
 

Priemonės „Dizainas LT“ kvietimo Nr. 2 dažniausiai užduodami klausimai 
ir atsakymai 
 
Vadovaujantis priemonės „Dizainas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2i (toliau – Aprašas) 
 

(norėdami išskleisti informaciją, spauskite rodyklę) 

 
1. Kas negali būti finansuojama pagal „Dizainas LT“ priemonę? 

 
1. Interneto svetainės, kurioje pristatoma įmonė, jos teikiamos paslaugos ar gaminama produkcija, 
dizaino sukūrimas ar pakeitimas; 
2. Elektroninės parduotuvės dizaino sukūrimas ar pakeitimas; 
3. Programėlių, kompiuterinių programų, programinės įrangos dizaino sukūrimas ar pakeitimas; 
4. Infrastruktūrinių objektų, interjero, eksterjero dizaino sukūrimas ar pakeitimas; 
5. Įmonės gamybos ar verslo valdymo sistemų dizaino sukūrimas ar pakeitimas; 
6. Įmonės įvaizdžio dizaino, logotipo, prekės ženklo dizaino sukūrimas ar pakeitimas; 
7. Reklaminės medžiagos dizaino kūrimas: lankstinukai, video klipai, reklaminiai plakatai, skrajutės 
ir t. t. 
8. Vienetinių gaminių, pritaikytų konkrečiam vartotojui, dizaino sukūrimas ar pakeitimas; 
9. Dovanų kortelės dizaino sukūrimas ar pakeitimas. 

 
2. Ar gali būti finansuojamas ne tik gaminio, bet ir jo pakuotės dizaino sukūrimas?  

 
Taip, „Dizainas LT“ priemone gali būti finansuojamas gaminio ir jo pakuotės dizainas, kuris būtų 
suprantamas kaip vienas dizainas. Vienas dizainas – tai tos pačios produktų linijos dizaino 
sukūrimas ir (ar) to paties gaminio atskirų sudedamųjų dalių dizaino sukūrimas (Aprašo 4.24 p.). 
Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma vieno dizaino sprendimo sukūrimui ir diegimui yra 
10 000 Eur (Aprašo 35 p.). 

 
3. Ar vienoje paraiškoje galima prašyti finansavimo keliems gaminio arba paslaugų dizaino 

sprendimams sukurti? 
 

Taip, galima. Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjas gali pateikti vieną paraišką kvietimo teikti 
paraiškas metu (Aprašo 11 p.), o didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 30 000 
Eur (Aprašo 35 p.). 

 
4. Ar kartu su paraiška nepateikus Aprašo 4 priedo paraiška bus atmesta? 

 
Taip, tai projekto parengtumui taikomas reikalavimas, todėl paraiška būtų atmetama neprašant 
papildomų dokumentų. Pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti užpildytą Aprašo 4 priedą (Aprašo 
29 p.).  

 
5. Ar gali teikti paraišką š. m. sausio mėnesį registruotas juridinis asmuo? 

 
Galimi pareiškėjai turi būti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ). MVĮ turi būti 
veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės 
pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį 
nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) yra 
ne mažesnės kaip 50 000 Eur (Aprašo 18.2 p.). Todėl 2020 m. sausio mėn. registruotas juridinis 
asmuo nebūtų tinkamas pareiškėjas. 

 
6. Kas yra universalus dizainas? Pateikite pavyzdžių. 

 



 

Universalus dizainas – tai toks dizainas, pagal kurį suprojektuota aplinka, produktai (gaminiai ar 
paslaugos) yra lengvai pasiekiami, suprantami ir gali būti naudojami visų žmonių, nepaisant jų 
amžiaus, dydžio ir galimybių (Aprašo 4.23 p.). Paprastais žodžiais tariant, universalus dizainas 
neišskiria konkrečių žmonių grupių, pvz., su judėjimo negalia, ir nekuria būtent jiems skirtų ar 
pritaikytų takelių, prietaisų, baldų, daiktų ar pan. Dizainas yra projektuojamas taip, kad būtų patogu 
naudotis visiems, įskaitant ir sunkiai judančius, sunkiai matančius, sunkiai besiorientuojančius 
žmones ir t. t. Pavyzdžiai: ergonominis stalas, automatiškai atsidarančios durys, gaminiai su 
šviečiančiomis, didelio šrifto rodyklėmis, brailio raštu, sensoriniai maišytuvai ir t. t. 

