
 

 

                                                                                                                         

 

PATVIRTINTA 

 Vilniaus dailės akademijos                                                                                                                                                

rektoriaus 2014 m. liepos 4 d.  

                įsakymu Nr. VĮU-14 

(2021 m. vasario 1 d.                            

 įsakymo Nr. VĮU- 4 redakcija) 

                     

     

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS 
PROJEKTŲ RENGIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Vilniaus dailės akademijos projektų rengimo ir administravimo tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) reglamentuoja Vilniaus dailės akademijoje (toliau – Akademija, VDA) vykdomų projektų 

rengimo ir valdymo procedūras.   

 

I. PROJEKTŲ RENGIMAS 

 

1. Projekto iniciatorius1 parengia VDA rektoriui adresuotą prašymą leisti teikti projekto paraišką 

(toliau – Prašymas) pagal Aprašo 1 Priede nustatytą formą.  

2. Prašymas turi būti suderintas ir pasirašytas: 

2.1. iniciatoriaus, kuris teikia prašymą;  

2.2. katedros arba kito struktūrinio padalinio vadovo;  

2.3. jeigu projekte numatytas Akademijos piniginis ir/arba nepiniginis įnašas, tai Akademijos 

biudžetą kuruojančio asmens ir Buhalterijos vyriausiojo buhalterio (o jam nesant – jį pavaduojančio 

asmens). 

3. Projekto iniciatorius suderintą ir pasirašytą Prašymą, paraišką ir projekto išlaidų sąmatą el. paštu 

projektai@vda.lt pateikia VDA Projektų skyriui: 

3.1. ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki planuojamo projekto paraiškos pateikimo galutinio termino, 

jeigu kvietimas teikti projektų paraiškas galioja ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų, planuojamas 

projekto biudžetas didesnis nei 30 000 EUR ir kuris trunka ne trumpiau kaip vienerius 

kalendorinius metus; 

3.2. ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki planuojamo projekto paraiškos pateikimo galutinio termino, 

jeigu kvietimas teikti projektų paraiškas galioja mažiau nei 60 kalendorinių dienų ir planuojamas 

projekto biudžetas neviršija 30 000 EUR; 

3.3. Lietuvos kultūros tarybai (toliau – LKT) paskelbus, kad viešieji juridiniai asmenys savo vardu 

gali teikti ne daugiau nei 3 paraiškas, Prašymą VDA Projektų skyriui reikia pateikti ne vėliau kaip 

prieš 4 darbo dienas. Kurios trys paraiškos bus teikiamos LKT VDA vardu, nusprendžia VDA 

rektoratas posėdžio metu. Iniciatorius informuojamas apie rektorato sprendimą ne vėliau kaip prieš 

3 darbo dienas iki paraiškų teikimo termino pabaigos. 

4. Paraiškos rengėjas pateikia Projektų skyriui parengtos projekto paraiškos ir ją lydinčių 

dokumentų elektronines versijas el. paštu (projektai@vda.lt) per 5 darbo dienas po jų pateikimo 

atsakingai institucijai. Parengta projekto paraiška ir dokumentai įtraukiami į VDA Projektų skyriaus 

pateiktų dokumentų registrą.  

                                                 
1 Projekto iniciatorius – Akademijos darbuotojas (-ai), studentas (-ai), turintis (-ys) projekto idėją, 

arba gavęs (-ę) pasiūlymą iš kitų organizacijų dalyvauti projekto paraiškos rengime, arba 

planuojantis (-ys) dalyvauti projekte partneriu (-iais) arba kitu būdu dalyvauti projekto rengime. 

PASTABA – projekto vadovu gali būti paskirtas tik Akademijos darbuotojas. 
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5. Apie projekto paraiškos vertinimo rezultatus (tame tarpe ir ekspertų išvadas, kai jos bus gautos) 

paraiškos rengėjas (projekto vadovas) privalo pateikti informaciją VDA Projektų skyriui 

elektroniniu paštu (projektai@vda.lt) per 7 dienas po rezultatų paskelbimo. Projekto vadovas, ne 

vėliau kaip per 10 dienų nuo projekto pradžios el. paštu privalo pateikti Projektų skyriui trumpą 

Projekto aprašymą (Projekto pavadinimas, vadovas, trukmė, partneriai, tikslai, uždaviniai, laukiami 

rezultatai ir kita svarbi informacija). Gauta informacija viešinama internetinėje svetainėje 

(intranete) skiltyje Projektų skyriaus dokumentai. 

