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• Išlaidos turi būti būtinos projektams įgyvendinti, t. y. prisidėti prie projekto tikslų,

uždavinių ir rezultatų pasiekimo, ir turi būti numatytos projekto sutartyje.

• Išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos tinkamu finansuoti laikotarpiu, tai yra patirtos

ir apmokėtos nuo sutartyje numatytos veiklų įgyvendinimo pradžios iki galutinio

mokėjimo prašymo pateikimo termino (išlaidos gali būti apmokėtos ir pasibaigus

šiam laikotarpiui, jei teikiant galutinį mokėjimo prašymą prašoma apmokėti sąskaitų

apmokėjimo būdu).

• Išlaidos turi būti faktiškai patirtos – tiesiogiai patirtos projektų vykdytojų už

patiektas prekes, suteiktas paslaugas, atliktus darbus ar apskaičiuotam darbo

užmokesčiui išmokėti.

Tinkamos finansuoti išlaidos (1):



Išlaidos turi būti tinkamai dokumentuotos - visos įgyvendinant projektą patirtos išlaidos turi

būti pagrįstos projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentais, kurių

atsekamumas turi būti užtikrintas.

Teikiamos projekto vykdytojo parengtos pažymos turi būti pasirašytos įmonės vadovo arba

jo įgalioto asmens*.

Teikiami apmokėjimo įrodymo dokumentai – banko sąskaitų išrašai iš elektroninės

bankininkystės sistemos, privalo turėti visus privalomus rekvizitus, nurodytus Lietuvos

Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje*.

Tinkamos finansuoti išlaidos (2):

* Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams patvirtinta Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo 
veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. 

protokolu Nr. 34 (Aktuali redakcija nuo 2016 m. gegužės 9 d. )



Patirtos išlaidos turi būti įtrauktos į projekto vykdytojo buhalterinę apskaitą, vadovaujantis

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

Projekto išlaidų apskaita turi būti vykdoma skaidriai, sąžiningai ir teisingai, atsižvelgiant į

projekto sutarties, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Visi su projektu susiję ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos turi būti registruojami projekto

vykdytojo apskaitoje bei pagrįsti apskaitos dokumentais.

Su projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašai turi būti lengvai atskiriami nuo kitų,

įprastinių, projekto vykdytojo operacijų arba su kitais projekto vykdytojo vykdomais projektais

susijusių operacijų.

Projekto apskaitos atskyrimo dokumentai (sąskaitų plano kopija ir (ar) kt.) teikiami su pirmu

mokėjimo prašymu.

Projekto apskaita:



Projekto finansavimo eiga



Projekto tinkamų finansuoti išlaidų

apmokėjimo būdai

• Sąskaitų apmokėjimo būdas – kai PV deklaruoja realias faktiškai patirtas, bet dar

neapmokėtas išlaidas.

Projekto vykdytojas, gavęs lėšas, per 7 dienas išmoka jas (taip pat nuosavas lėšas

projektui įgyvendinti, jeigu buvo įsipareigojęs skirti tam lėšų ir jos nepervestos anksčiau)

paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir per DMS LVPA pateikia pranešimą apie patirtų

išlaidų apmokėjimą. Kol PV neišmoka mokėjimo prašyme nurodytų lėšų paslaugų

teikėjui ar prekių tiekėjui ir nepateikia per DMS įgyvendinančiajai pranešimo apie patirtų

išlaidų apmokėjimą, LVPA netvirtina vėliau PV teikiamo (-ų) mokėjimo prašymo (-ų)

ar jo (jų) dalies.

• Išlaidų kompensavimo būdas – kai PV deklaruoja realias faktiškai patirtas ir apmokėtas

išlaidas.



Avansas ir jo mokėjimo tvarka (1)

Avanso mokėjimo prašymas gali būti teikiamas pasirašius projekto sutartį arba viso

projekto įgyvendinimo metu.

Avansas negali būti skirtas apmokėti tai išlaidų daliai, kurią numatoma apmokėti sąskaitų

apmokėjimo būdu.

Privatiems juridiniams asmenims pateikus avansinį mokėjimo prašymą yra vertinama:

• jeigu yra pasirašyta sutartis su paslaugų arba prekių tiekėju, yra vertinamos sutarties

sąlygos, ar numatytas išankstinis mokėjimas, ar sutartyje nurodytas detalus mokėjimų

grafikas;

• ar avansinio mokėjimo prašymo pagrindime prašomos darbo užmokesčio išlaidos bus

panaudotos per ateinantį 6 mėnesių laikotarpį nuo avanso išmokėjimo dienos,

išvengiant lėšų „įšaldymo“ įmonės sąskaitoje;

• ar suderintame su Lietuvos verslo paramos agentūra mokėjimo prašymų grafike yra

numatyti avanso užskaitymo terminai ir sumos.

