
IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO 
PROJEKTO NR. 08.1.1-CPVA-V-427-02-0002

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

SUTARTIS

Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-02-0002
                

Vadovaudamosi  Projektų  administravimo  ir  finansavimo  taisyklių,  patvirtintų  Lietuvos 
Respublikos  finansų  ministro  2014  m.  spalio  8  d.  įsakymu  Nr.  1K-316  „Dėl  Projektų 
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 162 punktu,

atsižvelgdamos į tai, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 
m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-403 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-
2020  metų  Europos  Sąjungos  fondų  investicijų  veiksmų  programos  8  prioriteto  „Socialinės 
įtraukties  didinimas  ir  kova  su  skurdu“  įgyvendinimo  priemonę  Nr.  08.1.1-CPVA-V-427 
„Institucinės  globos  pertvarka:  investicijos  į  infrastruktūrą“ šioje  projekto  sutartyje  nurodytam 
projektui  įgyvendinti yra  skirtos  Europos  Sąjungos  (toliau  –  ES)  struktūrinių  fondų  ir  (arba) 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – projektui skirtos finansavimo lėšos),

suprasdamos tai, kad projekto finansavimo taisykles  inter alia apibrėžia ne tik ši projekto 
sutartis, bet ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d.  
įsakymu  Nr.  A1-457 patvirtintas  2014-2020  metų  Europos  Sąjungos  fondų  investicijų  veiksmų 
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės 
Nr.  08.1.1-CPVA-R-427  „Institucinės  globos  pertvarka:  investicijos  į  infrastruktūrą“  projektų 
finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 ir jame nurodyti nacionaliniai ir ES teisės aktai,

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija), 
atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Jolantos Kačinskaitės, veikiančios pagal viešosios įstaigos 
Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-264 ir 
2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 2013/8-68 suteiktus įgaliojimus, ir 

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos  direktoriaus  Andriaus  Burnicko,  veikiančio  pagal  patvirtintus  Rokiškio  rajono 
savivaldybės administracijos nuostatus, toliau kartu – Šalys, sudaro šią projekto  „Rokiškio rajono 
bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“, projekto kodas Nr. 08.1.1-
CPVA-V-427-02-0002, sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutartyje nustatoma projekto, kurio aprašymas ir biudžetas pateikti atitinkamai Sutarties 
1 ir 2 prieduose ir kuriam įgyvendinti yra skirtos finansavimo lėšos, finansavimo tvarka ir sąlygos.

2. Sutarties Šalių teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė



2.1. Projekto vykdytojas įsipareigoja, įgyvendindamas projektą, pasiekti Sutarties 1 priede 
nurodytą projekto tikslą, uždavinius ir rezultatus.

2.2. Šalys  susitaria,  kad  Projektų  administravimo  ir  finansavimo  taisyklės  ir  vėlesni  jų 
pakeitimai yra Sutarties sąlygos. 

2.3. Šalys  susitaria,  kad,  vadovaujantis  Duomenų  teikimo  per  iš  Europos  Sąjungos 
struktūrinių  fondų lėšų  bendrai  finansuojamų projektų  duomenų  mainų  svetainę  tvarkos  aprašu 
(Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedas) (toliau – Duomenų teikimo tvarkos 
aprašas), per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų 
mainų  svetainę  (toliau  –  DMS),  jeigu  įdiegtos  tokios  funkcinės  galimybės,  atliekami  Sutarties 
keitimai ar Sutartis nutraukiama, siunčiami Šalių vienos kitai pranešimai (įskaitant sprendimus dėl 
nustatytų pažeidimų, lėšų grąžinimo, papildomo finansavimo skyrimo, sutaupytų lėšų panaudojimo, 
mokėjimo prašymo patvirtinimo, projekto išlaidų pripažinimo netinkamomis finansuoti, ataskaitos 
po  projekto  finansavimo  pabaigos  patvirtinimo,  viešųjų  pirkimų  tinkamumo,  patikros  vietoje 
organizavimo ir rekomendacijų, pradėtos Sutarties nutraukimo procedūros, bet neapsiribojant šiais 
sprendimais) ir projekto vykdytojo teikiami dokumentai ir duomenys. 

2.4. Projekto vykdytojas (jo atstovas), teikdamas dokumentus ir duomenis, įsipareigoja juos 
pasirašyti  elektroniniu  parašu,  jeigu  tai  numatyta  Duomenų  teikimo  tvarkos  apraše.  Per  DMS 
pateikti dokumentai ir duomenys, pasirašyti elektroniniu parašu, laikomi tinkamai pasirašytais.

2.5. Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą, 
jeigu  ji  įrodo,  kad  įsipareigojimų  neįvykdė  dėl  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių, 
atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos. 

2.6.  Nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama ir  Sutarties  Šalių 
teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 
d.  nutarimu Nr.  840 „Dėl  Atleidimo nuo atsakomybės esant  nenugalimos jėgos  (force majeure) 
aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

3. Projektui skirtos finansavimo lėšos

3.1. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų (toliau 
– tinkamos finansuoti išlaidos) suma – 244.251,00 Eur (du šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai 
du šimtai penkiasdešimt vienas eurai 00 ct). 

3.2. Projekto vykdytojui  projektui  įgyvendinti  skiriama iki  244.251,00 Eur (dviejų šimtų 
keturiasdešimt  keturių  tūkstančių  dviejų šimtų penkiasdešimt  vieno euro 00 ct)  projektui  skirtų 
finansavimo lėšų Sutarties 3.1 papunktyje nurodytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. 
Projekto  vykdytojas  įsipareigoja  iš  savo  ir  (arba)  partnerio  (-ių)  lėšų  apmokėti  Sutarties  3.1 
papunktyje nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas, kurios nėra apmokamos Sutarties 3.2 papunktyje 
nurodytomis lėšomis, ir visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas. 

3.3. Jei  Sutarties  3.1  ir  3.2  papunkčiuose  nurodytos  sumos  skaičiais  neatitinka  sumų 
žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

4. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga

4.1. Visos  projekto  veiklos  turi  būti  įvykdytos  per  laikotarpį  nuo  projekto  veiklų 
įgyvendinimo pradžios iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, kurių datos nurodytos Sutarties 
1 priedo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose. 

4.2. Visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos 
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ir  apmokėtos  nuo  projekto  veiklų  įgyvendinimo  pradžios  iki  galutinio  mokėjimo  prašymo 
pateikimo, kurių datos nurodytos Sutarties 1 ir 2 prieduose (jei teikiant galutinį mokėjimo prašymą 
išlaidas  prašoma  apmokėti  sąskaitų  apmokėjimo  būdu,  šios  išlaidos  gali  būti  apmokėtos  ir 
pasibaigus šiam laikotarpiui).

5. Mokėjimai

5.1. Projekto išlaidos apmokamos taikant Sutarties 2 priedo 1.4 papunktyje nurodytus būdus.
5.2. Projekto  vykdytojui  gali  būti  išmokamas  avansas,  kurio  didžiausias  galimas  dydis 

(procentais  nuo Sutarties 3.2 papunktyje  nustatytos  projektui  skiriamų finansavimo lėšų sumos) 
nurodytas Sutarties 2 priedo 1.2 papunktyje.

5.3. Projekto  vykdytojas  ne  vėliau  kaip per  14  dienų  nuo  Sutarties  pasirašymo  dienos 
įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką.

5.4. Projekto vykdytojas mokėjimo prašymus įgyvendinančiajai institucijai teikia ne vėliau, 
nei  nustatyta  su  įgyvendinančiąja  institucija  suderintame  mokėjimo  prašymų  teikimo  grafike. 
Galutinis mokėjimo prašymas teikiamas iki Sutarties 2 priedo 1.3 papunktyje nurodyto termino. 

5.5. Projekto  vykdytojas  įsipareigoja  turėti  kredito  įstaigoje  atskirą  sąskaitą  projektui 
skiriamoms  finansavimo  lėšoms.  Projekto  vykdytojas  patvirtina,  kad  sudarys  sąlygas  Projektų 
administravimo ir  finansavimo taisyklių  491 punkte  nurodytoms  institucijoms  susipažinti  su  jo 
kredito įstaigų sąskaitų, kuriose tvarkoma projektui skiriamų finansavimo lėšų apskaita, išrašais Jei 
projekto vykdytojas kredito įstaigos sąskaitoje laiko daugiau nei vienam iš ES struktūrinių fondų 
lėšų  finansuojamam  projektui  skiriamas  lėšas,  jis  įsipareigoja  užtikrinti  atskirų  projektų  lėšų 
apskaitos atskyrimą. 

5.6. Projekto  išlaidoms apmokėti  taikomas  supaprastintas  išlaidų  apmokėjimas  taip,  kaip 
nurodyta  Sutarties  2  priedo  1.4  papunktyje.  Papildomai  ministerija  turi  teisę  keisti  nustatytus 
supaprastintai apmokamų išlaidų dydžius ir jų taikymo sąlygas projekto įgyvendinimo metu, jei 
paaiškėja, kad jie buvo netinkamai nustatyti. Tokiu atveju patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos 
taikomi projekto veiksmų,  vykdomų nuo dydžio ar  jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo 
dienos, išlaidoms apmokėti.

6. Kitos sąlygos 

6.1. Projekto vykdytojas privalo saugoti su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne 
trumpiau kaip iki Sutarties 1 priedo 7.2 papunktyje nurodytos datos. Įgyvendinančiosios institucijos 
sprendimu šis  terminas  gali  būti  pratęstas  Projektų  administravimo ir  finansavimo taisyklių  42 
skirsnyje nurodyta tvarka.

6.2. Projekto  vykdytojas  teikia  ataskaitas  po  projekto  finansavimo  pabaigos  Sutarties  1 
priedo 7.1 papunktyje nustatyta tvarka. 

6.3. Papildomi Projekto įgyvendinimo reikalavimai numatyti Sutarties 1 priedo 10 punkte. 
6.4. Projekto vykdytojas yra informuotas, kad informacija apie jį, kaip pareiškėją, trumpas 

projekto  aprašymas,  paraiškos  kodas  ir  prašomų  skirti  finansavimo  lėšų  suma  bus  skelbiami 
svetainėje www.esinvesticijos.lt. 

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo Sutarties Šalys, ir galioja tol,  kol 
Šalys įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį arba Sutartis nutraukiama.

7.2. Sutartis  sudaryta  dviem  vienodą  teisinę  galią  turinčiais  egzemplioriais,  po  vieną 
kiekvienai Šaliai. 

7.3. Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais. Šalių ginčai, 
kilę dėl jos vykdymo, sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Projekto kodas: 08.1.1-CPVA-V-427-02-0002



7.4. Šalys privalo viena kitą informuoti apie tai, kad pasikeitė jų adresas, pavadinimas (taip 
pat  partnerių  pavadinimai),  projekto  sąskaitos  numeris,  elektroninio pašto  adresas  ar  kiti 
kontaktiniai  duomenys, kuriuos viena kitai nurodė Sutartyje ir  Duomenų teikimo tvarkos apraše 
nustatyta tvarka. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad 
kitos Šalies veiksmai,  atlikti  pagal naujausius jai  žinomus duomenis,  neatitinka Sutarties sąlygų 
arba ji negavo pranešimų, kurie buvo siųsti pagal šiuos duomenis.