 
7. Kaip skaičiuojamos vidutinės metinės pardavimo pajamos per 3 finansinius metus, jeigu 

įmonė veiklą vykdo 3 ir daugiau finansinių metų (pvz. įmonė registruota 2015 m.)? 
 

Jei įmonė veikia 3 ir daugiau metų, jos vidutinės pardavimo pajamos iš pagamintos produkcijos bus 
vertinamos per 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo, t. y. turės būti remiamasi įmonės 
finansinių ataskaitų už 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. duomenimis pagal šią formulę: 
(2017 m. pajamos + 2018 m. pajamos + 2019 m. pajamos) / 3 = vidutinės metinės pajamos. 

 
8. Kaip skaičiuojamos vidutinės metinės pardavimo pajamos per 3 finansinius metus, jeigu 

įmonė veiklą vykdo mažiau nei 3 finansinius metus (pvz. įmonė registruota 2017 m. liepos 
mėn.)? 

 
Pateikto pavyzdžio atveju įmonė per 2017–2019 m. veiklą vykdė 2 metus ir 6 mėn. (viso 30 mėn.), 
todėl jos vidutinės metinės pajamos būtų skaičiuojamos taip:  
2017 m. pajamos + 2018 m. pajamos + 2019 m. pajamos = bendra pajamų suma 
Bendra pajamų suma / 30 mėn. = vidutinė pajamų suma per mėn. 
Vidutinė pajamų suma per mėn. x 12 mėn. = vidutinės metinės pajamos. 

 
9. Kaip nustatyti tinkamas finansuoti darbo užmokesčio išlaidas? 

 
Darbo našumo ir fiksuotų sumų/įkainių skaičiavimo lentelės pagalba, darbo užmokesčio išlaidos 
apskaičiuojamos padauginus numatomų projekte dirbti darbo valandų skaičių iš Privačių juridinių 
asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo 
tyrimo ataskaitos 1 lentelės 8 stulpelyje „Projektų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio 
fiksuotasis įkainis, Eur/val.“ esančio fiksuotojo įkainio, vadovaujantis tuo EVRK kodu, kuriam 
priskiriama įmonės vykdoma pagrindinė ekonominė veikla ir kuris yra deklaruotas Lietuvos 
statistikos departamento statistiniame ūkio subjektų registre. 

 
10. Ar pagal Aprašo 2 priedo 2 punktą laikoma, kad vienas dizainas sprendžia dvi problemas, jei 

sprendžiamos dvi skirtingos problemos, priklausančios sveikatos grupei (pvz., cukrinio 
diabeto ir širdies ligų prevencijos), ar laikoma, kad sprendžiama tik viena problema?  
 

Jeigu vienas dizaino sprendimas spręs cukrinio diabeto ir širdies ligų prevencijos problemas arba 
spręs dvi skirtingų grupių problemas (pvz., sveikatos ir senėjimo), bus laikoma, kad sprendžiamos 
2 socialinės problemos ir skiriami 3 balai. Atkreipiame dėmesį, kad socialinę problemą (sveikatos, 
senėjimo, neįgalumo, socialiai pažeidžiamų grupių poreikių tenkinimo) turi spręsti projekto 
įgyvendinimo metu planuojamas sukurti ir įdiegti konkretus dizaino sprendimas (o ne pats gaminys 
ar paslauga). 

 
11. Paraiškos teikimo terminas – 2020-03-02, smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) 

deklaraciją pildysime 2019 vasario mėn. Kurių finansinių metų patvirtintos metinės finansinės 
ataskaitos turės būti pateiktos? Už kokį laikotarpį geriausiai teikti informaciją SVV 
deklaracijoje – 2017–2019 m. ar 2016–2018 m.? Ar susijusios įmonės identifikuojamos pagal 
deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius, t. y. 2020 m. vasario mėn. 
duomenimis? 

