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Turinys

• Bendroji informacija

• Projektų administravimas
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Projektų vykdymą reglamentuoja

• Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. 

įsakymu Nr. 1K-316 (toliau - Taisyklės); 

• Priemonės „Dizainas LT“ Projektų finansavimo sąlygų aprašas 

(toliau – Aprašas);

• Sutartis.
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Bendravimas su LVPA

• Projekto vykdytojai tiesiogiai bendrauja su LVPA;

• Kiekvienam projektui priskirtas projektų ir finansų vadovas;

• Susirašinėjimas ir dokumentų teikimas vyksta per duomenų mainų 

svetainę (toliau – DMS).

Dizainas LT 4



Projekto administravimo eiga
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• Sutartis

• Pirkimo planas

• Mokėjimo prašymų teikimo grafikas

• Įsakymas dėl dokumentų saugojimo

• Pirkimų vykdymas

• Veiklų įgyvendinimas

• Rodiklių siekimas

• Tarpinių mokėjimo prašymų teikimas

• Galutinio mokėjimo prašymo teikimas

• Ataskaitų po projekto užbaigimo 

teikimas

• Rodiklių siekimas



Pirkimo planas

• Teikiamas per 14 d. pasirašius sutartį

• Atliekami pirkimo plano keitimai:

• Keičiasi pirkimą vykdantis subjektas;

• Keičiasi pirkimo objektas;

• Keičiasi pirkimo būdas;

• Numatomas naujas pirkimas;

• Pirkimas nebevykdomas.
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• Pirkimo planas

• Mokėjimo prašymų teikimo grafikas

• Įsakymas dėl dokumentų saugojimo
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Mokėjimo prašymų teikimo grafikas

• Teikiamas: 

• per 14 d. pasirašius sutartį

• su kiekvienu mokėjimo prašymu

• pratęsus/sutrumpinus veiklų vykdymo laikotarpį ir kt.
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• Pirkimo planas

• Mokėjimo prašymų teikimo grafikas

• Įsakymas dėl dokumentų saugojimo
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Dokumentų saugojimas

• Su projektu susiję dokumentai turi būti saugomi iki 2028-12-31.
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• Pirkimo planas

• Mokėjimo prašymų teikimo grafikas

• Įsakymas dėl dokumentų saugojimo



Pirkimų vykdymas

• Neperkančiosios organizacijos (NPO): Taisyklių 40 skirsnis.

• Galima pateikti kvietimą dalyvauti pirkime vienam tiekėjui, kai pirkimo 

sutarties vertė, finansuojama iš projektui skirtų finansavimo lėšų, neviršija 

60 000 eurų, įskaitant dėl to paties pirkimo objekto ar jo dalies jau sudarytas 

pirkimo sutartis.
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• Pirkimų vykdymas



Paslaugų teikimo sutartis

• Sudaryta per 3 mėn. nuo Sutarties pasirašymo

• Dizaino kūrimo paslaugos sutarties data – projekto veiklų pradžia

• Pastabos sudarymui:

• Perkama tai, kas numatyta Sutartyje;

• Sutarties pagrindinis objektas – gaminių ir (arba) paslaugų sukūrimas ar 

pakeitimas;

• Dizaino kūrėjas – toje srityje veikiantis;

• Sutarties vykdymo laikotarpis Projekto įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė kaip 

18 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos.

• LVPA pateikiama sutarties kopija.
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• Pirkimų vykdymas



Darbo užmokestis
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• Numatytas esamiems/naujai įdarbintiems darbuotojams, kurių 

pagrindinė funkcija – dizaino kūrimas;

• Darbo užmokestis finansuojamas, kai yra pateikiamas galutinis 

dizaino sprendimo variantas su jam priklausančiais priedais (pvz., 

eskizai, skaitmeninė dokumentacija, vizualizacija ir t.. t.)

• Jei projekte numatytas tik darbo užmokestis – pirkimo plano teikti 

nereikia. 
• Pirkimų vykdymas



Atliekami dėl nukrypimų nuo planuoto projekto įgyvendinimo, 

dėl kurių:

• keičiasi projekto apimtis;

• keičiasi projekto išlaidos; 

• pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis;

• keičiasi kiti Sutartyje numatyti įsipareigojimai.

Sutarčių keitimai (1)
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• Veiklų įgyvendinimas

• Rodiklių siekimas

• Tarpinių mokėjimo prašymų teikimas



Sutarčių keitimai (2)

Esminiai Neesminiai

• Keitimai neatitinkantys esminių Sutarties keitimų 

sąlygų:

- tinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo būdo 

keitimas;

- projekto įgyvendinimo laikotarpio trumpinimas;

- pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, 

keičiant veiklų pradžią/pabaigą (ne daugiau kaip 

6 mėn.);

- keičiamas projekto biudžetas (tarp fizinių 

rodiklių, kategorijų);

- įrangos keitimas, kai nemažėja prašoma išlaidų 

suma ir fiziniai rodikliai;

- keičiami finansavimo šaltiniai;

- keičiama projekto įgyvendinimo vieta;

- turto įkeitimas;

- projekto vykdytojo reorganizavimas, kai 

neperduodamas kitam juridiniam asmeniui.