Avanso poreikis ir dydis vertinami pagal nustatytą avanso išmokėjimo tvarką, kuri yra
skelbiama www.lvpa.lt

http://www.lvpa.lt/


Avansas ir jo mokėjimo tvarka (2)

• Kartu su avanso mokėjimo prašymu projektų vykdytojai – privatūs juridiniai asmenys

turi pateikti avanso draudimo dokumentą: finansų įstaigos ar draudimo įmonės

garantiją ar laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą dėl visos avanso sumos,

viešieji juridiniai asmenys – avanso draudimo dokumentą dėl avanso sumos, kai ji

didesnė kaip 30 000 eurų (trisdešimt tūkstančių eurų).

• Avanso draudimo dokumente nurodytas naudos gavėjas – Lietuvos Respublikos ūkio

ministerija.

• Avanso draudimo dokumente turi būti nurodyta avanso draudimo suma ir galiojimo

terminas, ir jis negali būti trumpesnis nei mokėjimo prašymo, kuriame galutinai

įvertinamas turimas avansas, patvirtinimo data.



Išankstinė sąskaita

• Išankstinis mokėjimas (avansas) turi būti numatytas darbų atlikimo, paslaugų

suteikimo ar prekių tiekimo sutartyje.

• Kartu pateikiama kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantija, laidavimo

ar draudimo laidavimo dokumentai prekių ar paslaugų teikėjų dėl ne mažesnės nei

išankstinio mokėjimo lėšų sumos (išskyrus šiam mokėjimui naudojamas projekto

vykdytojo/partnerio nuosavas lėšas), kuriame naudos gavėju nurodytas projekto

vykdytojas.

• Išankstinė sąskaita deklaruojama tarpiniame mokėjimo prašyme išlaidų kompensavimo

ir (ar) sąskaitų apmokėjimo būdu (apmokant išankstinę sąskaitą pritaikomas

intensyvumas).

• Kituose mokėjimo prašymuose turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad už

sumokėtą išankstinį mokėjimą (avansą) darbai buvo atlikti, prekės ar paslaugos

suteiktos.



Pateikiami dokumentai:

• sutartis, (PVM) sąskaita faktūra, priėmimo-perdavimo aktas, išlaidų apmokėjimo įrodymo

dokumentai;

• originalaus dizaino sprendimo sukūrimą ar pakeitimą įrodantys dokumentai (pateikiamas

galutinis dizaino sprendimo variantas su visais jam priklausančiai priedais).

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama 

veikla – projekto vykdymas  (paslaugos 

pirkimas)



• Tinkamomis finansuoti darbo užmokesčio (toliau – DU) išlaidomis laikoma tik ta

išlaidų dalis, kuri yra tiesiogiai susijusi su vykdomu projektu ir yra apskaičiuota ir

išmokėta už darbo laiką, dirbtą įgyvendinant projektą.

• Tinkamos finansuoti projektą vykdančių asmenų DU išlaidos gali apimti apskaičiuotą

DU ir išlaidas su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, DU už

kasmetines atostogas projekto vykdymo laikotarpiu, DU už papildomas poilsio dienas

asmenims, auginantiems du ar daugiau vaikų iki 12 metų arba neįgalų vaiką iki 18

metų, kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, darbdavio mokamą ligos

pašalpą už pirmas dvi ligos dienas.

• DU išlaidos, patirtos dėl projektą vykdančio asmens viršvalandinio darbo, darbo

poilsio ir švenčių dienomis, išmokos susijusios su atlikto darbo kiekiu ir kokybe (t. y.

už labai gerą darbą) yra laikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu tai yra
numatyta teisės aktuose ar vidaus tvarkose.

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama 

veikla – projekto vykdymas 
(projekto vykdytojo darbuotojų, kurių pagrindinė 

funkcija yra dizaino kūrimas, darbo užmokestis) (1)



• Darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas ir kompensacijas už nepanaudotas

kasmetines atostogas apmokamos taikant maksimalias kasmetinių atostogų išmokų

fiksuotas normas.

• Išlaidos apskaičiuojamos pagal darbo užmokesčio fiksuotus dydžius priskaičiuotą

tinkamų finansuoti darbo užmokesčio sumą už dirbtą laiką (išskyrus kasmetinių

atostogų, papildomo poilsio dienų laiką ir ligos laiką, už kurį pašalpą moka

darbdavys) padauginus iš nustatytos fiksuotosios normos (procentais), atsižvelgiant į

darbuotojui pagal teisės aktus priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių ir

darbuotojo darbo režimą (savaitės darbo dienų skaičių).