 

http://lvpa.lt/upload/files/Dizainas%20LT/Lentel%C4%97%20darbo%20na%C5%A1umui%20ir%20fiksuotom%20sumoms%2C%20%C4%AFkainiams%20apskai%C4%8Diuoti%20(Dizainas%20LT%202%20kvietimas).xlsx
https://www.esinvesticijos.lt/media/force_download/?url=/uploads/main/documents/docs/11543_c4bbae66fbf600c30458ba52c4c8741d.pdf
https://www.esinvesticijos.lt/media/force_download/?url=/uploads/main/documents/docs/11543_c4bbae66fbf600c30458ba52c4c8741d.pdf
https://www.esinvesticijos.lt/media/force_download/?url=/uploads/main/documents/docs/11543_c4bbae66fbf600c30458ba52c4c8741d.pdf
http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html
http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html


 

Kartu su paraiška turi būti pateikta SVV deklaracija, užpildyta pagal 2018–2019 m. duomenis arba 
pagal 2017–2019 m. duomenis, jeigu įmonės statusas keitėsi. 
Vadovaujantis SVV subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo 10 p.: „Susijusių įmonių ir 
partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius“. 
Atsižvelgiant į tai, SVV deklaracijoje susijusios ir partnerinės įmonės identifikuojamos ir parodomos 
pagal deklaravimo dieną galiojančius ryšius. Tačiau, jeigu analizuojamu laikotarpiu buvo akcininkų 
kaita, reiktų ryšius ir duomenis už atitinkamus metus deklaruoti tokius, kokie jie realiai buvo, t. y. 
tokius, kokie jie būtų buvę pvz., jei statusą už 2018 m. deklaruotumėte 2019 m. Tokiais atvejais 
rekomenduojame įmonės ryšius nusistatyti arba pagal tai, kokie įmonės ryšiai buvo didžiąją dalį metų 
arba pagal tai, kokie ryšiai buvo metų už kuriuos deklaruojama gruodžio 31 d. (pasirenkant tokį 
variantą, kuris realiau atspinti įmonės ryšius, o kartu ir statusą, buvusį tais metais). 
 

12. Fizinis asmuo, kuris yra įmonės A akcininkas, kitoje įmonėje B turi ≥50 proc. akcijų. Ar šios 
įmonės laikomos susijusiomis? 

 
Įmonės būtų laikomos susijusiomis per fizinį asmenį, jei fizinis asmuo verčiasi ūkine-komercine 
veikla (pvz., verčiasi pagal verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą, nuomoja nekilnojamąjį 
turtą, turi saulės elektrinę ir pan.) arba jei būtų nustatyta, kad abi įmonės verčiasi tokia pačia veikla 
ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje rinkoje ar susijusiose rinkose. 

 
13. Kokia galima maksimali projekto trukmė?  

 
Maksimali galima projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 18 mėn. nuo sutarties 
pasirašymo dienos (Aprašo 22 p.). Taip pat projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau 
kaip per 1 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos (Aprašo 32 p.). 

 
14. Ar viešosios įstaigos ir asociacijos gali teikti paraiškas šiam kvietimui?  

 
Pagal Aprašą  galimi pareiškėjai yra MVĮ. Siekiant, kad organizacija būtų pripažinta MVĮ, ji visų 
pirma turi būti laikoma įmone. Įmonė – bet kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas, kai 
ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla, kuri apima prekių pirkimą ar 
pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims ir kurią vykdant 
siekiama gauti pajamų. Kadangi lemiamas veiksnys yra vykdoma ekonominė veikla, įmonėmis gali 
būti laikomos ir asociacijos bei viešosios įstaigos. Žinoma, tam, kad minėtos organizacijos būtų 
tinkami pareiškėjai, jos turi atitikti ir kitus priemonės „Dizainas LT“ Apraše nustatytus reikalavimus. 

 
15. Ar ši priemonė skirta tik esamo gaminio ar paslaugos atnaujinimui? 

 
Priemonė skirta ne tik esamo gaminio (paslaugos) dizaino pakeitimui, bet ir naujo gaminio 
(paslaugos) dizaino sukūrimui (Aprašo 4.2 p.). Taip pat primename, kad pagal Aprašo 18.3 p., 
projekte turi būti diegiami gaminių (paslaugų) dizaino sprendimai, skirti serijinei arba masinei 
gamybai ir (arba) masiniam paslaugų teikimui. 