7.5. Įgyvendinančiosios institucijos adresas ir rekvizitai:

Įgyvendinančioji institucija
Juridinio asmens kodas 126125624
Adresas S. Konarskio g. 13, Vilnius
Pašto kodas 03109
Telefonas +370 5 251 4400
El. paštas info@cpva.lt

7.6. Projekto vykdytojo adresas ir rekvizitai nurodyti Sutarties 1 priedo 1 punkte.

8. Sutarties priedai

8.1. 1 priedas. Projekto aprašymas. 
8.2. 2 priedas. Finansavimo sąlygos. 

Šalių parašai

Viešosios įstaigos 
Centrinės 
projektų 
valdymo 
agentūros 
direktoria

us 
pavaduoto

ja

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 
direktorius

____________________________________
(parašas)

____________________________________
(parašas)

Jolanta Kačinskaitė Andrius Burnickas

mailto:info@cpva.lt


1. Informacija apie projekto mokėjimus

1.1. Kredito įstaigos pavadinimas Luminor Bank AS
Projekto sąskaitos numeris LT584010041500299793

1.2. Didžiausias galimas avanso dydis (proc.) 30.00

1.3. Galutinis mokėjimo prašymas pateikiamas iki 2021-08-30

1.4. Projekto išlaidų 
apmokėjimo būdas (-ai)

1.4.1. Taikomas 
supaprastintas išlaidų 
apmokėjimas

Fiksuotoji projekto 
išlaidų norma (toliau – 
fiksuotoji norma)

Priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427
Netaikoma
Taikoma

Fiksuotieji projekto 
išlaidų vieneto įkainiai 
(toliau – fiksuotieji 
įkainiai)

Netaikoma
Taikoma

Fiksuotosios projekto 
išlaidų sumos (toliau - 
fiksuotosios sumos)

Netaikoma

Taikoma

1.4.2. Fiksuotoji norma
Priemonės 

Nr.
Fiksuotosios 
normos tipas

Fiksuotosios 
normos kodas

Fizinio 
rodiklio 
numeris

Fiksuotosios 
normos 

pavadinimas

Taikoma 
fiksuotoji 

norma (proc.)

Išlaidoms 
teikiami 

pagrindžianty
s dokumentai

Pastabos



2

08.1.1-CPVA-
V-427

Standartinė 
fiksuotoji 
norma 
netiesioginėms 
išlaidoms

FN-002 7. 
Netiesioginės 
išlaidos

1,10

2.      Informacija apie projekto pajamas
Įgyvendinant projektą pajamų negaunama

Įgyvendinant projektą gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto

Įgyvendinant projektą gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti

Netaikoma

3. Projekto 
biudžetas (eurais)

Fizinio rodiklio Nr.
Fizinio rodiklio 

pavadinimas
Fizinio rodiklio 
matavimo vnt.

Fizinio rodiklio vnt. 
skaičius

 Tinkamų 
finansuoti išlaidų 

suma

Skiriamos 
finansavimo lėšos

Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
1. Žemė 0,00 0,00
2. Nekilnojamasis 

turtas
75.846,92 0,00

08.1.1-CPVA-V-427-02-0002

►1249303710507
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1.1.1 Gyvenamo namo su 
žemės sklypu 
įsigijimas

obj. 1 75.846,92

3. Statyba, 
rekonstravimas, 
remontas ir kiti 
darbai

116.078,00 0,00

1.1.2 Gyvenamojo namo 
remontas ir 
pritaikymas 
neįgaliesiems

obj. 1 36.488,00

1.2.1 VDC „Noriu būti 
mylimas“ Pandėlyje 
patalpų remontas

Obj. 1 31.464,00

1.2.3 VDC „Vyžuonėlis“ 
Juodupėje patalpų 
remontas

Obj. 1 25.046,00

1.2.5 VDC „Pas 
maltiečius“ 
Kriaunose patalpų 
remontas

Obj. 1 16.890,00

1.2.7 Pakriaunių 
bendruomenės VDC 
patalpų remontas

Obj. 1 6.190,00

4. Įranga, įrenginiai ir 
kitas turtas

49.670,90 0,00

1.1.3 Baldų ir įrangos 
įsigijimas BVGN

Kompl. 1 11.960,84

1.2.2 VDC „Noriu būti 
mylimas“ Pandėlyje  
baldai ir įranga

Kompl. 1 9.507,94

1.2.4 VDC „Vyžuonėlis“ 
Juodupėje baldai ir 

Kompl. 1 9.565,56

08.1.1-CPVA-V-427-02-0002

►1249303710507
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įranga
1.2.6 VDC „Pas 

maltiečius“ 
Kriaunose baldai ir 
įranga

Kompl. 1 8.849,00

1.2.8 Pakriaunių 
bendruomenės VDC 
baldai ir įranga

Kompl. 1 9.787,56

5. Projekto vykdymas 0,00 0,00
6. Informavimas apie 

projektą
0,00

7. Netiesioginės 
išlaidos ir kitos 
išlaidos pagal 
fiksuotąją projekto 
išlaidų normą

2.655,18

Iš viso: 0,00

08.1.1-CPVA-V-427-02-0002

►1249303710507
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4. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai
Nr. Finansavimo šaltinio pavadinimas Suma

1. Skiriamas finansavimas 244.251,00
1.1. ES fondų lėšos 244.251,00
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos 0,00
2.1. Nacionalinės viešosios lėšos 0,00
2.1.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos
2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai
2.2. Privačios lėšos 0,00
2.2.1. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai
3. Iš viso 244.251,00
3.1. Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos

6. Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tinkamumas finansuoti

Eil. 
Nr.

PVM tinkamumas finansuoti Komentaras

1 tinkamos finansuoti išlaidos

08.1.1-CPVA-V-427-02-0002

►1249303710507



Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
 bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-02-0002 
„Rokiškio  rajono  bendruomeninių  vaikų  globos  namų  ir  vaikų 
dienos centrų tinklo plėtra“ sutarties 
1 priedas

PROJEKTO APRAŠYMAS
1. Informacija apie projekto vykdytoją
Projekto vykdytojo rekvizitai:
Projekto vykdytojo pavadinimas / vardas, pavardė Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Projekto vykdytojo kodas 188772248
Adresas:
Gatvė Respublikos g.
Namo numeris 94
Pašto kodas 42136
Miestas / rajonas Rokiškis
Šalis
Telefono numeris +37045871233
El. pašto adresas savivaldybe@post.rokiskis.lt
Projekto vykdytojas arba jo įgaliotas asmuo:
Vardas, pavardė Andrius Burnickas
Pareigos Administracijos direktorius
Už projektą atsakingas asmuo:
Vardas, pavardė Dalia Zibolienė 
Pareigos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefono numeris +37063778454  
El. pašto adresas d.ziboliene@post.rokiskis.lt

2. Informacija apie projekto partnerį (-ius)

2.1 Ar projektas įgyvendinamas kartu su 
partneriu (-iais)?

taip

ne

2.2. Partneriai:
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Eil. Nr. Užsienyje 
registruotas 

juridinis 
asmuo / 
užsienio 
pilietis

Partnerio 
pavadinimas / 

vardas, 
pavardė

Partnerio 
kodas

Telefono 
numeris

El. pašto 
adresas

Adresas

gatvė
namo 

numeris
miestas / rajonas šalis

1 Ne Obelių vaikų globos 
namai

290257110 +37045878676 post@obeliuvgn.lt Mokyklos 9 Obeliai, Rokiškio 
r., 
LT-42214

2 Ne „Gelbėkit vaikus” 
Rokiškio vaikų 
dienos centras

173260548 +37068261868 silivanova.a@gmail.co
m

J. Biliūno 2 Rokiškis, 
LT-42105

3 Ne Maltos ordino 
pagalbos tarnyba

190740859 +37065168373 staseidiene@gmail.com Gedimino 56B Vilnius,
LT-01110

4 Ne KAIMO 
BENDRUOMENĖ 
„PAKRIAUNA”

300014889 +37065206855 nikitina.ala@gmail.comPakriaunių 15 Pakriaunių k., LT-
42204 Rokiškio r.

3. Projekto veiklos teritorija
3.1. Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka 
didžioji dalis projekto lėšų:

Apskritis Savivaldybė Seniūnijų grupė (-s)
Panevėžio apskritis Rokiškio r.

3.2. Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka dalis projekto lėšų:
Visos savivaldybės

4. Projekto aprašymas
4.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas
Šiuo metu Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikia trys bendruomeniniai vaikų globos namai (toliau - BVGN), administruojami Obelių vaikų  
globos namų (toliau - Partneris Nr. 1), kurių senuosiuose pastatuose šiuo metu gyvena 15 vaikų. Per metus minėtuose globos namuose apgyvendinama 
1-2 vaikai. Siekiant pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje teikiamų paslaugų būtina įkurti dar vienus BVGN.
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Projekto lėšomis numatoma įsigyti iki 245 kv. m. gyvenamąjį namą su ne daugiau kaip 20 a. jam priklausančiu žemės sklypu Rokiškyje, Kavoliškio ar 
Bajorų gyvenvietėse, kur vaikams bus sudaryta galimybė pėsčiomis ir (ar) visuomeniniu transportu pasiekti ugdymo įstaigas bei aktyviai dalyvauti  
bendruomenės gyvenime. Planuojama nupirktą namą suremontuoti, pritaikant jį neįgaliesiems, nupirkti reikiamus baldus ir įrangą, reikalingą gyventi 
iki 8 vaikų. 
Rokiškio rajone veikiančius 5 vaikų dienos centrus (toliau -  VDC) lanko 89 nuolatiniai  lankytojai.  Paslauga nepatenkina poreikių,  todėl dažnai 
socialiniai darbuotojai, teikiantys paslaugas šeimoms, negali pasiūlyti vaikų užimtumo, ugdymo, socialinių įgūdžių ir gebėjimų lavinimo, mokymo 
kaip  prisitaikyti  prie  aplinkos,  plėtoti  draugiškus  ryšius  su bendraamžiais,  tėvais,  paslaugų.  Projekto  metu  VDC tinkle  plėtra  bus  vykdoma šia  
apimtimi: 
1. Veikiančių 3 VDC plėtra:
1.1.  Plečiami 2 „Gelbėkit vaikus“ Rokiškio vaikų dienos centro (toliau – Partneris Nr. 2) VDC:
 VDC „Noriu būti mylimas“ Pandėlyje. Numatomas 111,21 kv.m. ploto esamų VDC patalpų, adresu Panemunio g. 25A, Pandėlys, Rokiškio r.,  

remontas. Įgyvendinus projektą bus praplėstas VDC patalpų plotas nuo 60,06 kv.m. iki 171,27 kv.m., lankytojų skaičius padidės nuo 20 iki 30. 
Suremontuotose  patalpose  bus  žaidimų  kambarys,  virtuvė  su  valgomuoju,  įrengiamas  dušas,  remontuojami  tualetai,  vieną  pritaikant 
neįgaliesiems. Šiame VDC planuojamos veiklos šeimoms, vaikų vasaros stovyklos. Tai bus vienas erdviausių ir moderniausių VDC Rokiškio 
rajone.

 VDC „Vyžuonėlis“ Juodupėje. Numatomas 64,12 kv.m. ploto esamų VDC patalpų, adresu Tekstilininkų g. 5, Juodupė, Rokiškio r., remontas. 
Įgyvendinus projektą bus praplėstas VDC patalpų plotas nuo 55,94 kv.m. iki 120,06 kv.m., lankytojų skaičius padidės nuo 15 iki 25. Plečiant šį 
VDC pasirinktas išmanusis VDC kelias – vaikams siūlomi lavinamieji žaidimai (multisensorinė sienelė, kilimas-kopetėlės, kilimas-šuolis), 
didelis dėmesys kreipiamas į sutrikimus turinčių vaikų lavinimą, tikimasi į veiklas įtraukti tėvelius, kad kartu su šeima praleistas laisvalaikis 
prisidėtų prie socialinių įgūdžių ugdymo, patyčių, prievartos prevencijos.