• Darbo užmokestis finansuojamas, kai yra pateikiamas galutinis dizaino

sprendimo variantas su visais jam priklausančiais priedais.

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama 

veikla – projekto vykdymas 
(projekto vykdytojo darbuotojų, kurių pagrindinė 

funkcija yra dizaino kūrimas, darbo užmokestis) (2)



Netinkamos DU išlaidos:

• išmokos švenčių, jubiliejų ir kitomis progomis bei kitos panašios išmokos, t. y.

nesusijusios su atlikto darbo kiekiu ir kokybe;

• tikslinėms atostogoms, išeitinėms išmokoms, įmokoms į pensijų ir kitus fondus;

• projekto vykdytojo ar partnerio – darbdavio darbuotojui suteikiama nauda natūra

(įvertinta piniginiu ekvivalentu) ir susijusių darbdavio įsipareigojimų.

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama 

veikla  - projekto vykdymas (1)



Darbo sutartys (DS) (1)

• Atskira DS (dėl papildomo darbo) toje pačioje darbovietėje su darbuotoju neturi būti

sudaroma, kai šalia pagrindinių pareigų sulygstama dėl papildomų pareigų ar

papildomo darbo toje pačioje darbovietėje ir jis gali būti atliekamas tiek per normalų

darbo laiką pagrindinėje darbovietėje, tiek kitu laiku. Jeigu darbuotojas greta

pagrindinių pareigų ar pagrindinio darbo toje pačioje darbovietėje eina papildomas

pareigas ar dirba papildomą darbą už papildomą užmokestį, toks susitarimas turi būti

išreiškiamas ne sudarant naują DS, o aptariant tai galiojančioje DS (darbo sutarties

modifikavimas).

• Į esamą DS reikia įtraukti naują sąlygą, kad viso sutarties galiojimo metu (arba tam

tikrą laikotarpį) darbuotojas greta pagrindinių pareigų ir pagrindinio darbo eis tam

tikras papildomas pareigas ar dirbs tam tikrą papildomą darbą ir gaus už tai papildomą

darbo užmokestį.

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama 

veikla  – projekto vykdymas (2)



Darbo sutartys (DS) (2)

• Jei darbuotojui darbovietės vadovo įsakymu skiriamas priedas, įsakyme nurodomas

priedo mokėjimo pagrindas, terminas, dydis, iš projekto lėšų apmokama proporcingai

priskaičiuota DU dalis ir atitinkama projektui įgyvendinti proporcingai skiriamo darbo

laiko dalis.

• Sutariant dėl papildomo darbo, neturi būti pažeistas Lietuvos Respublikos darbo kodekso

144 straipsnis „Darbo laiko trukmė“.

• Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad vykdant projektą nepažeidžiami darbo laiko

apribojimo reikalavimai. Maksimali darbo laiko trukmė pagal vieną DS yra 48 val. per

septynias dienas, įskaitant viršvalandžius.

• Darbuotojui dirbant pagal vieną darbo sutartį toje pačioje darbovietėje 12 val. darbo

užmokestis yra tinkamas finansuoti tuo atveju, kai darbuotojas dirba skirtingose
pareigose.

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama 

veikla – projekto vykdymas (3)



Pateikiami dokumentai, kai deklaruojamos DU išlaidos:

• DS kopijos, įsakymai ar potvarkiai dėl darbuotojų priskyrimo dirbti projekte;

• pažymos dėl projektui tenkančios DU dalies paskaičiavimo (su mokėjimo prašymu

pateikiama popierinė ir el. versija MS Excel formatu);

• darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kuriuose pažymėtos projekte dirbtos

dienos (valandos);

• ligos pašalpos už 2 pirmas ligos dienas, mokamos iš darbdavio lėšų, „mamadienių“

paskaičiavimo pažymos;

• kiti darbo užmokesčio išlaidas pagrindžiantys dokumentai (įsakymai dėl priedų

skyrimo, įsakymai dėl apmokėjimo būdo už darbą poilsio/švenčių dienomis ir pan.);

• išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai *.