 
16. Ar projekto įgyvendinimo laikotarpiu vykdomi tarpiniai atsiskaitymai su projekto vykdytoju, kai 

dar nėra sukurtas galutinis dizaino sprendimas? 
 
Projekto įgyvendinimo metu tarpiniai atsiskaitymai nėra vykdomi. Finansavimas pagal nustatytą 
intensyvumą yra mokamas už rezultatus: dizaino sprendimas laikomas sukurtu ar pakeistu, kai yra 
pateikiamas galutinis dizaino sprendimo variantas su visais jam priklausančiais priedais (pvz., 
eskizais, skaitmenine dokumentacija, vizualizacija, maketais, techniniais brėžiniais ir t. t.) (I etapas); 
dizaino sprendimo diegimo veikla laikoma įgyvendinta ir darbo užmokesčio išlaidos finansuojamos, 
kai išbandoma gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamyba ir (arba) paslaugos pagal sukurtą 
paslaugos teikimo schemą testavimas ir pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai (II etapas). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.316716/asr


 

 
17. Ar pagal priemonės reikalavimus galima teikti paraišką paramai gauti, kai įmonės gaminama 

produkcija susijusi su žuvies produktų perdirbimu? 
 
Remiantis Aprašo 15 punktu, „Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus 
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos 
regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 
289), 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus, de minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus 
sektorius ir veiklas”. 
De minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalies a) papunktyje nurodyta, kad de minimis reglamentas 
netaikomas pagalbai, teikiamai įmonėms, vykdančioms veiklą žuvininkystės ir akvakultūros 
sektoriuje, kuriam taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000. Todėl finansavimas pagal 
Aprašą negalėtų būti skiriamas pareiškėjams, kurių pagrindinė veikla yra susijusi su pirminiais 
žuvininkystės ir akvakultūros produktais. 
 

18. Ar gali būti finansuojamas gaminių dizaino kūrimo programos įsigijimas? 
 
Programinės įrangos įsigijimo išlaidos nėra tinkamos finansuoti. 

 
19. Ar tinkama veikla pagal Aprašą yra knygos dizaino sukūrimas? 

 
Knygos dizaino sukūrimo išlaidos būtų tinkamos finansuoti, jeigu knygos dizainas būtų kuriamas ir 
galvojamas kaip unikalus knygos dizainas, bet neadaptuojamas. 

 
20. Kaip bus vertinamas sunkumų patiriančios įmonės apibrėžimas, jeigu pareiškėjas turi 

susijusių įmonių? 
 
Ar pareiškėjas ir ūkio subjektas (pareiškėjas kartu su susijusiomis įmonėmis laikomas ūkio subjektu) 
nėra priskiriami sunkumų patiriančios įmonės kategorijai, bus vertinama pagal Gairių dėl valstybės 
pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (OL 2014 C 249, p. 
1) nuostatas. Atskirai bus vertinami tiek pareiškėjo, tiek ūkio subjekto sunkumai pagal 2019 m. 
patvirtintus finansinės atskaitomybės duomenis (ūkio subjekto sunkumai bus vertinami pagal 
konsoliduotos finansinės atskaitomybės duomenis, o jeigu tokie nesudaromi – pagal ūkio subjektą 
sudarančių įmonių finansinės atskaitomybės duomenis sukonsolidavus). Tiek pareiškėjas, tiek ūkio 
subjektas neturi būti priskiriami sunkumų patiriančių įmonių kategorijai, t. y. jeigu bent vienas iš jų 
bus patiriantis sunkumų, tokio pareiškėjo paraiška bus atmetama. 

 
21. Ar įmonė gali numatyti projektui įgyvendinti sukurti laikinas darbo vietas pagal terminuotą 

darbo sutartį, bet paraiškos pateikimo metu šių darbuotojų nebūti įdarbinusi, o pateikti tik 
numatomus kvalifikacinius reikalavimus? 

 
Taip, gali. 