6. Projekto negali inicijuoti ir/ar projekte negali būti skiriamas dirbti asmuo anksčiau vykdytame 

projekte netinkamai vykdęs pareigas ir/ar atlikęs pažeidimų, ko pasekoje vykdant projektą buvo 

patirta trikdžių. Toks draudimas galioja 3 metus nuo pažeidimo nustatymo dienos. Kai dėl 

netinkamo pareigų vykdymo projekte ir/ar atliktų pažeidimų, projektą finansuojančiai institucijai 

reikėjo grąžinti projekto įgyvendinimui skirtas lėšas, draudimas inicijuoti ir/ar dalyvauti kituose 

projektuose galioja 5 metus nuo pažeidimo nustatymo dienos. 

 

II. PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS 

 

7. VDA  įgyvendinamus projektus Projektų skyrius registruoja Projektų registre. 

8. Per 3 darbo dienas nuo projekto finansavimo ir administravimo  sutarties (toliau – Finansavimo 

sutartis) pasirašymo, projekto vadovas pateikia VDA Projektų skyriui registruoti VDA Dokumentų 

valdymo sistemoje Labbis (toliau – DVS) Finansavimo sutartį (įskaitant jos priedus) ir kitus 

projektą lydinčius dokumentus (kai jie yra pvz. partnerystės / bendradarbiavimo sutartis ir pan.). 

Pateikti dokumentai Projektų skyriaus užregistruojami sutarčių registre DVS‘e per 4 dienas nuo jų 

gavimo. 

9. Projektų veiklų įgyvendinimą organizuoja ir vykdo Projektų skyriaus teikiamas, rektoriaus 

įsakymu paskirtas projekto vadovas (Akademijos darbuotojas) arba įsakymu sudaryta projekto 

darbo grupė, kuriai vadovauja projekto vadovas. Dirbti projekte, esant poreikiui, gali būti 

pasitelkiami ir kiti projekto administravimui reikalingi VDA darbuotojai. 

10. Projekto vadovas arba paskirtas VDA darbuotojas kartu su projekto finansininku ne rečiau kaip 

vieną kartą į pusmetį ir/arba pagal Finansavimo sutartyje numatytą projekto ataskaitų teikimo 

atsakingai institucijai tvarką parengia ir pateikia VDA Projektų skyriui ataskaitą, pagal nustatytą 

formą (Aprašo 2 Priedas), su priedais apie projekto įgyvendinimo rezultatus.  

11. Projektų skyrius konsultuoja projekto vadovą / projekto darbo grupę visą projekto įgyvendinimo 

laikotarpį, centralizuotai sprendžia bendras su projektų įgyvendinimu susijusias problemas. 

12. Už projektų veiklų ir rezultatų tęstinumą pasibaigus Projektui atsakingas padalinys (-iai) – 

projekto veiklų ir rezultatų naudos gavėjas (-ai) (padalinio vadovas ir darbuotojai, jei jiems tai 

pavedama padalinio vadovo).  

13. Projekto išlaidos projekto dalyviams kompensuojamos projekto vadovo arba projektą 

administruojančio asmens teikimu (turi būti užpildytas pagal formą (3 priedas), patvirtintu 

prorektoriaus, kuriam pavaldus projektą administruojantis padalinys. Teikime dėl išlaidų 

kompensavimo turi būti nurodytos tinkamos, teisėtos ir pagrįstos projekto išlaidos. Teikimas dėl 

išlaidų kompensavimo gali būti tvirtinamas ir el. būdu (el. laišku, el. parašu ar kt.) 

Patvirtinus teikimą dėl išlaidų kompensavimo, jis pateikiamas projekto finansininkui/Buhalterijai 

išlaidų kompensavimui atlikti. 

 

III. PROJEKTŲ NETIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ SKAIČIAVIMAS IR PANAUDOJIMAS 

 

14.  Rengiant ir vykdant Lietuvos mokslo tarybos (toliau – LMT) mokslo ir sklaidos projektų 

konkursinio finansavimo projektus, laikantis LMT mokslo ir sklaidos projektų konkursinio 

finansavimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų LMT pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-



 

 

176 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų 

taisyklių patvirtinimo“, 66 punkto reikalavimų, netiesioginėms išlaidoms turi būti skiriama nuo 20 

iki 30 procentų projekto tiesioginių išlaidų, jas paskirstant, laikantis netiesioginių išlaidų santykio 

tarp išlaidų grupių, nustatyto LMT pirmininko 2019 m. balandžio 11 d. Nr. V-187 įsakyme „Dėl 

netiesioginių išlaidų santykio tarp išlaidų grupių nustatymo“, kaip detalizuota lentelėje. Projekto 

administravimui numatytos netiesioginės išlaidos (konkreti suma procentais, nustatyta 

vadovaujantis šiuo Aprašu) turi būti nurodytos Projekto paraiškoje, o jų paskirstymas tarp 

netiesioginių išlaidų grupių nurodomas rektoriaus įsakyme, kuriuo darbuotojams skiriamas 

apmokėjimas už darbą projekte. 

