriterijus Suteikiami balai

1. Projekto naudos gavėjų didesnė          

teritorinė aprėptis (matuojama seniūnijų 

skaičiumi). 

Projekto naudos gavėjai yra:

iš 3 ir daugiau seniūnijų – 30 balų;

iš 2 seniūnijų – 20 balų.

2. Projektas turi daugiau socialinių 

partnerių.

Projektas turi:

3 ir daugiau socialinių partnerių – 30 balų;

2 socialinius partnerius – 20 balų.

3. Projekto dalyvių skaičius Projekto veiklose dalyvaus:

daugiau kaip 100 dalyvių - 20 balų;

nuo 51 iki 100 (imtinai) dalyvių – 15 balų;

nuo 25 iki 50 (imtinai) dalyvių – 10 balų.

4. Projekto tikslinė grupė vaikai ir 

jaunimas iki 29 m. (imtinai).

Projekto įgyvendinimo metu daugiau kaip 50 proc.

planuojamų projekto dalyvių yra vaikai ir jaunimas

iki 29 m. (imtinai) – 20 balų.

Atrankos kriterijai100
40

9

30

30

20

20



Eil. 

Nr.
Vietos projektų atrankos kriterijus Suteikiami balai

1. Projektas įgyvendinamas kartu su

partneriais.

3 ar daugiau partnerių – 30 balų;

2 partneriais – 20 balų.

2. Projekto rezultatai skirti kelių

seniūnijų jaunimo poreikiams tenkinti.

3 ir daugiau seniūnijų jaunimo atstovai –

30 balų;

2 seniūnijų – 20 balų;

3. Projekto dalyvių skaičius Daugiau kaip 100 dalyvių - 20 balų;

nuo 51 iki 100 (imtinai) dalyvių – 15 balų;

nuo 25 iki 50 (imtinai) dalyvių – 10 balų.

4. Į projekto veiklų organizavimą 

įtraukiamas jaunimas nuo 14 iki 29 

m. imtinai. 

3 ir daugiau jaunų žmonių nuo 14 iki 29

metų (imtinai) - 20 balų;

1-2 jauni žmonės nuo 14 iki 29 metų

(imtinai) - 10 balų.

Atrankos kriterijai

Jaunimo užimtumo skatinimas

100 40
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30

30

20

20



Tinkamumo sąlygos
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Tinkamumo sąlygos

Jaunimo užimtumo skatinimas

Projekto vykdytojas yra jaunimo organizacija ar su jaunimu 
dirbanti organizacija

Pareiškėjas turi administracinių gebėjimų įgyvendinti vietos 

projektą 

Projektų įgyvendinimo vieta ir veiklų vykdymas – VVG  teritorija
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Pareiškėjas nėra įgyvendinęs projekto, finansuoto VVG, kurio 

idėja, tikslas ir veiklos tapačios teikiamam vietos projektui



Tinkamos išlaidų kategorijos
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Jaunimo užimtumo skatinimas/ Partnerystės tinklo 
skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje



Tinkamos išlaidų kategorijos
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Jaunimo užimtumo skatinimas/ Partnerystės tinklo 
skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje
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� neatitinkančios Vietos projektų administravimo taisyklių 27 punkte nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų ir 

neišvardytos FSA, neišvardytos paraiškoje 

� išlaidų dalis, viršijanti tinkamų finansuoti išlaidų įkainį (kai toks yra nustatytas);

� nepagrįstai didelės išlaidos;

� vietos projekto einamosios administravimo išlaidos;

� nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos;

� naudotų prekių įsigijimo išlaidos;

� baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;

� išlaidos, kurios buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, 

kitų piniginių išteklių, 

� PVM, kurį vietos projekto vykdytojas (išskyrus vietos projektų vykdytojus, nurodytus Vietos projektų administravimo 

taisyklių 27.5 papunktyje) pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę 

įtraukti į PVM ataskaitą (net jei tokio PVM vietos projektų vykdytojas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš 

paramos lėšų;

� išlaidos, nebūtinos vietos projektui sėkmingai įgyvendinti ir neatitinkančios patikimo finansų valdymo principo

� trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos. Paramos gavėjas, siekdamas, kad trumpalaikis turtas būtų pripažintas tinkamomis 

finansuoti išlaidomis, jį turi panaudoti vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

� išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas nesilaikant pirkimo procedūrų, nustatytų Pirkimų taisyklėse;

� motorinės transporto priemonės įsigijimo išlaidos;

� dviračių, riedžių, paspirtukų, riedlenčių ir panašaus pobūdžio prekių įsigijimo išlaidos;

� baidarių ir kito vandens pramogų inventoriaus bei transporto įsigijimo išlaidos.

� investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas)



Tinkamas nuosavas indėlis

pareiškėjo nuosavos piniginės arba skolintos lėšos

tinkamo vietos projekto partnerio nuosavos piniginės 
lėšos (pasirašoma jungtinės veiklos sutartis)

Pareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos projekto partnerio
įnašas natūra – savanorišku darbu (tik fiziniu)
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Jaunimo užimtumo skatinimas/ Partnerystės tinklo 
skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje



Įnašas natūra 

Savanoriški darbai: patalpų ar/ir teritorijos techninių priemonių
paruošimas renginiams; patalpų ar/ir teritorijos, techninių priemonių
sutvarkymas po renginių; renginių dalyvių aptarnavimas; nepilnamečių
projektų dalyvių priežiūra, vadovavimas; informacinės sklaidos priemonių
gamyba; renginių vedimas, moderavimas, teisėjavimas sporto varžybose.

Savanoriškų darbų atlikimo patikrinimai vykdomi nuotoliniu būdu.
Projekto vykdytojas atsiunčia reikiamą informaciją apie vykstančius
savanoriškus darbus mobiliąja programėle „NMA Agro“ savanoriškų
darbų vykdymo faktams patikrinti.
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Jaunimo užimtumo skatinimas/ Partnerystės tinklo 
skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje

Savanoriško 

darbo įkainis 

(šiuo metu) 

9,12 Eur
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Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu

(50 proc. avansas)

Sąskaitų apmokėjimo

Išlaidų kompensavimo
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16

Pirmojo paraiškos lapo pildyti nereikia!!!
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FINANSINIO PLANO PILDYMAS
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Perskaitykite visus įsipareigojimus :)
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30

Pateikiamas originalas arba kopija, patvirtinta pareiškėjo 
(vardas pavardė, pareigos, parašas ir antspaudas)!!
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Visi partneriai pasirašo vieną sutartį.



34



35



36

Galima pasirašyti vieną sutartį, 
galima su kiekvienu partneriu atskirai.
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Vadovaujantis šiuo grupavimu išanalizuotos renginio organizavimo ir renginio dalyvio 
maitinimo išlaidų vidutinės rinkos kainos, kurios sudarys Renginio organizavimo fiksuotąjį įkainį. 

 
 
 
 

 
II.1. Renginio organizavimo išlaidų vidutinių rinkos kainų nustatymo metodika 

 
Renginio organizavimo išlaidas sudaro renginio moderatoriaus paslaugos, salės nuomos su 

įranga vidutinės rinkos kainos, kai renginio trukmė 4 val. ir 8 val. arba atitinkamai 0,5 d. ir 1 d.8 
Nustatant renginio moderatoriaus paslaugos vidutines rinkos kainas vadovautasi 2015 m. 

rinkos kainų tyrime nustatyta renginio moderatoriaus 4 val. ir 8 val. 2017 m. indeksuota paslaugos 
vidutine rinkos kaina (1 lentelė)9. 2015 m. rinkos kainų tyrimo imtis yra reprezentatyvi, naudoti 
vidutiniai dydžiai apskaičiuoti medianos būdu (2017 m. indeksuoti), nes duomenų skirstiniai nėra 
normalūs. Atsižvelgiant į tai, šiame tyrime nustatytos renginio moderatoriaus paslaugos vidutinės 
kainos yra tinkamos Renginio organizavimo fiksuotajam įkainiui nustatyti.  

 
1 lentelė. Renginio moderatoriaus paslaugos vidutinė rinkos kaina pagal renginio kalbą, trukmę ir 

grupės dydį (toliau - VM), Eur 

Paslauga  Grupės dydis 
Kaina be 

PVM  
Kaina su 

PVM  
Renginys lietuvių kalba, trukmė 4 val. Maža grupė 448,00 542,08 
Renginys lietuvių kalba, trukmė 4 val. Vidutinio dydžio grupė 533,40 645,41 
Renginys lietuvių kalba, trukmė 4 val. Didelė grupė 746,70 903,51 

Renginys lietuvių kalba, trukmė 4 val. Labai didelė grupė 848,10 1026,20 

Renginys lietuvių kalba, trukmė 8 val. Maža grupė 725,40 877,73 
Renginys lietuvių kalba, trukmė 8 val. Vidutinio dydžio grupė 853,40 1032,61 
Renginys lietuvių kalba, trukmė 8 val. Didelė grupė 1202,80 1455,39 