 
22. Ar įmonės darbuotojų, kurie kurs dizainą pareigybė turi būti pvz.: dizaineris, t. y. tiesiogiai 

atitinkanti planuojamus atlikti darbus? Ar gali būti pvz.: vadybininkas, bet realybėje jis turi daug 
patirties kuriant dizainą ir kuria jį įmonės produktams? Kokie dokumentai pagrįstų patirtį? 

 
Pareigybės pavadinimas nėra esminis dalykas, kuris apsprendžia, ar darbuotojas turi patirties 
dizaino kūrimo srityje ar ne. Jeigu projekto įgyvendinimo metu dizaino sprendimus kurs įmonės 
darbuotojas, kartu su paraiška turėsite pateikti detaliai užpildytą Fiksuotų įkainių skaičiavimo lentelę. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_lt.pdf
http://lvpa.lt/upload/files/Dizainas%20LT/Lentel%C4%97%20darbo%20na%C5%A1umui%20ir%20fiksuotom%20sumoms%2C%20%C4%AFkainiams%20apskai%C4%8Diuoti%20(Dizainas%20LT%202%20kvietimas).xlsx


 

 
23. Įmonė planuoja kurti dizainą naujam produktui, kurio iki šiol negamino, ir taip pereiti prie kitos 

veiklos, kurios iki šiol nevykdė. Ar galimas toks „perėjimas“, vykdžius vieną veiklą, teikti 
paraišką visiškai su veikla nesusijusio naujo produkto dizaino kūrimui? 

 
Projekto įgyvendinimo metu galima kurti visiškai naujus gaminių ar paslaugų dizaino sprendimus, 
todėl „perėjimas“ būtų galimas. Svarbiausia Aprašo 4 priedo 2 arba 3 lentelėje detaliai aprašyti 
planuojamo kurti dizaino poreikį ir, jeigu reikės, paraiškos vertinimo metu pagrįsti, kad turėsite 
pakankamai patirties, taip pat žmogiškųjų, techninių ir finansinių išteklių naujo gaminio gamybai ar 
naujos paslaugos teikimui. 

 
24. Jei įmonė trūkstamą projekto lėšų dalį ketina finansuoti nuosavomis lėšomis, t. y. reikalingą 

pinigų sumą turi banko sąskaitoje, kokius pagrindžiančius dokumentus reikalinga pateikti su 
paraiška? 

 
Jeigu projekto nuosava dalis bus finansuojama įmonės nuosavomis (apyvartinėmis) lėšomis, kartu 
su paraiška reikia pateikti akcininkų/savininkų/narių sprendimą dėl finansavimo projektui skyrimo. Ar 
įmonė turi pakankamai lėšų projektui įgyvendinti bus vertinama pagal 2018–2019 m. finansinės 
atskaitomybės duomenis. Jeigu kils abejonių dėl įmonės finansinio pajėgumo, pareiškėjo bus 
prašoma pateikti kitus papildomus dokumentus (pvz., kreditorių ir debitorių sąrašą, prognozinius 
pinigų srautus (mėnesiais) projekto įgyvendinimo laikotarpiu) arba pakeisti projekto finansavimo 
šaltinį į kitą (pvz., į kredito įstaigos, juridinio asmens ar fizinio asmens paskolą). 
Vienos dienos banko sąskaitos išrašas nėra tinkamas dokumentas, pagrindžiantis, kad įmonė turi 
pakankamai lėšų projektui įgyvendinti. 

 
25. Ar galima dizaino kūrimo paslaugą pirkti iš individualią veiklą vykdančių asmenų? 

 
Taip, galima. 

 
26. Kiek komercinių pasiūlymų reikia pateikti perkant dizaino kūrimo paslaugą? Kas juose turi būti 

nurodyta? Kaip bus nustatoma fiksuotoji suma? 