1.2. plečiamas Maltos ordino pagalbos tarnybos (toliau – Partneris Nr. 3) VDC:
 Kriaunų VDC „Pas maltiečius“. Numatomas 102,50 kv.m. ploto esamų VDC patalpų, adresu Sartų g. 19, Kriaunų k., Kriaunų sen., Rokiškio r., 

remontas. Įgyvendinus projektą bus praplėstas VDC patalpų plotas nuo 37,50 kv.m. iki 140,00 kv.m., lankytojų skaičius padidės nuo 23 iki 33. 
Plečiant šį VDC, patalpos praplečiamos erdvia laisvalaikio praleidimo zona, įrengiama patalpa vaikų individualioms konsultacijoms, amatų 
erdvė. Šis centras turėtų tapti vaikų traukos vieta kaime, kuriame veikia tik pradinė mokykla.

2.  Naujo VDC steigimas.  Kaimo bendruomenė „Pakriauna“ (toliau – Partneris  Nr.  4) steigia  naują Pakriaunų bendruomenės VDC. Numatomas 
94,14 kv.m. ploto patalpų, adresu Pakriaunių g. 15, Pakriaunių k., Obelių seniūnija, Rokiškio r., remontas, planuojamas lankytojų skaičius – 10. Šiame 
VDC bus sudarytos sąlygos ruošti pamokas, pažaisti, prižiūrint vadovui, gamintis maistą, į vaikų užimtumą įtraukiant bendruomenę. VDC numatoma 
remontuoti žaidimų, pamokų ruošos kambarį, virtuvę ir tualetą, jį pritaikant neįgaliems.
VDC plėtra sudarys sąlygas Rokiškio rajono gyventojams arčiau gyvenamosios vietos gauti dienos socialinės priežiūros paslaugas, padidės nuolatinių 
VDC lankytojų skaičius.
Vaiko gerovės 2019-2021 m. veiksmų plano, patvirtinto LR SADM ministro 2018-11-05 įsakymu Nr. A1-612, 1 priedo 1.1 priemonės lėšomis nebus 
naudojamos projekte numatytoms, toms pačioms veikloms/išlaidoms finansuoti. 
4.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai)
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►1249303710507



4

Projekto lėšomis bendruomeninių vaikų globos namų veiklai numatoma pirkti vieną gyvenamąjį namą su žeme Rokiškyje, Kavoliškio ar Bajorų 
gyvenvietėse, jį remontuoti pritaikant neįgaliesiems, nupirkti reikiamus baldus ir įrangą, reikalingą gyventi 6-8 vaikams. 
Taip pat projekto lėšomis bus plečiamos 3 Juodupėje, Pandėlyje ir Kriaunose veikiančių vaikų dienos centrų (toliau – VDC) patalpos ir steigiamas 1 
naujas  VDC Pakriaunių  kaime.  VDC plėtra  sudarys  sąlygas  Rokiškio  rajono  gyventojams  arčiau  gyvenamosios  vietos  gauti  dienos  socialinės 
priežiūros paslaugas, padidės nuolatinių VDC lankytojų skaičius kaimo vietovėse. 
4.3. Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos
Projekto metu sukurtos infrastruktūros finansinis tęstinumas 5 metus po projekto pabaigos bus užtikrintas Projekto vykdytojo lėšomis.
Organizacinį  ir  veiklų tęstinumą užtikrins projekto parteriai  naudodami projekto įgyvendinimo metu sukurtą infrastruktūrą,  t.y.  BVGN teikdami 
socialinės globos paslaugas ir VDC teikdami socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas. 
Visas Projekto metu įgytas turtas bus perduotas projekto partneriams naudotis. 
Projekto lėšomis sutvarkytose BVGN patalpose nebus teikiamos jokios kitos mokamos paslaugos.
Visose suremontuotose VDC patalpose nebus vykdoma jokia PVM apmokestinama veikla.

08.1.1-CPVA-V-427-02-0002
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5. Projekto loginis pagrindimas
5.1. 
Projekto 
veiklų 
įgyvendini
mo pradžia

2018-12-17

5.2. 
Projekto 
veiklų 
įgyvendini
mo pabaiga

2021-07-31

5.3. 
Projekto 
tikslas:

Sukurti  sąlygas  Rokiškio  rajone,  reikalingas  veiksmingam perėjimui  nuo institucinės  globos  prie  šeimoje  ir bendruomenėje  
teikiamų paslaugų.

Užda vinio
Nr.

Uždavinys Veiklos Nr. Veikla

Pradėta iki 
sutarties 
pasirašy 

mo

Metai ir 
mėnuo, kai 
pradedama 

vykdyti 
veikla

1. BVGN ir 
VDC tinklo 
plėtra 
Rokiškio 
rajone

1.1. BVGN 
plėtra 
Rokiškio 
rajone

Taip 2018-12 2021-07

Veiklos  Nr.  1.1  aprašymas:  BVGN  veiklai  numatoma  įsigyti  iki  245  kv.m.  ploto  gyvenamąjį  namą  Rokiškio  mieste,  Kavoliškio  ar  Bajorų 
gyvenvietėse su žemės sklypu apie 20 arų. Įsigyjamas namas nebus fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc. Įsigytas namas pagal poreikį bus 
remontuojamas ir pritaikomas neįgaliesiems, įsigyjama BVGN veiklai reikiama įranga ir baldai. Taip pat numatomos individualių gyvenamųjų namų 
vidutinių kainų nustatymo ataskaitos parengimo, turto vertinimo, notaro ir teisinės registracijos paslaugos.
Fizinio rodiklio Nr. 1.1.1. aprašymas:  Numatomas iki 245 kv.m. ploto gyvenamojo namo su žemės sklypu įsigijimas ir kitos su namo pirkimu 
susijusios paslaugos - individualių gyvenamųjų namų vidutinių kainų nustatymo ataskaita, turto vertinimo paslaugos, notaro ir teisinės registracijos 
paslaugos.
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Fizinio rodiklio Nr. 1.1.2. aprašymas:  Numatomi įsigyto namo paprastojo remonto darbai, pritaikant jį BVGN veiklai bei neįgaliųjų poreikiams, 
užtikrinant laisvą patekimą į namą ir judėjimą namo viduje. Tikslus darbų poreikis paaiškės įsigijus namą. 

Fizinio rodiklio Nr. 1.1.3. aprašymas: BVGN veiklai vykdyti planuojama įsigyti 1 baldų ir įrangos komplektą, skirtą 8 vaikų gyvenimo kokybei ir  
socialinių darbuotojų darbo sąlygoms užtikrinti.
Baldų komplektą sudaro: lovos, stalai, kėdės, komodos, drabužių spintos, spintelės dokumentams, virtuvinių baldų komplektas, prieškambario baldų 
komplektas, svetainės sekcija.
Įrangos komplektą sudaro: viryklė, šaldytuvas, gartraukis, skalbimo mašina, automatinė skalbinių džiovyklė, stacionarūs kompiuteriai su monitoriais 
ir priedais.

1.2. Vaikų 
dienos 
centrų plėtra 
Rokiškio 
rajone

Ne 2019-08 2021-07

Veiklos Nr. 1.2 aprašymas: Siekiant plėtoti bendruomenines paslaugas, planuojama išplėsti 3 veikiančių VDC patalpas, suremontuoti naujai įsteigto 
VDC patalpas, bei įsigyti įrangą ir baldus, reikalingus VDC veiklos vykdymui. Visos remontuojamos patalpos bus pritaikytos žmonėms turintiems 
negalią, pagal reikalavimus nustatytus STR reikalavimuose žmonių su negalia reikmėms ir kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose, 
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užtikrinant laisvą be kliūčių patekimą į patalpas ir laisvą judėjimą po visas remontuojamas patalpas.
Fizinio rodiklio Nr. 1.2.1. aprašymas:  Partneris Nr. 2 plečia VDC „Noriu būti mylimas“, esantį adresu Panemunio g. 25A, Pandėlys, Rokiškio r. 
(pastato unikalus Nr. 7396-2004-2015). Esamos VDC patalpos Nr. 1-66, 1-67, 1-68 (60,06 kv.m.), remontuojamos naujos patalpos Nr. 1-57, 1-58, 1-
59, 1-60, 1-61, 1-63, 1-64, 1-65, 1-69 (111,21 kv.m.). Papildomai paslaugas gaus iki 10 vaikų. 
Remontuojamose  patalpose  numatoma  įrengti  valgomąjį,  virtuvėlę,  žaidimų  kambarį,  neįgaliesiems  pritaikytą  tualetą,  dušą,  atnaujinti  elektros 
instaliaciją, suremontuoti koridorių. Patalpose karštas vanduo būna tik šildymo sezono metu, todėl numatoma užtikrinti šilto vandens tiekimą, įsigijant 
vandens šildytuvus. VDC patalpos bus pritaikomos neįgaliesiems, užtikrinant laisvą be kliūčių patekimą į pastatą (nuovaža patekimui į pastatą yra 
įrengta anksčiau) ir judėjimą pastato viduje (projekto lėšomis neįgaliesiems įrengiamas vienas tualetas, dušas, išplatinamos įėjimo durys, užtikrinamas 
atitinkamas durų plotis ir slenksčių aukštis visose patalpose). 

Fizinio  rodiklio  Nr.  1.2.2.  aprašymas:  Vaikų  socialiniams  įgūdžiams  tobulinti,  įvairiems  edukaciniams  užsiėmimams  bei  siekiant  kokybiškų 
socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų bus įsigyjamas baldų ir įrangos komplektas. 
Baldų komplektą sudaro: virtuvinis baldų komplektas (4 pakabinamos, 4 pastatomos spintelės), stalas su kėdėmis, pastatoma spintelė, spintelė su 
veidrodžiu, stalai, kėdės, lentynos, spintos, vitrininė spinta, vaikiški stalai su kėdėmis, sėdmaišiai, pufai, kompiuterio stalai su kėdėmis, minkštas  
kampas, staliukas, rašomas stalas, sekcija, minkšta dalis, pakabos, veidrodis, batų dėžė, spintelė.
Įrangos  komplektą  sudaro:  elektrinė  viryklė,  šaldytuvas,  mikrobangų  krosnelė,  elektrinis  virdulys,  indaplovė,  skalbyklė,  džiovyklė,  stacionarūs 
kompiuteriai.

Fizinio rodiklio Nr. 1.2.3. aprašymas:  Partneris Nr. 2 plečia VDC „Vyžuonėlis“, esantį adresu Tekstilininkų g. 5, Juodupė, Rokiškio r. (pastato 
unikalus Nr. 7398-9001-0016). Esamos VDC patalpos plane 1-41 (55,94 kv.m.), remontuojamos naujos patalpos Nr. 1-36, 1-37, 1-38, 1-42, 1-43, 1-
44, 1-45, 1-47, 1-48, 1-50 (64,12 kv.m.). Papildomai paslaugas gaus iki 10 vaikų. 
Planuojama suremontuoti  daug metų  nenaudojamą darželio  grupę,  ją  paversti  modernia  jaukia  žaidimų erdve  su nauja grindų danga,  sieniniais  
veidrodžiais,  multisensorine  burbulų  sienele,  lavinamaisiais  kilimais,  stalo  žaidimais  ir  kt.  Išardžius  vieną  pertvarą,  įrengti  dušą,  suremontuoti  
koridorių, panaikinti slenksčius, dušą pritaikyti neįgaliesiems. Taip pat bus užtikrintas laisvas be kliūčių patekimas į pastatą ir laisvas judėjimą pastato  
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viduje (atitinkamas durų plotis ir slenksčių aukštis visose patalpose).