 

Lentelė. LMT finansuojamų mokslo ir sklaidos projektų Netiesioginių išlaidų santykio tarp išlaidų 

grupių paskirstymas 

Eil. 

Nr. 

Netiesioginių išlaidų grupė  Netiesioginių išlaidų procento dalis 

1. Projekto administravimui/Administravimo išlaidos: 

Projektų skyrius, 

Buhalterija (projekto finansininkas), Personalo skyrius, 

Viešųjų pirkimų skyrius ir Teisės skyrius. 

Darbuotojų tiesiogiai vykdančių su projektu susijusias 

veiklas darbo užmokestis2, socialinio draudimo ir kitos 

įmokos/mokesčiai 

70%3 

2. VDA bendroms reikmėms naudojamų prekių ir 

paslaugų išlaidos 

20% 

3. Įrangos techninei priežiūrai ir remontui 10% 

 

15. Rengiant ir vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, 

netiesioginėms išlaidoms skiriama 100 procentų, nuo projekto biudžete netiesioginėms išlaidoms 

numatytos eilutės sumos, laikantis 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“, 10 priedo „Fiksuotosios normos taikymo 

netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašo“ reikalavimų.   

16. Rengiant ir vykdant tarptautinius mokslinius projektus pagal priemones (Horizon 2020, Europos 

Horizontas, m-ERA.net, Mary Sklodowska Curie veiklos, dvišalio bendradarbiavimo ir kt.), 

netiesioginėms VDA  išlaidoms skiriama 100 procentų, nuo projekto biudžete netiesioginėms 

išlaidoms numatytos eilutės sumos.  

17. Rengiant ir vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus 

pagal priemonę 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“, 

netiesioginėms išlaidoms skiriama 100 procentų nuo projekto biudžete netiesioginėms išlaidoms 

numatytos eilutės sumos. 

18. Rengiant ir vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus 

pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės 

kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ (pvz.: Aukšto lygio MTEP, Valstybės 

profesorių programa, Individualūs MTEP (H2020) projektai ir pan.), netiesioginėms  išlaidoms 

skiriama nuo 20 iki 25 procentų, nuo projekto biudžete netiesioginėms ir kitoms išlaidoms, pagal 

                                                 
2 Mokama už mėnesį (-ius), kurio metu buvo atliekamos su projektu susijusios veiklos/darbai. 
3 Netiesioginių išlaidų procento dalies skirtos administravimo reikmėms paskirstymo tarp padalinių proporcija: Projektų 

skyriui / Viešųjų pirkimų skyriui - 25 proc., projekto finansininkui - 30 proc, Personalo skyriui 

(įdarbinimo/komandiruočių ir /ar kt. šio skyriaus rengiamų dokumentų įforminimas) / Teisės skyriui (bendradarbiavimo 

/ partnerystės sutarčių ir kt. sutarčių (išskyrus finansavimo ir darbo) ir/ar dokumentų rengimas /derinimas/peržiūra, 

konsultavimas ir/ar kt. teisinė pagalba) - 15 proc.; procento dalis skirta dviem padaliniam kiekvienam iš jų paskirstoma 

atsižvelgiant į kiekvieno iš jų atliktų darbų apimtį). 
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fiksuotąją projekto išlaidų normą, numatytos eilutės sumos.  

19. Rengiant ir vykdant nedidelio biudžeto apimtimi (iki 25 tūkst. eurų) Europos Sąjungos 

struktūrinių ar kitų fondų lėšomis finansuojamus projektus (pvz.: Išvykstančiųjų ir atvykstančiųjų 

tyrėjų bei mokslo vadybininkų vizitai (LINO LT), Valstybinio studijų fondo, Studentų moksliniai 

tyrimai ir praktika, Mokslinių idėjų mainai, mokslinės išvykos ir kt.), netiesioginėms išlaidoms 

skiriama 100 procentų, nuo projekto biudžete netiesioginėms išlaidoms numatytos  eilutės sumos.  

20. Rengiant ir vykdant LKT projektus, laikantis Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų 

projektų teikimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. 