 
Siekiant teisingai nustatyti rinkos kainą ir kad komercinius pasiūlymus būtų galima laikyti patikimais 
ir patikrinamais, kartu su paraiška turi būti pateikti bent 3 komerciniai pasiūlymai (Aprašo 52.5 p.) su 
technine specifikacija (turi būti detalizuoti dizaino kūrimo etapai, įvardytas kiekvieno etapo rezultatas, 
kaina, kiekiai bei atlikimo terminai). Komerciniai pasiūlymai turi būti pateikti trečiųjų šalių, kad nekiltų 
interesų konflikto, t. y. komerciniai pasiūlymai negali būti pateikti pareiškėjo susijusių ir (ar) 
partnerinių įmonių. Fiksuotoji suma nustatoma pagal mažiausią kainą. 

 
27. Ar pareiškėjas, kuris užsako gamybą, gali būti laikomas gamintoju? 

 
Pareiškėjas, kuris užsako gamybą, laikomas gamintoju tik tuo atveju, jei gaminamos produkcijos 
žaliavos yra apskaitomos įmonės buhalterinėje apskaitoje. 
 
Užsakomosios gamybos reikalavimai yra apibrėžti ir vertinami pagal EVRK 2 red. 2 priedą „Gamybos 
procesą užsakančių (outsourcing) vienetų klasifikavimo taisyklės ir apibrėžimai“. 
 
Terminologija: 
Užsakomoji veikla (outsourcing). Sutartinis susitarimas, pagal kurį rangovas turi atlikti užsakovui 
tam tikras užduotis, pvz., atlikti tam tikras gamybos proceso operacijas arba netgi visą gamybos 
procesą, teikti įdarbinimo ar kitas verslui būdingas paslaugas. 
Užsakovas. Vienetas, sudarantis sutartį su kitu vienetu (rangovu) tam tikroms užduotims vykdyti, 
pvz., atlikti tam tikras gamybos proceso operacijas arba netgi visą gamybos procesą, teikti 
įdarbinimo ar kitas verslui būdingas paslaugas.  

https://www.stat.gov.lt/documents/10180/24308/EVRK2red_klasif_leidinys.pdf


 

Rangovas. Vienetas, sutarties su užsakovu pagrindu vykdantis tam tikras užduotis, pvz., atliekantis 
tam tikras gamybos proceso operacijas arba netgi visą gamybos procesą, teikiantis įdarbinimo ar 
kitas verslui būdingas paslaugas. 
 
Klasifikavimo taisyklės: 
 
Apdirbamosios gamybos proceso dalies užsakomoji veikla 
Apdirbamosios gamybos proceso dalį užsakovas paveda atlikti rangovui. 
Klasifikavimo taisyklės. Laikoma, kad užsakovas pats vykdo visą gamybos procesą. 
Rangovas klasifikuojamas kaip vienetas, savo sąskaita gaminantis tokias pat prekes arba teikiantis 
tokias pat paslaugas. 
 
Viso apdirbamosios gamybos proceso užsakomoji veikla (i) 
Užsakovas, kuriam priklauso pagrindinės žaliavos, sudaro sutartį su kitu vienetu visam 
apdirbamosios gamybos procesui vykdyti. 
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam priklauso ir pagrindinės žaliavos (pvz., audiniai ir sagos 
– drabužiams, mediena ir metalinės dalys – baldams gaminti), ir galutinė produkcija, tačiau gamybos 
procesui vykdyti yra sudaręs sutartis su rangovais, klasifikuojamas toje C sekcijos (Apdirbamoji 
gamyba) klasėje, kuriai priskiriamas visas gamybos procesas. 
Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes. 
 
Viso apdirbamosios gamybos proceso užsakomoji veikla (ii) 
Užsakovas, kuriam nepriklauso pagrindinės žaliavos, sudaro sutartį su kitu vienetu visam 
apdirbamosios gamybos procesui vykdyti. 
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam nepriklauso pagrindinės žaliavos, tačiau yra sudaręs 
sutartį su kitu vienetu gamybos procesui vykdyti, priklausomai nuo veiklos ir konkrečios 
parduodamos prekės yra klasifikuojamas G sekcijoje (Didmeninė ir mažmeninė prekyba) jeigu jis 
vykdo tik šią veiklą. Jeigu užsakovas vykdo ir kitas veiklos rūšis, jis klasifikuojamas, remiantis 
pridedamosios vertės principu, G arba kitose sekcijose. 
Rangovas klasifikuojamas su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes. 
 