Renginys lietuvių kalba, trukmė 8 val. Labai didelė grupė 1274,80 1542,51 

Renginys anglų kalba, trukmė 4 val. Maža grupė 469,40 567,97 
Renginys anglų kalba, trukmė 4 val. Vidutinio dydžio grupė 640,10 774,52 
Renginys anglų kalba, trukmė 4 val. Didelė grupė 829,40 1003,57 
Renginys anglų kalba, trukmė 4 val. Labai didelė grupė 848,10 1026,20 
Renginys anglų kalba, trukmė 8 val. Maža grupė 792,10 958,44 
Renginys anglų kalba, trukmė 8 val. Vidutinio dydžio grupė 1066,80 1290,83 
Renginys anglų kalba, trukmė 8 val. Didelė grupė 1280,10 1548,92 
Renginys anglų kalba, trukmė 8 val. Labai didelė grupė 1288,70 1559,33 

Pastaba: Renginio moderatoriaus paslaugoms taikytas 21 proc. PVM tarifas. Jei Projekto vykdytojui ar partneriui PVM 
netinkamas finansuoti iš Projekto lėšų, tai renginio moderatoriaus paslaugos kaina imama be PVM. 

 
Salės nuomos su įranga vidutinėms rinkos kainoms naudojami 2017 m. atlikto rinkos kainų 

tyrimo duomenys. 
Remiantis 2017 m. rinkos kainų tyrimo duomenimis apskaičiuotos mažų, vidutinių, didelių ir 

labai didelių salių nuomos vidutinės rinkos kainos kai renginio trukmė 4 val. ir 8 val.10  
Šiame tyrime neatsižvelgiama į salės nuomos kainų pasiskirstymą pagal vietovės tipą, 

kadangi tyrimo pirminių duomenų analizė parodė, jog ryšys tarp salės nuomos kainų ir vietovės tipo 
yra nežymus (koreliacijos koeficientas tarp mažos salės nuomos kainos ir vietovės tipo lygus -

 
8 Galima Renginio trukmė (4 val. arba 8 val.) pasirinkta atsižvelgiant į 2007-2013 m. periodu projektuose vykusių 
renginių dažniausia planuojamą renginio trukmę. 
9 Indeksas apskaičiuotas pagal IV Tyrimo dalyje nurodytą formulę: Indekso reikšmė = (0,3 * SVKI2016-12 / SVKI2015-12) +  
(0,7 * DUI2016-12 / DUI2015-12) = (0,3 *101,75/99,95)+(0,7*134/123,20) = 1,066766338 
10 Kainų grupavimas pasirinktas atsižvelgiant į moderatoriaus paslaugos kainų grupavimą, vidutinė rinkos kaina 
grupuojama: mažoms salėms (iki 25 asm.), vidutinėms salėms (nuo 26 iki 50 asm.), didelėms salėms (nuo 51 iki 100 
asm.) ir labai didelėms salėms (101 ir daugiau asm.). 
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0,162, tarp vidutinio dydžio salės nuomos kainos ir vietovės tipo lygus -0,154, tarp didelės salės 
nuomos kainos ir vietovės tipo lygus -0,147, tarp labai didelės salės nuomos kainos ir vietovės tipo 
lygus -0,400 ). 

Atsižvelgiant į tai, kad visų grupių atvejais (mažoms, vidutinio dydžio, didelėms ir labai 
didelėms salėms) apskaičiuoti aritmetiniai vidurkiai nėra patikimi, o standartiniai nuokrypiai 
palyginus su apskaičiuotais aritmetiniais vidurkiais yra santykinai dideli (kai trukmė 4 val. vidurkio 
ir standartinio nuokrypio santykis: mažų salių nuomos kainų - 0,90; vidutinio dydžio salių nuomos 
kainų - 0,83; didelių salių nuomos kainų - 0,91; labai didelių salių nuomos kainų - 0,97, kai trukmė 
8 val. vidurkio ir standartinio nuokrypio santykis: mažų salių nuomos kainų - 0,95; vidutinio dydžio 
salių nuomos kainų - 0,85; didelių salių nuomos kainų - 0,76; labai didelių salių nuomos kainų  - 
0,87), nustatant salės nuomos su įranga vidutines rinkos kainas naudotos duomenų eilučių medianos 
(2 lentelė). Šis dydis yra patikimesnis ir mažiau jautrus kraštutinėms reikšmėms nei aritmetinis 
vidurkis. Salės nuomos su įranga kainų statistinė duomenų analizė ir histogramos pateikiamos 2 
priede. 