Fizinio  rodiklio  Nr.  1.2.4.  aprašymas:  Vaikų  socialiniams  įgūdžiams  tobulinti,  įvairiems  edukaciniams  užsiėmimams  bei  siekiant  kokybiškų 
socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų bus įsigyjamas baldų ir įrangos komplektas.
Baldų komplektą sudaro: žaidimų stalai, kėdės, teniso stalas su raketėmis, spintelės priemonėms laikyti, lentynos, virtuvės spintelių komplektas, stalai 
su suolais, žaidimas tuneliai,  spintelė su veidrodžiu, sėdmaišiai,  žaidimų stalas traukinukas, kilimas kopetėlės-gyvatėlės, kilimas žaidimas šuolis, 
knygų lentyna-stovas.
Įrangos komplektą sudaro: šaldytuvas, mikrobangų krosnelė, skalbimo mašina, stacionarūs kompiuteriai, spausdintuvas-kopijuoklis, elektrinė viryklė, 
multisensorinė  burbulų  sienelė,  gartraukis,  interaktyvios  grindų  ir  sienų  plytelės  multisensorinei  aplinkai,  televizorius,  projektorius,  vaflinė, 
sumuštinių keptuvės, muzikinis centras, indaplovė, kokteilinės, elektrinis virdulys.

Fizinio rodiklio Nr. 1.2.5. aprašymas:  Partneris Nr. 3 plečia Kriaunų VDC „Pas maltiečius“, esantį adresu Sartų g. 19, Kriaunų k., Kriaunų sen., 
Rokiškio r. (pastato unikalus Nr. 4400-0110-2429). Esamos VDC patalpos Nr. 1-29, 1-30 (37,50 kv.m.), remontuojamos naujos patalpos Nr. 1-13, 1-
14, 1-15 (102,50 kv.m.). Papildomai paslaugas gaus iki 10 vaikų.
Remontuojamose patalpose bus įrengiama laisvalaikio užimtumo zona, vaiko ir šeimos individualių konsultacijų kambarys, amatų erdvė. Trijose 
patalpose atnaujinama elektros instaliacija, dažomos sienos, grindys išklojamos linoleumu, keičiami langai, durys, amatų erdvė pertvara atskiriama 
nuo koridoriaus. Taip pat bus užtikrintas tinkamas be kliūčių patekimas į pastatą (bus įrengta nuovaža su turėklu) ir laisvas judėjimas pastato viduje  
(atitinkamas durų plotis ir slenksčių aukštis visose patalpose).

Fizinio  rodiklio  Nr.  1.2.6.  aprašymas:  Vaikų  socialiniams  įgūdžiams  tobulinti,  įvairiems  edukaciniams  užsiėmimams  bei  siekiant  kokybiškų 
socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų bus įsigyjamas baldų ir įrangos komplektas.
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Baldų komplektą sudaro: rašomasis stalas, kėdė, komodos, drabužių spintos, minkštas kampas, pietų stalas su kėdėmis, drabužių kabyklos, taburetės, 
stalas virtuvei, sekcija, virtuvės baldų komplektas.
Įrangos komplektą sudaro: gartraukis, kaitlentė, orkaitė, šaldytuvas.

Fizinio rodiklio Nr. 1.2.7. aprašymas: Partnerio Nr. 4 steigiamas naujas VDC patalpose, esančiose adresu Pakriaunių g. 15, Pakriaunių k., Obelių 
sen., Rokiškio r. (pastato unikalus Nr. 4400-0703-0350). Remontuojamos patalpos Nr. 1-3, 1-6, 1-7, 1-9, viso remontuojamas plotas 94,14 kv.m.  
Paslaugos bus teikiamos 10 vaikų.
Remontuojamose patalpose bus įrengtas žaidimų – pamokų ruošos kambarys, virtuvė ir neįgaliesiems pritaikytas tualetas, įstatomos platesnės įėjimo 
durys, panaikinami slenksčiai (1-3, 1-6, 1-7, 1-9). Patalpose karštas vanduo būna tik šildymo sezono metu, todėl numatoma užtikrinti šilto vandens  
tiekimą įsigijant vandens šildytuvus. Taip pat bus užtikrintas tinkamas be kliūčių patekimas į pastatą ir laisvas judėjimas pastato viduje (atitinkamas  
durų plotis ir sleksčių aukštis visose patalpose). 

Fizinio rodiklio Nr. 1.2.8. aprašymas: Naujai įkurtame VDC bus vykdomos pamokų ruošos, savišvietos, edukacinių, kūrybinių užsiėmimų, švenčių 
organizavimo, maitinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, higienos ugdymo veiklos, todėl bus įsigyjami baldai ir įranga.
Baldų komplektą sudaro: išskleidžiami stalai, kėdės, minkštas kampas, sėdmaišiai, taburetės, spintelė, virtuvės spintelių komplektas, lentyna, futbolo 
stalas, spinta drabužiams, virtuvinis stalas, stalo teniso stalas (su raketėmis).
Įrangos komplektą sudaro: indaplovė, elektrinė viryklė, sumuštinių keptuvė, gartraukis, skalbimo mašina, mikrobangų krosnelė, vaflinė, šaldytuvas, 
džiovyklė, stacionarūs kompiuteriai, spausdintuvas, projektorius su ekranu, muzikinis centras.

6. Stebėsenos rodikliai
Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė

6.1. Produkto stebėsenos rodikliai

08.1.1-CPVA-V-427-02-0002
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Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai Skaičius 5,00

6.2. Rezultato stebėsenos rodikliai

7. Reikalavimai po projekto 
finansavimo pabaigos
7.1. Ataskaitos po projekto 
finansavimo pabaigos teikimas

Neteikiama
Teikiama

Ataskaitų teikimo laikotarpis 
(metais)

5

Ataskaitos teikimo tvarka:
Kasmet per 30 dienų praėjus 
kiekvieniems metams po projekto 
finansavimo pabaigos
Kasmet per 30 dienų nuo 
kalendorinių metų pabaigos
Kitas nustatytas periodiškumas

7.2. Su projekto įgyvendinimu 
susijusių dokumentų saugojimo 
terminas

2027-12-31

8. Projekto atitiktis horizontaliesiems 
principams
8.1.  Projekto įgyvendinimo metu bus 
užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis
8.2. Projekto įgyvendinimo metu bus aktyviai prisidedama prie šių horizontaliųjų principų įgyvendinimo:

 8.2.1. Darnus vystymasis

 8.2.2. Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) 
nediskriminavimas

Projekte nėra numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus dėl lyties, rasės, tautybės,  

08.1.1-CPVA-V-427-02-0002
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kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos.
Visos remontuojamos patalpos bus pritaikytos žmonėms turintiems negalią, pagal reikalavimus nustatytus STR reikalavimuose žmonių su negalia  
reikmėms ir kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose:
 Partnerio Nr. 1 įsigytame ir pritaikytame BVGN veiklai gyvenamajame name bus užtikrintas tinkamas be kliūčių patekimas į pastatą, pakankamai 

laisvas judėjimas pastato viduje (atitinkamas durų plotis ir slenksčių aukštis visose patalpose).
 Partnerio  Nr.  2  VDC pastate  Pandėlyje  anksčiau  buvo įrengta nuovaža,  o  projekto  lėšomis  neįgaliesiems įrengiamas  vienas  tualetas,  dušas,  

išplatinamos  įėjimo  durys.  Taip  pat  bus  užtikrintas  tinkamas  be  kliūčių  patekimas  į  pastatą,  pakankamai  laisvas  judėjimas  pastato  viduje 
(atitinkamas durų plotis ir slenksčių aukštis visose patalpose).

 Partnerio Nr. 2 VDC pastate Juodupėje remonto metu numatoma panaikinti slenksčius, dušą pritaikyti neįgaliesiems. Taip pat bus užtikrintas 
tinkamas  be  kliūčių  patekimas  į  pastatą,  pakankamai  laisvas  judėjimas  pastato  viduje  (atitinkamas  durų  plotis  ir  slenksčių  aukštis  visose 
patalpose).

 Partnerio Nr. 3 VDC pastate Kriaunose remonto metu įrengs nuovažą su turėklu, išardys visus slenksčius. Taip pat bus užtikrintas tinkamas be  
kliūčių patekimas į pastatą, pakankamai laisvas judėjimas pastato viduje (atitinkamas durų plotis ir slenksčių aukštis visose patalpose).

 Partnerio Nr. 4 VDC pastate Pakriauniuose sanitarinis mazgas bus pritaikytas neįgaliesiems, išplatintos įėjimo durys, panaikinti slenksčiai.
BVGN kuriamas vietovėse, kuriose bus sudaryta galimybė pėsčiomis ir (ar) visuomeniniu transportu pasiekti ugdymo įstaigas bei aktyviai dalyvauti  
bendruomenės gyvenime.

9. Informavimas apie 
projektą

Informavimo priemonė (-
ės)

Taikoma Aprašymas

9.1. Projektą vykdantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto 
rezultatais besinaudojantiems asmenims pranešti apie projekto finansavimą iš 
tam tikro (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) ir (ar) Lietuvos Respublikos 
valstybės  biudžeto  lėšų  –  šią  informaciją  pateikti  dalyvavimą 
patvirtinančiuose pažymėjimuose ar kituose dokumentuose.
9.2.  Projekto  įgyvendinimo  pradžioje  visuomenei  gerai  matomoje  vietoje 
pakabinti laikiną informacinę lentelę ar pastatyti laikiną informacinį stendą.
9.3.  Iki  galutinio  mokėjimo  prašymo  pateikimo  dienos  visuomenei  gerai 
matomoje  vietoje  pakabinti  nuolatinę  informacinę  lentelę  ar  pastatyti 
nuolatinį informacinį stendą.
9.4.  Interneto svetainėje  paskelbti  informaciją  apie  įgyvendinamą projektą, 
apibūdinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš atitinkamo (-
ų) ES struktūrinio fondo (-ų).

Interneto  svetainėje 
www.rokiskis.lt,  skyrelyje 
“Vykdomi  projektai”  bus 

08.1.1-CPVA-V-427-02-0002
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paskelbta  ir  atnaujinta 
informacija  apie 
įgyvendinamą  projektą.  Taip 
pat  projektų  partnerio  Nr.  1 
interneto  svetainėje  bus 
paskelbta  informacija  apie 
įgyvendinamą  projektą: 
www.obeliuvgn.lt.

9.5.  Projekto  įgyvendinimo  pradžioje  visuomenei  gerai  matomoje  vietoje 
(pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą) pakabinti bent vieną plakatą (ne mažesnį 
kaip  A3  formato),  kuriame  pateikiama  informacija  apie  įgyvendinamą 
projektą ir finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio fondo (-ų).

Iki  pirmojo  mokėjimo 
prašymo,  kuriuo  prašoma 
apmokėti  projekto  išlaidas, 
pateikimo  dienos  projekto 
įgyvendinimo  pradžioje 
Rokiškio rajono savivaldybės 
I-ame aukšte, Partnerių Nr. 2, 
3,  4  vidaus  patalpose  šalia 
įėjimo  bus  pakabintas  A3 
formato  plakatas  su 
informacija  apie 
įgyvendinamą  projektą  ir 
finansavimą.

