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Turinys

• Bendroji informacija;

• Projektų sutartys (toliau – Sutartys).
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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 E-verslas 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).
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Dokumentų teikimas LVPA

Susirašinėjimas ir dokumentų teikimas, kol neįdiegtos DMS 

funkcinės galimybės, vyksta raštu;

• dokumentai teikiami su lydraščiu;

• dokumentai LVPA gali būti teikiami:

 el. paštu (dokumentai@lvpa.lt);

 registruotu paštu;

 pristatomi asmeniškai.
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Sutarčių nuostatos (1)

• Projekto veiklų pradžia – nė vėliau kaip per 3 mėnesius nuo 

Sutarties pasirašymo dienos.

• Projekto įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė kaip 18 mėn. nuo 

Sutarties pasirašymo dienos.

• Projekte įsigyjamas ilgalaikis turtas iki jo įsigijimo turi būti 

naujas (nenaudotas).
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Sutarčių nuostatos (2)

• Projekte įsigyjamas turtas turi atitikti šias sąlygas:

 turi būti naudojamas tik projekto vykdytojo, kuriam suteikiamas finansavimas;

 turi būti nusidėvintis;

 turi būti įsigytas rinkos sąlygomis;

 turi būti įtrauktas į finansavimą gaunančio projekto vykdytojo turtą ir likti 

susietas su finansuotu projektu trejus metus.

• Ilgalaikis materialusis turtas turi būti apdraustas ne mažiau kaip 

tris metus nuo projekto finansavimo pabaigos.
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Sutarčių nuostatos (3)

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

• Ataskaitų teikimas – su galutiniu mokėjimo prašymu ir 

įgyvendinus projektą.

• Numatyti pasiekti stebėsenos rodikliai – privačios investicijos, 

optimizuoti verslo procesai, darbo našumo padidėjimas.

• Projekto vykdytojas privalo informuoti apie LVPA apie projekto 

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

• Dokumentų saugojimas – 2028-12-31.
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Pasirašius Sutartis

Mokėjimo prašymų grafikas
Įsakymas dėl dokumentų 

saugojimo
Projekto pirkimų planas

Per 14 dienų
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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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Sutarčių keitimai (2)

Esminiai Neesminiai
Automatinis duomenų 

keitimas

• keitimai neatitinkantys esminių 

Sutarties keitimų sąlygų
• 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 Taisyklių 20 

skirsnyje nurodytais atvejais

• keičiami projekto vykdytojo atsakingi 

asmenys

• projekto vykdytojo pavadinimas, 

adresas, kita kontaktinė informacija 

• projekto sąskaitos numeris
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Sutarčių keitimai (3)

Esminiai Sutarties 

keitimai

Neesminiai Sutarties 

keitimai

Automatiniai duomenų 

keitimai

Automatiškai patvirtinama 

DMS
Sprendimą priima LVPALVPA kreipiasi į ŪM

LVPA informuoja apie priimtą sprendimą, jeigu reikia, 

pasirašomas Sutarties pakeitimas
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Pirkimų vykdymas
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• 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.

• Gali būti vertinama įsigytų prekių kaina (lyginama su rinkos 

kaina).



Pirkimų planas 
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• Pirkimų planas teikiamas per 14 dienų po Sutarties sudarymo 

dienos.

• Kol neįdiegtos DMS funkcinės galimybės – LVPA pateikia 

elektroninę formą. 

• Projekto vykdytojas užpildytą pirkimų planą teikia el. laikmenoje, 

o suderinus - ir popierinę versiją.
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Pirkimų plano keitimas 
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• Keičiasi pirkimą vykdantis subjektas;

• Keičiasi pirkimo objektas;

• Keičiasi pirkimo būdas;

• Numatomas naujas pirkimas;

• Pirkimas nebevykdomas.



Jūsų klausimai?
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