• Automatinis duomenų keitimas:

- keičiami projekto vykdytojo atsakingi asmenys;

- keičiasi projekto vykdytojo (partnerio) 

pavadinimas;

- keičiasi projekto vykdytojo adresas, kita 

kontaktinė informacija;

- projekto sąskaitos numeris. 

• Projekto įgyvendinimo laikotarpis 

pratęsiamas ilgiau nei numatyta 

Apraše;

• Mažinamos projekto stebėsenos 

rodiklių reikšmės;

• Keičiasi projekto veiklos ir (ar) 

techniniai sprendimai, turintys 

esminę įtaką projekto apimčiai, 

tikslams ir uždaviniams;

• Perleidžiamos projekto vykdytojo 

teisės ir pareigos kitam juridiniam 

asmeniui;

• Leidžiama panaudoti įgyvendinant 

projektą sutaupytas lėšas PAFT 20 

skirsnyje nurodytais atvejais. 
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Vienašališku sprendimu

• Mažėja projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų suma;

• Keičiasi LR ir (ar) ES teisės 

aktai;

• Ministerija pakeičia sprendimą 

dėl projekto finansavimo. 

• Veiklų įgyvendinimas

• Rodiklių siekimas

• Tarpinių mokėjimo 

prašymų teikimas



Sutarčių keitimai (3)

Esminiai Sutarties 

keitimai
Neesminiai Sutarties 

keitimai

• Sprendimą priima LVPA

• Pasikeičia nuo 

informacijos gavimo
LVPA kreipiasi į ŪM

LVPA informuoja apie priimtą sprendimą, jeigu reikia, 

pasirašomas Sutarties pakeitimas
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• Veiklų įgyvendinimas

• Rodiklių siekimas

• Tarpinių mokėjimo prašymų teikimas



Sutartis (4)

• Projekto vykdytojas privalo informuoti LVPA apie projekto 

vykdytojo dalyvių (savininkų, akcininkų, narių ir kt.) pasikeitimą.
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• Veiklų įgyvendinimas

• Rodiklių siekimas

• Tarpinių mokėjimo prašymų teikimas



Rodikliai

• subsidijas gaunančių įmonių skaičius

• privačios investicijos

• įdiegti gaminių ir (ar) paslaugų dizainai 

• darbo našumo padidėjimas
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• Veiklų įgyvendinimas

• Rodiklių siekimas

• Tarpinių mokėjimo prašymų teikimas



Tarpinis mokėjimo prašymas (1)

• Mokėjimo prašymų teikimas – ne rečiau kaip kas 90 dienų.

• Kartu teikiami dokumentai:

• Mokėjimo prašymų teikimo grafikas;

• Dizaino kūrimo ar pakeitimo paslaugų sutartys (jei nebuvo pateiktos);

• Gaminių ir (arba) paslaugų sukūrimo ar pakeitimo pažangos aprašymas;

• Gaminių ir (arba) paslaugų sukūrimo ar pakeitimo dizaino sprendimai, 

jei projekte numatyta sukurti (pakeisti) daugiau nei 1 dizainą;

• Viešinimą pagrindžiantys dokumentai
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• Veiklų įgyvendinimas

• Rodiklių siekimas

• Tarpinių mokėjimo prašymų teikimas



Tarpinis mokėjimo prašymas (2)
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Tarpinis mokėjimo prašymas (3)
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Galutinis mokėjimo prašymas (1)
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• Teikiamas iki Sutarties 2 priedo 1.3 dalyje nustatytos datos;

• Teikiami galutiniai gaminių ir (arba) paslaugų sukūrimo ar 

pakeitimo dizaino sprendimo variantai su visais jiems 

priklausančiais priedais (pvz., eskizai, skaitmeninė 

dokumentacija, vizualizacija ir t.t.).

• Galutinio mokėjimo prašymo teikimas



Galutinis mokėjimo prašymas (2)
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• Jei projekto įgyvendinimo metu sukurtas (pakeistas) gaminio ir (arba) 

paslaugos dizaino sprendimas nebuvo įdiegtas, jis turi būti įdiegtas ne 

vėliau kaip per tris metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos (t. 

y. pradėta serijinė ir (arba) masinė gaminio gamyba ir (arba) masinis 

paslaugos teikimas).

• Viešinimo straipsnio kopija.

• Galutinio mokėjimo prašymo teikimas



Priežiūra po projekto pabaigos
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• 4 m. kasmet po projekto pabaigos teikiamos ataskaitos:

• N m., 

• N+1 m.,

• N+2 m.,

• N+3 m. (atsiskaitoma).

• Už rodiklį „Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas“ galutinai 

atsiskaitoma trečiaisiais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos Vertinamas 

darbo našumo augimas akumuliuotai.

• Užtikrinamas projekto įgyvendinimo metu sukurto (pakeisto) gaminio ir (arba) 

paslaugos dizaino sprendimo įdiegimas.
• Ataskaitų po projekto užbaigimo teikimas

• Rodiklių siekimas



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
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