10. Papildomos sąlygos, taikomos projekto įgyvendinimo metu

1

2

3
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IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO 
PROJEKTO NR. 08.1.1-CPVA-V-427-02-0002

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

SUTARTIS

Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-02-0002
                

Vadovaudamiesi  (-osi)  Projektų  administravimo  ir  finansavimo  taisyklių,  patvirtintų 
Lietuvos Respublikos  finansų ministro 2014 m.  spalio  8 d.  įsakymu Nr.  1K-316 „Dėl Projektų 
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 162 punktu,

atsižvelgdamos į tai, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 
m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-403 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-
2020  metų  Europos  Sąjungos  fondų  investicijų  veiksmų  programos  8  prioriteto  „Socialinės 
įtraukties  didinimas  ir  kova  su  skurdu“  įgyvendinimo  priemonę  Nr.  08.1.1-CPVA-V-427 
„Institucinės  globos  pertvarka:  investicijos  į  infrastruktūrą“ šioje  projekto  sutartyje  nurodytam 
projektui  įgyvendinti yra  skirtos  Europos  Sąjungos  (toliau  –  ES)  struktūrinių  fondų  ir  (arba) 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – projektui skirtos finansavimo lėšos),

suprasdamos tai, kad projekto finansavimo taisykles  inter alia apibrėžia ne tik ši projekto 
sutartis, bet ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d.  
įsakymu  Nr.  A1-457 patvirtintas  2014-2020  metų  Europos  Sąjungos  fondų  investicijų  veiksmų 
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės 
Nr.  08.1.1-CPVA-R-427  „Institucinės  globos  pertvarka:  investicijos  į  infrastruktūrą“  projektų 
finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 ir jame nurodyti nacionaliniai ir ES teisės aktai,

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija), 
atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Jolantos Kačinskaitės, veikiančios pagal viešosios įstaigos 
Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-264 ir 
2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 2013/8-68 suteiktus įgaliojimus, ir 

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos  direktoriaus  Andriaus  Burnicko,  veikiančios  pagal  patvirtintus  Rokiškio  rajono 
savivaldybės administracijos nuostatus, toliau kartu – Šalys, sudaro šią projekto  „Rokiškio rajono 
bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“, projekto kodas Nr. 08.1.1-
CPVA-V-427-02-0002, sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutartyje nustatoma projekto, kurio aprašymas ir biudžetas pateikti atitinkamai Sutarties 
1 ir 2 prieduose ir kuriam įgyvendinti yra skirtos finansavimo lėšos, finansavimo tvarka ir sąlygos.

2. Sutarties Šalių teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė



2.1. Projekto vykdytojas įsipareigoja, įgyvendindamas projektą, pasiekti Sutarties 1 priede 
nurodytą projekto tikslą, uždavinius ir rezultatus.

2.2. Šalys  susitaria,  kad  Projektų  administravimo  ir  finansavimo  taisyklės  ir  vėlesni  jų 
pakeitimai yra Sutarties sąlygos. 

2.3. Šalys  susitaria,  kad,  vadovaujantis  Duomenų  teikimo  per  Iš  Europos  Sąjungos 
struktūrinių  fondų lėšų  bendrai  finansuojamų projektų  duomenų  mainų  svetainę  tvarkos  aprašu 
(Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedas) (toliau – Duomenų teikimo tvarkos 
aprašas), per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų 
mainų  svetainę  (toliau  –  DMS),  jeigu  įdiegtos  tokios  funkcinės  galimybės,  atliekami  Sutarties 
keitimai ar Sutartis nutraukiama, siunčiami Šalių vienos kitai pranešimai (įskaitant sprendimus dėl 
nustatytų pažeidimų, lėšų grąžinimo, papildomo finansavimo skyrimo, sutaupytų lėšų panaudojimo, 
mokėjimo prašymo patvirtinimo, projekto išlaidų pripažinimo netinkamomis finansuoti, ataskaitos 
po  projekto  finansavimo  pabaigos  patvirtinimo,  viešųjų  pirkimų  tinkamumo,  patikros  vietoje 
organizavimo ir rekomendacijų, pradėtos Sutarties nutraukimo procedūros, bet neapsiribojant šiais 
sprendimais) ir projekto vykdytojo teikiami dokumentai ir duomenys. 

2.4. Projekto vykdytojas (jo atstovas), teikdamas dokumentus ir duomenis, įsipareigoja juos 
pasirašyti  elektroniniu  parašu,  jeigu  tai  numatyta  Duomenų  teikimo  tvarkos  apraše.  Per  DMS 
pateikti dokumentai ir duomenys, pasirašyti elektroniniu parašu, laikomi tinkamai pasirašytais.

2.5. Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą, 
jeigu  ji  įrodo,  kad  įsipareigojimų  neįvykdė  dėl  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių, 
atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos. 

2.6.  Nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama ir  Sutarties  Šalių 
teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 
d.  nutarimu Nr.  840 „Dėl  Atleidimo nuo atsakomybės esant  nenugalimos jėgos  (force majeure) 
aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

3. Projektui skirtos finansavimo lėšos

3.1. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų (toliau 
– tinkamos finansuoti išlaidos) suma – 244.251,00 Eur (du šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai 
du šimtai penkiasdešimt vienas eurai 00 ct). 

3.2. Projekto vykdytojui  projektui  įgyvendinti  skiriama iki  244.251,00 Eur  (dviejų šimtų 
keturiasdešimt  keturių  tūkstančių  dviejų šimtų penkiasdešimt  vieno euro  00 ct)  projektui  skirtų 
finansavimo lėšų Sutarties 3.1 papunktyje nurodytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. 
Projekto  vykdytojas  įsipareigoja  iš  savo  ir  (arba)  partnerio  (-ių)  lėšų  apmokėti  Sutarties  3.1 
papunktyje nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas, kurios nėra apmokamos Sutarties 3.2 papunktyje 
nurodytomis lėšomis, ir visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas. 

3.3. Jei  Sutarties  3.1  ir  3.2  papunkčiuose  nurodytos  sumos  skaičiais  neatitinka  sumų 
žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

4. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga

4.1. Visos  projekto  veiklos  turi  būti  įvykdytos  per  laikotarpį  nuo  projekto  veiklų 
įgyvendinimo pradžios iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, kurių datos nurodytos Sutarties 
1 priedo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose. 

4.2. Visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos 
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ir  apmokėtos  nuo  projekto  veiklų  įgyvendinimo  pradžios  iki  galutinio  mokėjimo  prašymo 
pateikimo, kurių datos nurodytos Sutarties 1 ir 2 prieduose (jei teikiant galutinį mokėjimo prašymą 
išlaidas  prašoma  apmokėti  sąskaitų  apmokėjimo  būdu,  šios  išlaidos  gali  būti  apmokėtos  ir 
pasibaigus šiam laikotarpiui).

5. Mokėjimai

5.1. Projekto išlaidos apmokamos taikant Sutarties 2 priedo 1.4 papunktyje nurodytus būdus.
5.2. Projekto  vykdytojui  gali  būti  išmokamas  avansas,  kurio  didžiausias  galimas  dydis 

(procentais  nuo Sutarties 3.2 papunktyje  nustatytos  projektui  skiriamų finansavimo lėšų sumos) 
nurodytas Sutarties 2 priedo 1.2 papunktyje.

5.3. Projekto  vykdytojas  ne  vėliau  kaip per  14  dienų  nuo  Sutarties  pasirašymo  dienos 
įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką.

5.4. Projekto vykdytojas mokėjimo prašymus įgyvendinančiajai institucijai teikia ne vėliau, 
nei  nustatyta  su  įgyvendinančiąja  institucija  suderintame  mokėjimo  prašymų  teikimo  grafike. 
Galutinis mokėjimo prašymas teikiamas iki Sutarties 2 priedo 1.3 papunktyje nurodyto termino. 

5.5. Projekto  vykdytojas  įsipareigoja  turėti  kredito  įstaigoje  atskirą  sąskaitą  projektui 
skiriamoms  finansavimo  lėšoms.  Projekto  vykdytojas  patvirtina,  kad  sudarys  sąlygas  Projektų 
administravimo ir  finansavimo taisyklių  491 punkte  nurodytoms  institucijoms  susipažinti  su  jo 
kredito įstaigų sąskaitų, kuriose tvarkoma projektui skiriamų finansavimo lėšų apskaita, išrašais Jei 
projekto vykdytojas kredito įstaigos sąskaitoje laiko daugiau nei vienam iš ES struktūrinių fondų 
lėšų  finansuojamam  projektui  skiriamas  lėšas,  jis  įsipareigoja  užtikrinti  atskirų  projektų  lėšų 
apskaitos atskyrimą. 

5.6. Projekto  išlaidoms apmokėti  taikomas  supaprastintas  išlaidų  apmokėjimas  taip,  kaip 
nurodyta  Sutarties  2  priedo  1.4  papunktyje.  Papildomai  ministerija  turi  teisę  keisti  nustatytus 
supaprastintai apmokamų išlaidų dydžius ir jų taikymo sąlygas projekto įgyvendinimo metu, jei 
paaiškėja, kad jie buvo netinkamai nustatyti. Tokiu atveju patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos 
taikomi projekto veiksmų,  vykdomų nuo dydžio ar  jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo 
dienos, išlaidoms apmokėti.

6. Kitos sąlygos 

6.1. Projekto vykdytojas privalo saugoti su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne 
trumpiau kaip iki Sutarties 1 priedo 7.2 papunktyje nurodytos datos. Įgyvendinančiosios institucijos 
sprendimu šis  terminas  gali  būti  pratęstas  Projektų  administravimo ir  finansavimo taisyklių  42 
skirsnyje nurodyta tvarka.

6.2. Projekto  vykdytojas  teikia  ataskaitas  po  projekto  finansavimo  pabaigos  Sutarties  1 
priedo 7.1 papunktyje nustatyta tvarka. 

6.3. Papildomi Projekto įgyvendinimo reikalavimai numatyti Sutarties 1 priedo 10 punkte. 
6.4. Projekto vykdytojas yra informuotas, kad informacija apie jį, kaip pareiškėją, trumpas 

projekto  aprašymas,  paraiškos  kodas  ir  prašomų  skirti  finansavimo  lėšų  suma  bus  skelbiami 
svetainėje www.esinvesticijos.lt. 

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo Sutarties Šalys, ir galioja tol,  kol 
Šalys įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį arba Sutartis nutraukiama.

7.2. Sutartis  sudaryta  dviem  vienodą  teisinę  galią  turinčiais  egzemplioriais,  po  vieną 
kiekvienai Šaliai. 

7.3. Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais. Šalių ginčai, 
kilę dėl jos vykdymo, sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Projekto kodas: 08.1.1-CPVA-V-427-02-0002



7.4. Šalys privalo viena kitą informuoti apie tai, kad pasikeitė jų adresas, pavadinimas (taip 
pat  partnerių  pavadinimai),  projekto  sąskaitos  numeris,  elektroninio pašto  adresas  ar  kiti 
kontaktiniai  duomenys, kuriuos viena kitai nurodė Sutartyje ir  Duomenų teikimo tvarkos apraše 
nustatyta tvarka. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad 
kitos Šalies veiksmai,  atlikti  pagal naujausius jai  žinomus duomenis,  neatitinka Sutarties sąlygų 
arba ji negavo pranešimų, kurie buvo siųsti pagal šiuos duomenis.