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama 

veikla  – projekto vykdymas (4)



PAŽYMA DĖL DARBO UŽMOKESČIO PRISKAITYMO, 

IŠMOKĖJIMO IR PRISKYRIMO PROJEKTUI 

Pavadinimas

Kodas 

Pavadinimas

Kodas 

30,98%

Taip 

Taip Projektą vykdančių asmenų darbo užmokestis 

Ne Projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokestis (tik ESF)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13=6+7+8+9+10+

11+12
14 15=14*5/4 16 17 18 19 20=15+19

20,00 10,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.623,60 1.311,80 5 28,00 8,43% 110,58 1.422,38

20,00 20,00 500,00 500,00 1.000,00 1.311,80 1.311,80 6 35,00 11,60% 152,17 1.463,97

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

40,00 30,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.935,40 2.623,60 262,75 2.886,35

Vyr. finansininkas

 (parašas) 

1. BENDROJI DALIS                 

PAŽYMA DĖL DARBO UŽMOKESČIO PRISKAITYMO, IŠMOKĖJIMO IR PRISKYRIMO PROJEKTUI, TAIKANT KASMETINIŲ ATOSTOGŲ IŠMOKŲ FIKSUOTĄSIAS NORMAS

Už____________m.____________________mėn.

___________________Nr._____

Projekto vykdytojo/partnerio 

rekvizitai:

Projekto duomenys:

2. INFORMACIJA APIE PRISKAITYTĄ IR IŠMOKĖTĄ DARBO UŽMOKESTĮ              

Darbdavio socialinio draudimo įmokos tarifas

Įmokų į garantinį fondą mokėjimas

Fizinio 

veiklos 

įgyven-

dinimo 

rodiklio Nr.

Vardas, pavardė Pareigos
Viso dirbta dienų/ 

valandų (skaičius)

Prie projekto 

priskirtinų 

dienų/ valandų 

(skaičius)

Priskaičiuotas darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos

Prašomų 

pripažinti 

tinkamomis 

finansuoti 

išlaidų suma, 

Eur

Pareiginis 

darbo 

užmokestis, 

Eur

Priedai ir 

priemokos, 

Eur

Mėnesinės 

premijos arba 

mėnesiui 

tenkanti 

premijų dalis, 

Eur

Darbo 

užmokestis už 

viršvalandinį 

darbą,  Eur 

Darbo užmokestis 

už darbą poilsio ir 

švenčių dienomis, 

Eur 

Darbdavio 

mokama ligos 

pašalpa, Eur

Darbo 

užmokestis už 

papildomas 

poilsio dienas, 

Eur

Iš viso, Eur

Darbo užmokesčio 

sąnaudos su 

darbdavio socialinio 

draudimo ir 

garantinio fondo 

įmokomis, Eur

Projektui 

tenkančios 

darbo 

užmokesčio 

sąnaudos, Eur

Darbo savaitės 

trukmė darbo 

dienomis

Kasmetinių 

atostogų 

kalendorinių 

dienų skaičius

Nustatyta 

kasmetinių 

atostogų išmokų 

fiksuotoji norma

Taikant fiksuotąją 

normą apskaičiuota 

kasmetinių  atostogų 

išmokų suma su 

darbdavio socialinio 

draudimo ir 

garantinio fondo 

įmokomis, Eur

Iš viso:

3. DEKLARACIJA              

Pateikdami šią pažymą dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo (toliau – pažyma), patvirtiname, kad: 

- šioje pažymoje pateikta informacija yra teisinga;

- darbo užmokestis ir susijusios darbo sąnaudos yra apskaičiuojos remiantis LR teisės aktų nuostatomis;

- prašomas finansuoti darbo užmokestis ir kitos sąnaudos yra susijusios su darbu prie Projekto;

- šioje pažymoje deklaruojamos darbo užmokesčio išlaidos ir su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai yra apmokėti;  

- visos ūkinės, finansinės ir kitos operacijos, susijusios su šioje pažymoje nurodytomis išlaidomis, yra tinkamai užfiksuotos, su šiomis operacijomis susiję dokumentai bus saugomi ne trumpiau kaip Projekto sutartyje nurodytas dokumentų saugojimo terminas.

(Pareigos)                                                                                                            (vardas, pavardė) 



Išlaidų tinkamumą reglamentuojantys teisės aktai

• Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų

ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, suvestinė redakcija nuo 2017-03-21 ).

• 2014–2020 m. rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių

fondų reikalavimams (aktuali redakcija nuo 2016 m. gegužės 9 d.).

• Priemonės „Dizainas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (patvirtintas Lietuvos

Respublikos ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 4-586).

• Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d. patvirtintu „kasmetinių

atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita“, paskelbta ES struktūrinių fondų

svetainėje www.esinvesticijos.lt .

• Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartis.

http://www.esinvesticijos.lt/


AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