Pvz.: 
Tarkime įmonė „A“ užsako tekstilės gamybos paslaugą pas įmonę „B“: 
- Įmonės „A“ veikla bus priskiriama gamybai tuo atveju, jei žaliavos priklausys „A“. Jei žaliavos 
nepriklausys įmonei „A“, jos prekės ir veikla bus klasifikuojamos G sekcijoje kaip prekyba. 
- Įmonės „B“ veikla bus priskiriama C sekcijai kaip apdirbamoji gamyba (visais atvejais). 

 
28. Ar originalus dizainas, nurodytas naudos ir kokybės vertinime, yra tapatus vieno dizaino 

sąvokai? Pavyzdžiui, jei bus kuriamas dizainas kosmetikos produktų linijai (šampūnas, 
balzamas, kremas ir kt.), kaip bus skaičiuojami originalūs dizainai? 

 
„Vieno dizaino“ sąvoka naudojama tik išlaidų dydžiui nustatyti, t. y. jei bus kuriamas produktų linijos 
(pvz.: kosmetikos produktų) dizainas, tai naudos ir kokybės balai bus skiriami už kelis originalius 
dizainus, priklausomai nuo produktų skaičiaus (pvz.: jei bus kuriamas dizainas šampūnui, balzamui 
ir kremui, tai naudos ir kokybės balai bus skaičiuojami vertinant, kad kuriami 3 originalūs dizainai), 
tuo tarpu išlaidos bus vertinamos pagal vieno dizaino sąvoką. 

 
29. Jeigu sukūrus paslaugos dizainą, būtų būtina sukurti programinę įrangą, ar tinkamomis 

išlaidomis pripažįstamos programinės įrangos kūrimo ir testavimo išlaidos? 

 
Jeigu sukūrus paslaugos dizainą, kad būtų galima teikti paslaugą yra būtina sukurti ir programinę 
įrangą (pvz.: internetinę platformą paslaugoms užsakyti ir suteikti), tai programinės įrangos 
bandomojo pavyzdžio kūrimo ir testavimo išlaidos būtų priskiriamos prie dizaino sprendimo diegimo 
veiklos, kaip tai nurodyta Aprašo 4.2 p. Galutinės programinės įrangos sukūrimas ir diegimas nebūtų 
tinkamos finansuoti išlaidos. 



 

 
30. Kada sukurti dizainai turi būti paleisti į rinką? 

 
Sukurti dizaino sprendimai turi būti įdiegti, t. y. pradėta masinė ir (arba) serijinė gamyba arba masinis 
paslaugų teikimas, per 1 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos. 

 
31. Ar stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusioje įmonėje įdiegti gaminių ir (ar) paslaugų dizainai“ 

reikšmę skaičiuoti pagal „vieno dizaino“ sąvoką, ar pagal sukurtus originalius dizainus? 

 
Stebėsenos rodiklio reikšmę reikia skaičiuoti pagal sukurtus originalius dizainus. „Vieno dizaino“ 
sąvoka naudojama tik išlaidų dydžiui nustatyti. 

 
32. Jei pareiškėjas numato projekte sukurti 5 naujus dizainus, kurie nespręs jokių socialinių, 

ekologinių problemų ir neprisidės prie universalaus dizaino taikymo, kiek balų toks projektas 
gaus už 2 naudos ir kokybės kriterijų? 

 
Bus skaičiuojamas aritmetinis balų vidurkis, kuris apvalinamas iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių 
po kablelio, t. y. (5+0+0+0)/4 būtų 1,25 balo, kuris būtų dauginamas iš svertinio koeficiento 10. Toks 
projektas už 2 naujos ir kokybės kriterijų gautų 12,50 balo. 
 

33. Konsultacijos: 

 
Priemonės projektų tinkamumo klausimais: 
Tel. +370 620 16927 
El. p. dizainas@lvpa.lt 
  
Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais): 
LVPA Analizės ir informacinių technologijų skyriaus analitikas Martynas Kulvinskis 
Tel. (8 5) 268 7416 
El. p. martynas.kulvinskis@lvpa.lt 

i 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio 
verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“ projektų finansavimo 
sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio  
23 d. įsakymu Nr. 4-754. 
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