7.5. Įgyvendinančiosios institucijos adresas ir rekvizitai:

Įgyvendinančioji institucija
Juridinio asmens kodas 126125624
Adresas S. Konarskio g. 13, Vilnius
Pašto kodas 03109
Telefonas +370 5 251 4400
El. paštas info@cpva.lt

7.6. Projekto vykdytojo adresas ir rekvizitai nurodyti Sutarties 1 priedo 1 punkte.

8. Sutarties priedai

8.1. 1 priedas. Projekto aprašymas. 
8.2. 2 priedas. Finansavimo sąlygos. 

Šalių parašai

Viešosios įstaigos 
Centrinės 
projektų 
valdymo 
agentūro

s 
direktori

aus 
pavaduot

oja

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 
direktorius

____________________________________
(parašas)

____________________________________
(parašas)

Jolanta Kačinskaitė Andrius Burnickas

mailto:info@cpva.lt


Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
 bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-02-0002 
„Rokiškio  rajono  bendruomeninių  vaikų  globos  namų  ir  vaikų 
dienos centrų tinklo plėtra“ sutarties 
1 priedas

PROJEKTO APRAŠYMAS
1. Informacija apie projekto vykdytoją
Projekto vykdytojo rekvizitai:
Projekto vykdytojo pavadinimas / vardas, pavardė Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Projekto vykdytojo kodas 188772248
Adresas:
Gatvė Respublikos g.
Namo numeris 94
Pašto kodas 42136
Miestas / rajonas Rokiškis
Šalis
Telefono numeris 37045871233
El. pašto adresas savivaldybe@post.rokiskis.lt
Projekto vykdytojas arba jo įgaliotas asmuo:
Vardas, pavardė Andrius Burnickas
Pareigos Administracijos direktorius
Už projektą atsakingas asmuo:
Vardas, pavardė Dalia Zibolienė 
Pareigos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefono numeris 37063778454  
El. pašto adresas d.ziboliene@post.rokiskis.lt

2. Informacija apie projekto partnerį (-ius)

2.1 Ar projektas įgyvendinamas kartu su 
partneriu (-iais)?

taip

ne

2.2. Partneriai:
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Eil. Nr. Užsienyje 
registruotas 

juridinis 
asmuo / 
užsienio 
pilietis

Partnerio 
pavadinimas / 

vardas, 
pavardė

Partnerio 
kodas

Telefono 
numeris

El. pašto 
adresas

Adresas

gatvė
namo 

numeris
miestas / rajonas šalis

1 Ne Obelių vaikų globos 
namai

290257110 +370-458 78676 post@obeliuvgn.lt Mokyklos g. 9 Obeliai, Rokiškio 
raj., LT-42214

2 Ne „Gelbėkit vaikus” 
Rokiškio vaikų 
dienos centras

173260548 +37068261868 silivanova.a@gmail.co
m

J. Biliūno 2 Rokiškis, LT-
42105

3 Ne Maltos ordino 
pagalbos tarnyba

190740859 +37065168373 staseidiene@gmail.com Gedimino 56B Vilnius ,LT-01110

4 Ne KAIMO 
BENDRUOMENĖ 
„PAKRIAUNA”

300014889 +37065206855 nikitina.ala@gmail.comPakriaunių 15 Pakriaunių k., LT-
42204 Rokiškio r.

3. Projekto veiklos teritorija
3.1. Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka 
didžioji dalis projekto lėšų:

Apskritis Savivaldybė Seniūnijų grupė (-s)
Panevėžio apskritis Rokiškio raj.

3.2. Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka dalis projekto lėšų:
Visos savivaldybės

4. Projekto aprašymas
4.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas
Šiuo metu Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikia trys bendruomeniniai vaikų globos namai (toliau - BVGN), administruojami Obelių vaikų  
globos namų (toliau - Partneris Nr. 1), kurių senuosiuose pastatuose šiuo metu gyvena 15 vaikų. Per metus minėtuose globos namuose apgyvendinama 
1-2 vaikai. Siekiant pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje teikiamų paslaugų būtina įkurti dar vienus BVGN.
Projekto lėšomis numatoma įsigyti iki 245 kv. m. gyvenamąjį namą su ne daugiau kaip 20 a. jam priklausančiu žemės sklypu Rokiškyje, Kavoliškio ar 
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Bajorų gyvenvietėse, kur vaikams bus sudaryta galimybė pėsčiomis ir (ar) visuomeniniu transportu pasiekti ugdymo įstaigas bei aktyviai dalyvauti  
bendruomenės gyvenime. Planuojama nupirktą namą suremontuoti, pritaikant jį neįgaliesiems, nupirkti reikiamus baldus ir įrangą, reikalingą gyventi 
iki 8 vaikų. 
Rokiškio rajone veikiančius 5 vaikų dienos centrus (toliau -  VDC) lanko 89 nuolatiniai  lankytojai.  Paslauga nepatenkina poreikių,  todėl dažnai 
socialiniai darbuotojai, teikiantys paslaugas šeimoms, negali pasiūlyti vaikų užimtumo, ugdymo, socialinių įgūdžių ir gebėjimų lavinimo, mokymo 
kaip  prisitaikyti  prie  aplinkos,  plėtoti  draugiškus  ryšius  su bendraamžiais,  tėvais,  paslaugų.  Projekto  metu  VDC tinkle  plėtra  bus  vykdoma šia  
apimtimi: 
1. Veikiančių 3 VDC plėtra:
1.1.  Plečiami 2 „Gelbėkit vaikus“ Rokiškio vaikų dienos centro (toliau – Partneris Nr. 2) VDC:
 VDC „Noriu būti mylimas“ Pandėlyje. Numatomas 111,21 kv.m. ploto esamų VDC patalpų, adresu Panemunio g. 25A, Pandėlys, Rokiškio r.,  

remontas. Įgyvendinus projektą bus praplėstas VDC patalpų plotas nuo 60,06 kv.m. iki 171,27 kv.m., lankytojų skaičius padidės nuo 20 iki 30. 
Suremontuotose  patalpose  bus  žaidimų  kambarys,  virtuvė  su  valgomuoju,  įrengiamas  dušas,  remontuojami  tualetai,  vieną  pritaikant 
neįgaliesiems. Šiame VDC planuojamos veiklos šeimoms, vaikų vasaros stovyklos. Tai bus vienas erdviausių ir moderniausių VDC Rokiškio 
rajone.

 VDC „Vyžuonėlis“ Juodupėje. Numatomas 64,12 kv.m. ploto esamų VDC patalpų, adresu Tekstilininkų g. 5, Juodupė, Rokiškio r., remontas. 
Įgyvendinus projektą bus praplėstas VDC patalpų plotas nuo 55,94 kv.m. iki 120,06 kv.m., lankytojų skaičius padidės nuo 15 iki 25. Plečiant šį 
VDC pasirinktas išmanusis VDC kelias – vaikams siūlomi lavinamieji žaidimai (multisensorinė sienelė, kilimas-kopetėlės, kilimas-šuolis), 
didelis dėmesys kreipiamas į sutrikimus turinčių vaikų lavinimą, tikimasi į veiklas įtraukti tėvelius, kad kartu su šeima praleistas laisvalaikis 
prisidėtų prie socialinių įgūdžių ugdymo, patyčių, prievartos prevencijos.

1.2. plečiamas Maltos ordino pagalbos tarnybos (toliau – Partneris Nr. 3) VDC:
 Kriaunų VDC „Pas maltiečius“. Numatomas 102,50 kv.m. ploto esamų VDC patalpų, adresu Sartų g. 19, Kriaunų k., Kriaunų sen., Rokiškio r., 

remontas. Įgyvendinus projektą bus praplėstas VDC patalpų plotas nuo 37,50 kv.m. iki 140,00 kv.m., lankytojų skaičius padidės nuo 23 iki 33. 
Plečiant šį VDC, patalpos praplečiamos erdvia laisvalaikio praleidimo zona, įrengiama patalpa vaikų individualioms konsultacijoms, amatų 
erdvė. Šis centras turėtų tapti vaikų traukos vieta kaime, kuriame veikia tik pradinė mokykla.

2.  Naujo VDC steigimas.  Kaimo bendruomenė „Pakriauna“ (toliau – Partneris  Nr.  4) steigia  naują Pakriaunų bendruomenės VDC. Numatomas 
94,14 kv.m. ploto patalpų, adresu Pakriaunių g. 15, Pakriaunių k., Obelių seniūnija, Rokiškio r., remontas, planuojamas lankytojų skaičius – 10. Šiame 
VDC bus sudarytos sąlygos ruošti pamokas, pažaisti, prižiūrint vadovui, gamintis maistą, į vaikų užimtumą įtraukiant bendruomenę. VDC numatoma 
remontuoti žaidimų, pamokų ruošos kambarį, virtuvę ir tualetą, jį pritaikant neįgaliems.
VDC plėtra sudarys sąlygas Rokiškio rajono gyventojams arčiau gyvenamosios vietos gauti dienos socialinės priežiūros paslaugas, padidės nuolatinių 
VDC lankytojų skaičius.
Vaiko gerovės 2019-2021 m. veiksmų plano, patvirtinto LR SADM ministro 2018-11-05 įsakymu Nr. A1-612, 1 priedo 1.1 priemonės lėšomis nebus 
naudojamos projekte numatytoms, toms pačioms veikloms/išlaidoms finansuoti. 
4.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai)
Projekto lėšomis bendruomeninių vaikų globos namų veiklai numatoma pirkti vieną gyvenamąjį namą su žeme Rokiškyje, Kavoliškio ar Bajorų 

08.1.1-CPVA-V-427-02-0002

►1249303710507



4

gyvenvietėse, jį remontuoti pritaikant neįgaliesiems, nupirkti reikiamus baldus ir įrangą, reikalingą gyventi 6-8 vaikams. 
Taip pat projekto lėšomis bus plečiamos 3 Juodupėje, Pandėlyje ir Kriaunose veikiančių vaikų dienos centrų (toliau – VDC) patalpos ir steigiamas 1 
naujas  VDC Pakriaunių  kaime.  VDC plėtra  sudarys  sąlygas  Rokiškio  rajono  gyventojams  arčiau  gyvenamosios  vietos  gauti  dienos  socialinės 
priežiūros paslaugas, padidės nuolatinių VDC lankytojų skaičius kaimo vietovėse. 
4.3. Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos
Projekto metu sukurtos infrastruktūros finansinis tęstinumas 5 metus po projekto pabaigos bus užtikrintas Projekto vykdytojo lėšomis.
Organizacinį  ir  veiklų tęstinumą užtikrins projekto parteriai  naudodami projekto įgyvendinimo metu sukurtą infrastruktūrą,  t.y.  BVGN teikdami 
socialinės globos paslaugas ir VDC teikdami socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas. 
Visas Projekto metu įgytas turtas bus perduotas projekto partneriams naudotis. 
Projekto lėšomis sutvarkytose BVGN patalpose nebus teikiamos jokios kitos mokamos paslaugos.
Visose suremontuotose VDC patalpose nebus vykdoma jokia PVM apmokestinama veikla.

08.1.1-CPVA-V-427-02-0002
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5. Projekto loginis pagrindimas
5.1. 
Projekto 
veiklų 
įgyvendini
mo pradžia

2018-12-17

5.2. 
Projekto 
veiklų 
įgyvendini
mo pabaiga

2021-07-31

5.3. 
Projekto 
tikslas:

Sukurti  sąlygas  Rokiškio  rajone,  reikalingas  veiksmingam perėjimui  nuo institucinės  globos  prie  šeimoje  ir bendruomenėje  
teikiamų paslaugų.

Užda vinio
Nr.