 
2 Lentelė. Salės su įranga nuomos vidutinė rinkos kaina pagal salės dydį ir renginio trukmę, 

(toliau – VS), Eur 

Paslauga 
Kaina be 

PVM 
Kaina su 

PVM 

Mažos salės nuoma su įranga, trukmė 4 val. 66,06 79,93 

Vidutinės salės nuoma su įranga, trukmė 4 val. 75,05 90,81 

Didelės salės nuoma su įranga, trukmė 4 val. 99,17 120,00 

Labai didelės salės nuoma su įranga, trukmė 4 val. 162,86 197,06 

Mažos salės nuoma su įranga, trukmė 8 val. 99,08 119,89 

Vidutinės salės nuoma su įranga, trukmė 8 val. 118,60 143,51 
Didelės salės nuoma su įranga, trukmė 8 val. 148,00 179,08 
Labai didelės salės nuoma su įranga, trukmė 8 val. 235,54 285,00 

Pastaba: Salės nuomos paslaugai taikytas 21 proc. PVM tarifas. Jei Projekto vykdytojui ar partneriui PVM netinkamas 
finansuoti iš Projekto lėšų, tai salės nuomos kaina imama be PVM. 

 
 
II.2. Renginio dalyvio maitinimo išlaidų vidutinių rinkos kainų nustatymo metodika 
 
Renginio dalyvio maitinimo išlaidas (toliau – maitinimo išlaidos) mokymuose sudaro kavos 

pertraukėlių ir pietų išlaidos. 
Maitinimo išlaidų vidutinėms rinkos kainoms naudojami 2017 m. atlikto rinkos kainų tyrimo 

duomenys. 
Šiame tyrime neatsižvelgiama į maitinimo išlaidų pasiskirstymą pagal vietovės tipą, kadangi 

pirminių duomenų analizė parodė, kad ryšys tarp maitinimo paslaugų kainų ir vietovės tipo yra 
labai nežymus (koreliacijos koeficientas tarp kavos pertraukėlės kainos ir vietovės tipo lygus -
0,085, tarp pietų kainos ir vietovės tipo - 0,045).  

 Remiantis gautais duomenimis apskaičiuotos maitinimo išlaidų vidutinės reikšmės: 
aritmetiniai vidurkiai (kavos pertraukėlių – 2,58 Eur, pietų – 7,37 Eur), standartiniai nuokrypiai 
(kavos pertraukėlių – 1,67, pietų – 3,64) bei medianos (kavos pertraukėlių – 2,15 Eur, pietų – 6,50 
Eur). Kadangi apskaičiuotas aritmetinis vidurkis visais atvejais nėra patikimas dydis, nes 
standartinis nuokrypis yra santykinai didelis palyginus su apskaičiuotu aritmetiniu vidurkiu 
(aritmetinio vidurkio ir standartinio nuokrypio santykiai atitinkamai lygūs 0,65 ir 0,49), nustatant 
maitinimo vidutines rinkos kainas naudotos duomenų eilučių medianos (3 lentelė). Šis dydis yra 
patikimesnis ir mažiau jautrus kraštutinėms reikšmėms nei aritmetinis vidurkis. Maitinimo kainų 
statistinė duomenų analizė ir histogramos pateikiamos 3 priede. 

 
3 lentelė.  Kavos pertraukėlės/-ių  ir pietų vidutinė rinkos kaina (toliau - VK ir VP), Eur 
Maitinimo paslaugos Kaina be PVM Kaina su PVM 
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1 kavos pertraukėlė 1 asm., 

kai renginio trukmė 4 val. 2,15 2,60 

2 kavos pertraukėlės 1 asm., 

kai renginio trukmė 8 val. 4,30 5,20 

Pietūs 1 asm. 6,50 7,87 
Pastaba: Maitinimo paslaugoms taikytas 21 proc. PVM tarifas. Jei Projekto vykdytojui ar partneriui PVM netinkamas 

finansuoti iš Projekto lėšų, tai kavos ir pietų kaina imama be PVM. 
 

Atsižvelgiant į renginio trukmę (4 val. ar 8 val.) pasirenkama vienos kavos pertraukėlės arba 
dviejų kavos pertraukėlių kaina asmeniui. Pietų išlaidos tinkamos finansuoti projekto lėšomis, kai 
renginio trukmė 8 val. 