įsakymu Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 

patvirtinimo“ reikalavimų, administravimo išlaidoms skiriama nuo 15 iki 20 procentų projekto 

tiesioginių išlaidų, jas paskirstant šio Aprašo 3 išnašoje nustatyta proporcija. 

__________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vilniaus dailės akademijos  

Projektų rengimo ir administravimo   

tvarkos aprašo 

1 priedas 
 

................................................................................... 
(padalinys, pareigos) 

................................................................................... 
(vardas, pavardė) 

Vilniaus dailės akademijos 

Rektoriui  

 

PRAŠYMAS  

LEISTI TEIKTI PROJEKTO PARAIŠKĄ ARBA DALYVAUTI KITOJE PROJEKTINĖJE 

VEIKLOJE  

 

20__ m. ________________ d. 

Vilnius 

 

1.  Planuojamo projekto pavadinimas /…/ 

2. Institucija/fondas/programos/priemonės, pagal kuriuos teikiamas planuojamas projektas, pavadinimai 

/.../ 

 

3. Planuojamas projektas pagal veiklų pobūdį (pažymėti): 

  mokslo projektas 

  studijų projektas 

  infrastruktūros plėtros projektas 

  Akademijos vadybos sistemos ir struktūros tobulinimo projektas 

  plėtros projektas 

 Lietuvos Kultūros Tarybos projektas 

4. Planuojamo projekto tikslas (-ai), uždaviniai ir pagrindinės veiklos 

/…/ 

5. Planuojamo projekto vykdymo laikotarpis (pradžia/pabaiga) /…/ 

6. Paraiškos pateikimo data /…/ 

7. Pagrindinis planuojamo projekto pareiškėjas ir jo kontaktai (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. 

paštas) /…/ 

8. Planuojamo projekto partneriai /…/ 

9. Bendra planuojamo projekto suma ir finansinis pasiskirstymas tarp pareiškėjo bei partnerių 

/…/ 

10. Planuojama VDA nuosavo indėlio (administracinio (patalpų (įvardinti kokių ir kokioms veikloms) 

naudojimas) ir/ar finansinio indėlio suma eurais/…/ 

11. Planuojami projekto rezultatai ir nauda Akademijai (motyvuotai pagrįsti dalyvavimo projekte 

privalumus) /…/ 

 

Su Vilniaus dailės akademijos projektų rengimo ir valdymo tvarka esu susipažinęs (-usi), visi šiame 

prašyme pateikti duomenys yra teisingi.  

Taip pat patvirtinu, kad projekto veikloms įgyvendinti ir rezultatams sukurti nebuvo, ir nėra skirtas 

finansavimas iš kitų institucijų/fondų/programų/kita. 

 

Projekto iniciatorius, paraiškos rengėjas arba atsakingo padalinio vadovas: 

 

..................................             ....……………………………                      .................................... 
            (pareigos)                                                                          (parašas)                                                                             (vardas, pavardė)        
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Vilniaus dailės akademijos  

Projektų rengimo ir administravimo   

tvarkos  aprašo 

2 priedas 
 

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGOS REZULTATŲ ATASKAITA  
 

20 ….. m. sausio 1 d. – birželio 30 d.* 

ar 

20 ….. m. liepos 1 d. – gruodžio 31 d.* 

 

 

Finansuojanti institucija / fondas 

 

 

Projekto  pavadinimas, projekto numeris 

 

 

Projekto finansavimo sutarties numeris 

 

 

Projekto vykdymo pradžia, pabaiga 

 

 

Projekto vykdytojas 

 

 

Projekto partneriai 

 

 

Projekto vadovas (vardas, pavardė, telefonas, el. 

paštas) 

 

 

Bendra projekto suma  ir  VDA dalis (jeigu VDA 

yra partneris) 

 

 

Išlaidos per ataskaitinį laikotarpį (iš viso, Eur) 

 

 

Įvykdytos projekte veiklos (įvardinti kokios 

veiklos, vnt., suma eur) 

 

 

Veiklos rodikliai (įvardinti kokia įranga, vnt., suma 

Eur) 

 

 

 

 

PRIDEDAMA. (Projekto įgyvendinimo rezultatus pagrindžiantys dokumentai) 
 

 

Projekto vadovas 

          ...............................................           .................................           

.............................* 

        (vardas, pavardė)                                                           (Parašas)                                                (Data) 

 

 

 

 

 

 

PASTABA: * - atsiskaityti už praeitą pirmą ir antrą pusmetį, atitinkamai iki liepos 10 d. arba sausio 10 d. 