Uždavinys Veiklos Nr. Veikla

Pradėta iki 
sutarties 
pasirašy 

mo

Metai ir 
mėnuo, kai 
pradedama 

vykdyti 
veikla

1. BVGN ir 
VDC tinklo 
plėtra 
Rokiškio 
rajone

1.1. BVGN 
plėtra 
Rokiškio 
rajone

Taip 2018-12 2021-07

Veiklos  Nr.  1.1  aprašymas:  BVGN  veiklai  numatoma  įsigyti  iki  245  kv.m.  ploto  gyvenamąjį  namą  Rokiškio  mieste,  Kavoliškio  ar  Bajorų 
gyvenvietėse su žemės sklypu apie 20 arų. Įsigyjamas namas nebus fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc. Įsigytas namas pagal poreikį bus 
remontuojamas ir pritaikomas neįgaliesiems, įsigyjama BVGN veiklai reikiama įranga ir baldai. Taip pat numatomos individualių gyvenamųjų namų 
vidutinių kainų nustatymo ataskaitos parengimo, turto vertinimo, notaro ir teisinės registracijos paslaugos.
Fizinio rodiklio Nr. 1.1.1. aprašymas:  Numatomas iki 245 kv.m. ploto gyvenamojo namo su žemės sklypu įsigijimas ir kitos su namo pirkimu 
susijusios paslaugos - individualių gyvenamųjų namų vidutinių kainų nustatymo ataskaita, turto vertinimo paslaugos, notaro ir teisinės registracijos 
paslaugos.

08.1.1-CPVA-V-427-02-0002
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Fizinio rodiklio Nr. 1.1.2. aprašymas:  Numatomi įsigyto namo paprastojo remonto darbai, pritaikant jį BVGN veiklai bei neįgaliųjų poreikiams, 
užtikrinant laisvą patekimą į namą ir judėjimą namo viduje. Tikslus darbų poreikis paaiškės įsigijus namą. 

Fizinio rodiklio Nr. 1.1.3. aprašymas: BVGN veiklai vykdyti planuojama įsigyti 1 baldų ir įrangos komplektą, skirtą 8 vaikų gyvenimo kokybei ir  
socialinių darbuotojų darbo sąlygoms užtikrinti.
Baldų komplektą sudaro: lovos, stalai, kėdės, komodos, drabužių spintos, spintelės dokumentams, virtuvinių baldų komplektas, prieškambario baldų 
komplektas, svetainės sekcija.
Įrangos komplektą sudaro: viryklė, šaldytuvas, gartraukis, skalbimo mašina, automatinė skalbinių džiovyklė, stacionarūs kompiuteriai su monitoriais 
ir priedais.

1.2. Vaikų 
dienos 
centrų plėtra 
Rokiškio 
rajone

Ne 2019-08 2021-07

Veiklos Nr. 1.2 aprašymas: Siekiant plėtoti bendruomenines paslaugas, planuojama išplėsti 3 veikiančių VDC patalpas, suremontuoti naujai įsteigto 
VDC patalpas, bei įsigyti įrangą ir baldus, reikalingus VDC veiklos vykdymui. Visos remontuojamos patalpos bus pritaikytos žmonėms turintiems 
negalią, pagal reikalavimus nustatytus STR reikalavimuose žmonių su negalia reikmėms ir kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose, 
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užtikrinant laisvą be kliūčių patekimą į patalpas ir laisvą judėjimą po visas remontuojamas patalpas.
Fizinio rodiklio Nr. 1.2.1. aprašymas:  Partneris Nr. 2 plečia VDC „Noriu būti mylimas“, esantį adresu Panemunio g. 25A, Pandėlys, Rokiškio r. 
(pastato unikalus Nr. 7396-2004-2015). Esamos VDC patalpos Nr. 1-66, 1-67, 1-68 (60,06 kv.m.), remontuojamos naujos patalpos Nr. 1-57, 1-58, 1-
59, 1-60, 1-61, 1-63, 1-64, 1-65, 1-69 (111,21 kv.m.). Papildomai paslaugas gaus iki 10 vaikų. 
Remontuojamose  patalpose  numatoma  įrengti  valgomąjį,  virtuvėlę,  žaidimų  kambarį,  neįgaliesiems  pritaikytą  tualetą,  dušą,  atnaujinti  elektros 
instaliaciją, suremontuoti koridorių. Patalpose karštas vanduo būna tik šildymo sezono metu, todėl numatoma užtikrinti šilto vandens tiekimą, įsigijant 
vandens šildytuvus. VDC patalpos bus pritaikomos neįgaliesiems, užtikrinant laisvą be kliūčių patekimą į pastatą (nuovaža patekimui į pastatą yra 
įrengta anksčiau) ir judėjimą pastato viduje (projekto lėšomis neįgaliesiems įrengiamas vienas tualetas, dušas, išplatinamos įėjimo durys, užtikrinamas 
atitinkamas durų plotis ir slenksčių aukštis visose patalpose). 

Fizinio  rodiklio  Nr.  1.2.2.  aprašymas:  Vaikų  socialiniams  įgūdžiams  tobulinti,  įvairiems  edukaciniams  užsiėmimams  bei  siekiant  kokybiškų 
socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų bus įsigyjamas baldų ir įrangos komplektas. 
Baldų komplektą sudaro: virtuvinis baldų komplektas (4 pakabinamos, 4 pastatomos spintelės), stalas su kėdėmis, pastatoma spintelė, spintelė su 
veidrodžiu, stalai, kėdės, lentynos, spintos, vitrininė spinta, vaikiški stalai su kėdėmis, sėdmaišiai, pufai, kompiuterio stalai su kėdėmis, minkštas  
kampas, staliukas, rašomas stalas, sekcija, minkšta dalis, pakabos, veidrodis, batų dėžė, spintelė.
Įrangos  komplektą  sudaro:  elektrinė  viryklė,  šaldytuvas,  mikrobangų  krosnelė,  elektrinis  virdulys,  indaplovė,  skalbyklė,  džiovyklė,  stacionarūs 
kompiuteriai.

Fizinio rodiklio Nr. 1.2.3. aprašymas:  Partneris Nr. 2 plečia VDC „Vyžuonėlis“, esantį adresu Tekstilininkų g. 5, Juodupė, Rokiškio r. (pastato 
unikalus Nr. 7398-9001-0016). Esamos VDC patalpos plane 1-41 (55,94 kv.m.), remontuojamos naujos patalpos Nr. 1-36, 1-37, 1-38, 1-42, 1-43, 1-
44, 1-45, 1-47, 1-48, 1-50 (64,12 kv.m.). Papildomai paslaugas gaus iki 10 vaikų. 
Planuojama suremontuoti  daug metų  nenaudojamą darželio  grupę,  ją  paversti  modernia  jaukia  žaidimų erdve  su nauja grindų danga,  sieniniais  
veidrodžiais,  multisensorine  burbulų  sienele,  lavinamaisiais  kilimais,  stalo  žaidimais  ir  kt.  Išardžius  vieną  pertvarą,  įrengti  dušą,  suremontuoti  
koridorių, panaikinti slenksčius, dušą pritaikyti neįgaliesiems. Taip pat bus užtikrintas laisvas be kliūčių patekimas į pastatą ir laisvas judėjimą pastato  
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viduje (atitinkamas durų plotis ir slenksčių aukštis visose patalpose).

Fizinio  rodiklio  Nr.  1.2.4.  aprašymas:  Vaikų  socialiniams  įgūdžiams  tobulinti,  įvairiems  edukaciniams  užsiėmimams  bei  siekiant  kokybiškų 
socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų bus įsigyjamas baldų ir įrangos komplektas.
Baldų komplektą sudaro: žaidimų stalai, kėdės, teniso stalas su raketėmis, spintelės priemonėms laikyti, lentynos, virtuvės spintelių komplektas, stalai 
su suolais, žaidimas tuneliai,  spintelė su veidrodžiu, sėdmaišiai,  žaidimų stalas traukinukas, kilimas kopetėlės-gyvatėlės, kilimas žaidimas šuolis, 
knygų lentyna-stovas.
Įrangos komplektą sudaro: šaldytuvas, mikrobangų krosnelė, skalbimo mašina, stacionarūs kompiuteriai, spausdintuvas-kopijuoklis, elektrinė viryklė, 
multisensorinė  burbulų  sienelė,  gartraukis,  interaktyvios  grindų  ir  sienų  plytelės  multisensorinei  aplinkai,  televizorius,  projektorius,  vaflinė, 
sumuštinių keptuvės, muzikinis centras, indaplovė, kokteilinės, elektrinis virdulys.

Fizinio rodiklio Nr. 1.2.5. aprašymas:  Partneris Nr. 3 plečia Kriaunų VDC „Pas maltiečius“, esantį adresu Sartų g. 19, Kriaunų k., Kriaunų sen., 
Rokiškio r. (pastato unikalus Nr. 4400-0110-2429). Esamos VDC patalpos Nr. 1-29, 1-30 (37,50 kv.m.), remontuojamos naujos patalpos Nr. 1-13, 1-
14, 1-15 (102,50 kv.m.). Papildomai paslaugas gaus iki 10 vaikų.
Remontuojamose patalpose bus įrengiama laisvalaikio užimtumo zona, vaiko ir šeimos individualių konsultacijų kambarys, amatų erdvė. Trijose 
patalpose atnaujinama elektros instaliacija, dažomos sienos, grindys išklojamos linoleumu, keičiami langai, durys, amatų erdvė pertvara atskiriama 
nuo koridoriaus. Taip pat bus užtikrintas tinkamas be kliūčių patekimas į pastatą (bus įrengta nuovaža su turėklu) ir laisvas judėjimas pastato viduje  
(atitinkamas durų plotis ir slenksčių aukštis visose patalpose).

Fizinio  rodiklio  Nr.  1.2.6.  aprašymas:  Vaikų  socialiniams  įgūdžiams  tobulinti,  įvairiems  edukaciniams  užsiėmimams  bei  siekiant  kokybiškų 
socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų bus įsigyjamas baldų ir įrangos komplektas.
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Baldų komplektą sudaro: rašomasis stalas, kėdė, komodos, drabužių spintos, minkštas kampas, pietų stalas su kėdėmis, drabužių kabyklos, taburetės, 
stalas virtuvei, sekcija, virtuvės baldų komplektas.
Įrangos komplektą sudaro: gartraukis, kaitlentė, orkaitė, šaldytuvas.

Fizinio rodiklio Nr. 1.2.7. aprašymas: Partnerio Nr. 4 steigiamas naujas VDC patalpose, esančiose adresu Pakriaunių g. 15, Pakriaunių k., Obelių 
sen., Rokiškio r. (pastato unikalus Nr. 4400-0703-0350). Remontuojamos patalpos Nr. 1-3, 1-6, 1-7, 1-9, viso remontuojamas plotas 94,14 kv.m.  
Paslaugos bus teikiamos 10 vaikų.
Remontuojamose patalpose bus įrengtas žaidimų – pamokų ruošos kambarys, virtuvė ir neįgaliesiems pritaikytas tualetas, įstatomos platesnės įėjimo 
durys, panaikinami slenksčiai (1-3, 1-6, 1-7, 1-9). Patalpose karštas vanduo būna tik šildymo sezono metu, todėl numatoma užtikrinti šilto vandens  
tiekimą įsigijant vandens šildytuvus. Taip pat bus užtikrintas tinkamas be kliūčių patekimas į pastatą ir laisvas judėjimas pastato viduje (atitinkamas  
durų plotis ir sleksčių aukštis visose patalpose). 