 
III. TYRIMO REZULTATAI  

 
Atsižvelgiant į Tyrimo I ir II dalyse išdėstytą informaciją, Renginio organizavimo fiksuotasis 

įkainis apskaičiuojamas pagal žemiau pateiktą formulę. Renginio organizavimo kaina priklauso nuo 
renginio kalbos ir trukmės, dalyvių skaičiaus, todėl atsižvelgiant į tai, Renginio organizavimo 
fiksuotasis įkainis (FĮRO) apskaičiuojamas pagal formulę:  
FĮRO = (VM+VS )11 + (VK+ VP) * D12, kur 

 
VM – Renginio moderatoriaus paslaugos vidutinė rinkos kaina (1 lentelė); 
VS – Salės nuomos su įranga vidutinė rinkos kaina (2 lentelė); 
VK – Kavos pertraukėlės/-ių vidutinė rinkos kaina (3 lentelė); 
VP – Pietų vidutinė rinkos kaina (3 lentelė); 
D – Renginio dalyvių skaičius. 
 

 
IV. NUSTATYTŲ FIKSUOTŲJŲ DYDŽIŲ TAIKYMAS 

 
Nustatytą Renginio organizavimo fiksuotąjį įkainį numatoma taikyti Europos socialinio fondo 

administruojamose 2014–2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (toliau – SF) 
programavimo periodo veiklose, kurių įgyvendinimui projektuose bus numatytos renginių 
organizavimo išlaidos Lietuvoje. Tyrimo ataskaitoje nurodytas Renginio organizavimo fiksuotasis 
įkainis taip pat gali būti naudojamas ir kitų Lietuvos institucijų, administruojančių ES SF lėšas, kai 
finansuojamos renginių organizavimo išlaidos tyrime nustatytomis sąlygomis. Taikant projektuose 
Renginio organizavimo fiksuotąjį įkainį privaloma įsitikinti, kad šios išlaidos nebus vienintelės 
projekto išlaidos ir visa paslauga nebus įsigyjama vykdant viešąjį pirkimą.  

 
Atsižvelgiant į 2015 m. rinkos kainų tyrime pateikiamas rekomendacijas duomenų 

atnaujinimui, moderatoriaus paslaugos vidutinės kainos perskaičiuojamos naudojant kombinuotą 
indeksą. Kiekvienų n-tųjų metų ������ reikšmė yra apskaičiuojama pagal šią formulę13 :  

������=(0,3∗���e�_��	�	/�����_��	�0)+(0,7∗�����_
��	/�����_
��0)14, kur 
 

11 Atsižvelgiant į tai, kad salės ir įrangos nuomos kainų duomenų šaltinis yra konferencinių viešbučių arba kitų 
konferencijų vietų pardavimo vadybininkai, šių paslaugų įkainiai galimi taikyti tik tuo atveju, jeigu įsigyjama nuomos 
paslauga. Nuosavo turto eksploatavimo atveju salės ir įrangos nuomos vidutinės rinkos kainos formulėje nenurodomos, o 
Renginio organizavimo fiksuotasis įkainis nustatomas be šių kintamųjų. Šios išlaidos gali būti apmokamos deklaruojant 
realiąsias vykdymo išlaidas. 
12 4 val. trukmės renginyje numatoma 1 kavos pertraukėlė. 8 val. trukmės renginyje numatomos 2 kavos pertraukėlės ir 
pietūs. Formulė gali būti naudojama tik su tais dydžiais, kurie aktualūs projektui. 
13 2015 m. rinkos kainų tyrimo rekomendacija - kiekvienam 12 mėnesių laikotarpiui nuo bazinio mėnesio (2015 m. 
gruodžio mėn.) rekomenduojama nustatyti atnaujintas vidutinių rinkos įkainių reikšmes, jas indeksuojant. Indeksų 
reikšmės turi būti apskaičiuojamos kiekvienų n-tųjų metų pradžioje ir yra naudojamos n-tųjų metų skaičiavimuose. 
Pirmiesiems metais, vertinant nuo bazinio mėnesio (t. y. 2016 metams), įkainiai nėra indeksuojami. 
14 Formulėje nurodyti kiekvieno indekso svertiniai koeficientai (0,3 ir 0,7) grindžiami ekspertų vertinimu ir profesine 
patirtimi, viešojo sektoriaus sudaromų ilgalaikių sutarčių indeksavimui taikoma metodika: Tyrime nagrinėtos paslaugos) 
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