Fizinio rodiklio Nr. 1.2.8. aprašymas: Naujai įkurtame VDC bus vykdomos pamokų ruošos, savišvietos, edukacinių, kūrybinių užsiėmimų, švenčių 
organizavimo, maitinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, higienos ugdymo veiklos, todėl bus įsigyjami baldai ir įranga.
Baldų komplektą sudaro: išskleidžiami stalai, kėdės, minkštas kampas, sėdmaišiai, taburetės, spintelė, virtuvės spintelių komplektas, lentyna, futbolo 
stalas, spinta drabužiams, virtuvinis stalas, stalo teniso stalas (su raketėmis).
Įrangos komplektą sudaro: indaplovė, elektrinė viryklė, sumuštinių keptuvė, gartraukis, skalbimo mašina, mikrobangų krosnelė, vaflinė, šaldytuvas, 
džiovyklė, stacionarūs kompiuteriai, spausdintuvas, projektorius su ekranu, muzikinis centras.

6. Stebėsenos rodikliai
Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė

6.1. Produkto stebėsenos rodikliai
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Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai Skaičius 5,00

6.2. Rezultato stebėsenos rodikliai

7. Reikalavimai po projekto 
finansavimo pabaigos
7.1. Ataskaitos po projekto 
finansavimo pabaigos teikimas

Neteikiama
Teikiama

Ataskaitų teikimo laikotarpis 
(metais)

5

Ataskaitos teikimo tvarka:
Kasmet per 30 dienų praėjus 
kiekvieniems metams po projekto 
finansavimo pabaigos
Kasmet per 30 dienų nuo 
kalendorinių metų pabaigos
Kitas nustatytas periodiškumas

7.2. Su projekto įgyvendinimu 
susijusių dokumentų saugojimo 
terminas

2027-12-31

8. Projekto atitiktis horizontaliesiems 
principams
8.1.  Projekto įgyvendinimo metu bus 
užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis
8.2. Projekto įgyvendinimo metu bus aktyviai prisidedama prie šių horizontaliųjų principų įgyvendinimo:

 8.2.1. Darnus vystymasis

 8.2.2. Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) 
nediskriminavimas

Projekte nėra numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus dėl lyties, rasės, tautybės,  
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kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos.
Visos remontuojamos patalpos bus pritaikytos žmonėms turintiems negalią, pagal reikalavimus nustatytus STR reikalavimuose žmonių su negalia  
reikmėms ir kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose:
 Partnerio Nr. 1 įsigytame ir pritaikytame BVGN veiklai gyvenamajame name bus užtikrintas tinkamas be kliūčių patekimas į pastatą, pakankamai 

laisvas judėjimas pastato viduje (atitinkamas durų plotis ir slenksčių aukštis visose patalpose).
 Partnerio  Nr.  2  VDC pastate  Pandėlyje  anksčiau  buvo įrengta nuovaža,  o  projekto  lėšomis  neįgaliesiems įrengiamas  vienas  tualetas,  dušas,  

išplatinamos  įėjimo  durys.  Taip  pat  bus  užtikrintas  tinkamas  be  kliūčių  patekimas  į  pastatą,  pakankamai  laisvas  judėjimas  pastato  viduje 
(atitinkamas durų plotis ir slenksčių aukštis visose patalpose).

 Partnerio Nr. 2 VDC pastate Juodupėje remonto metu numatoma panaikinti slenksčius, dušą pritaikyti neįgaliesiems. Taip pat bus užtikrintas 
tinkamas  be  kliūčių  patekimas  į  pastatą,  pakankamai  laisvas  judėjimas  pastato  viduje  (atitinkamas  durų  plotis  ir  slenksčių  aukštis  visose 
patalpose).

 Partnerio Nr. 3 VDC pastate Kriaunose remonto metu įrengs nuovažą su turėklu, išardys visus slenksčius. Taip pat bus užtikrintas tinkamas be  
kliūčių patekimas į pastatą, pakankamai laisvas judėjimas pastato viduje (atitinkamas durų plotis ir slenksčių aukštis visose patalpose).

 Partnerio Nr. 4 VDC pastate Pakriauniuose sanitarinis mazgas bus pritaikytas neįgaliesiems, išplatintos įėjimo durys, panaikinti slenksčiai.
BVGN kuriamas vietovėse, kuriose bus sudaryta galimybė pėsčiomis ir (ar) visuomeniniu transportu pasiekti ugdymo įstaigas bei aktyviai dalyvauti  
bendruomenės gyvenime.

9. Informavimas apie 
projektą

Informavimo priemonė (-
ės)

Taikoma Aprašymas

9.1. Projektą vykdantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto 
rezultatais besinaudojantiems asmenims pranešti apie projekto finansavimą iš 
tam tikro (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) ir (ar) Lietuvos Respublikos 
valstybės  biudžeto  lėšų  –  šią  informaciją  pateikti  dalyvavimą 
patvirtinančiuose pažymėjimuose ar kituose dokumentuose.
9.2.  Projekto  įgyvendinimo  pradžioje  visuomenei  gerai  matomoje  vietoje 
pakabinti laikiną informacinę lentelę ar pastatyti laikiną informacinį stendą.
9.3.  Iki  galutinio  mokėjimo  prašymo  pateikimo  dienos  visuomenei  gerai 
matomoje  vietoje  pakabinti  nuolatinę  informacinę  lentelę  ar  pastatyti 
nuolatinį informacinį stendą.
9.4.  Interneto svetainėje  paskelbti  informaciją  apie  įgyvendinamą projektą, 
apibūdinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš atitinkamo (-
ų) ES struktūrinio fondo (-ų).

Interneto  svetainėje 
www.rokiskis.lt,  skyrelyje 
“Vykdomi  projektai”  bus 
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paskelbta  ir  atnaujinta 
informacija  apie 
įgyvendinamą  projektą.  Taip 
pat  projektų  partnerio  Nr.  1 
interneto  svetainėje  bus 
paskelbta  informacija  apie 
įgyvendinamą  projektą: 
www.obeliuvgn.lt.

9.5.  Projekto  įgyvendinimo  pradžioje  visuomenei  gerai  matomoje  vietoje 
(pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą) pakabinti bent vieną plakatą (ne mažesnį 
kaip  A3  formato),  kuriame  pateikiama  informacija  apie  įgyvendinamą 
projektą ir finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio fondo (-ų).

Iki  pirmojo  mokėjimo 
prašymo,  kuriuo  prašoma 
apmokėti  projekto  išlaidas, 
pateikimo  dienos  projekto 
įgyvendinimo  pradžioje 
Rokiškio rajono savivaldybės 
I-ame aukšte, Partnerių Nr. 2, 
3,  4  vidaus  patalpose  šalia 
įėjimo  bus  pakabintas  A3 
formato  plakatas  su 
informacija  apie 
įgyvendinamą  projektą  ir 
finansavimą.

10. Papildomos sąlygos, taikomos projekto įgyvendinimo metu

1

2

3
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1. Informacija apie projekto mokėjimus

1.1. Kredito įstaigos pavadinimas Luminor Bank AS
Projekto sąskaitos numeris LT584010041500299793

1.2. Didžiausias galimas avanso dydis (proc.) 30.00

1.3. Galutinis mokėjimo prašymas pateikiamas iki 2021-08-30

1.4. Projekto išlaidų 
apmokėjimo būdas (-ai)

1.4.1. Taikomas 
supaprastintas išlaidų 
apmokėjimas

Fiksuotoji projekto 
išlaidų norma (toliau – 
fiksuotoji norma)

Priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427
Netaikoma
Taikoma

Fiksuotieji projekto 
išlaidų vieneto įkainiai 
(toliau – fiksuotieji 
įkainiai)

Netaikoma
Taikoma

Fiksuotosios projekto 
išlaidų sumos (toliau - 
fiksuotosios sumos)

Netaikoma

Taikoma

1.4.2. Fiksuotoji norma
Priemonės 

Nr.
Fiksuotosios 
normos tipas

Fiksuotosios 
normos kodas

Fizinio 
rodiklio 
numeris

Fiksuotosios 
normos 

pavadinimas

Taikoma 
fiksuotoji 

norma (proc.)

Išlaidoms 
teikiami 

pagrindžianty
s dokumentai

Pastabos



2

08.1.1-CPVA-
V-427

Standartinė 
fiksuotoji 
norma 
netiesioginėms 
išlaidoms

FN-002 7. 
Netiesioginės 
išlaidos

1,10

2.      Informacija apie projekto pajamas
Įgyvendinant projektą pajamų negaunama

Įgyvendinant projektą gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto

Įgyvendinant projektą gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti

Netaikoma

3. Projekto 
biudžetas (eurais)

Fizinio rodiklio Nr.
Fizinio rodiklio 

pavadinimas
Fizinio rodiklio 
matavimo vnt.

Fizinio rodiklio vnt. 
skaičius

 Tinkamų 
finansuoti išlaidų 

suma

Skiriamos 
finansavimo lėšos

Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
1. Žemė 0,00 0,00
2. Nekilnojamasis 

turtas
75.846,92 0,00
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1.1.1 Gyvenamo namo su 
žemės sklypu 
įsigijimas

obj. 1 75.846,92

3. Statyba, 
rekonstravimas, 
remontas ir kiti 
darbai

116.078,00 0,00

1.1.2 Gyvenamojo namo 
remontas ir 
pritaikymas 
neįgaliesiems

obj. 1 36.488,00

1.2.1 VDC „Noriu būti 
mylimas“ Pandėlyje 
patalpų remontas

Obj. 1 31.464,00

1.2.3 VDC „Vyžuonėlis“ 
Juodupėje patalpų 
remontas

Obj. 1 25.046,00

1.2.5 VDC „Pas 
maltiečius“ 
Kriaunose patalpų 
remontas

Obj. 1 16.890,00

1.2.7 Pakriaunių 
bendruomenės VDC 
patalpų remontas

Obj. 1 6.190,00

4. Įranga, įrenginiai ir 
kitas turtas

49.670,90 0,00

1.1.3 Baldų ir įrangos 
įsigijimas BVGN

Kompl. 1 11.960,84

1.2.2 VDC „Noriu būti 
mylimas“ Pandėlyje  
baldai ir įranga

Kompl. 1 9.507,94

1.2.4 VDC „Vyžuonėlis“ 
Juodupėje baldai ir 

Kompl. 1 9.565,56

08.1.1-CPVA-V-427-02-0002

►1249303710507



4

įranga
1.2.6 VDC „Pas 

maltiečius“ 
Kriaunose baldai ir 
įranga

Kompl. 1 8.849,00

1.2.8 Pakriaunių 
bendruomenės VDC 
baldai ir įranga

Kompl. 1 9.787,56

5. Projekto vykdymas 0,00 0,00
6. Informavimas apie 

projektą
0,00

7. Netiesioginės 
išlaidos ir kitos 
išlaidos pagal 
fiksuotąją projekto 
išlaidų normą

2.655,18

Iš viso: 0,00
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4. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai
Nr. Finansavimo šaltinio pavadinimas Suma

1. Skiriamas finansavimas 244.251,00
1.1. ES fondų lėšos 244.251,00
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos 0,00
2.1. Nacionalinės viešosios lėšos 0,00
2.1.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos
2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai
2.2. Privačios lėšos 0,00
2.2.1. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai
3. Iš viso 244.251,00
3.1. Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos

6. Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tinkamumas finansuoti

Eil. 
Nr.

PVM tinkamumas finansuoti Komentaras

1 tinkamos finansuoti išlaidos
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