
Priemonės „COVID-19 produktai LT“ 
projektų sutarčių vykdymas

G i n t a r ė  S t a k n i e n ė
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Pristatymo turinys:

- Projektų vykdymo 
reglamentavimas
- Tinkamos finansuoti 
išlaidos
- Projekto įgyvendinimo 
laikotarpis
- Projekto sutarties 
nuostatos
- Stebėsenos rodikliai

- Bendravimas su LVPA
- Projekto 
administravimo eiga
- Įsakymas dėl 
dokumentų saugojimo
- Pirkimų plano teikimas
- Mokėjimo prašymų ir 
mokėjimo prašymų 
grafiko teikimas

- Informavimas apie 
pasikeitimus
- Esminis sutarties 
keitimas
- Neesminis sutarties 
keitimas
- Projekto sutarties 
nutraukimas

Bendra sutarties 
vykdymo informacija

Projekto 
administravimas

Projekto sutarties keitimas 
ir nutraukimas
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Priemonės tikslas ir remiama veikla

Priemonės tikslas – skatinti investicijas į kovai su COVID-19 reikalingų produktų 
gamybą.

① Atitinkamų vaistinių preparatų (įskaitant 
vakcinas) ir gydymo priemonių, jų tarpinių 

produktų*, vaistų veikliųjų medžiagų ir 
žaliavų gamyba

②Medicinos priemonių, ligoninių ir 
medicinos reikmenų (įskaitant ventiliatorius, 
apsauginius drabužius ir priemones, taip pat 

diagnostikos priemones) ir būtinų žaliavų 
gamyba

③ Dezinfekavimo priemonių ir jų tarpinių 
produktų bei jų gamybai būtinų cheminių 

žaliavų gamyba

④ Duomenų rinkimo ir (arba) tvarkymo 
priemonių, skirtų kovai su COVID-19, gamyba

* Tarpinis produktas – visos prekės ir paslaugos, atliekančios sąnaudų funkciją gaminant kitus produktus arba teikiant paslaugas.

Remiama veikla – kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamyba:
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Add a footer

Vertinimo rezultatai

56
78%

12
17%

4
5%

Teigiamai įvertintos paraiškos, vnt. ir %

Atmestos paraiškos, vnt. ir %

Atsiimtos paraiškos, vnt. ir %

▪ Kvietimo suma – 31 mln. Eur
▪ Teigiamai įvertintos 56 paraiškos 

už 25,9 mln. Eur
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Projektų pasiskirstymas pagal veiklas
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16,16
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Vaistiniai preaparatai

Medicinos, asmens apsaugos priemonės

Dezinfekcinės priemonės

Duomenų rinkimo ir tvarkymo priemonės

Prašomos skirti lėšos, mln. Eur Projektų skaičius, vnt.



FR❶ Bendra sutarties vykdymo informacija
Projektų vykdymo reglamentavimas

Projekto 
finansavimo sutartis

Rekomendacijos dėl projektų 
išlaidų atitikties Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų reikalavimams

Projektų administravimo ir 
finansavimo taisyklės (toliau – PAFT)

Europos komisijos komunikatas 
„Laikinoji valstybės pagalbos 

priemonių, skirtų ekonomikai remti 
reaguojant į dabartinį COVID-19 

protrūkį, sistema“ 

Priemonės „COVID-19 produktai 
LT“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašas (toliau – Aprašas)



FRTinkamos finansuoti išlaidos
4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“

Kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybai 
būtinos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio 

materialiojo turto, skirto gamybinei veiklai 
vykdyti, įsigijimo ir įrangos lizingo (finansinės 

nuomos) išlaidos*

Kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybai 
būtino nematerialaus turto įsigijimo išlaidos 

(programinė įranga, įskaitant programinės 
įrangos licencijas 3 metus po projekto pabaigos, 

darbuotojų apmokymai ir susijusios išlaidos)

Tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu ir paskirstytos proporcingai veiklai (pro rata principu)

Išlaidos gali būti patirtos iki masinės gamybos pradžios ir apskaičiuojamos kaip su įrenginių bandymu susijusių veiklos sąnaudų 
ir veiklos pajamų, gautų iš bandomųjų gamybos ciklų, skirtumas

* Privalo būti įsigyjama su COVID-19 susijusio produkto gamybinė įranga



FRTinkamos finansuoti išlaidos
5 išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“ (bandomosios partijos išlaidos)

Projektą vykdančio personalo 
darbo užmokesčio išlaidos 

tiek, kiek tai susiję su įrangos, 
įrenginių bandymu

Išorinių konsultacinių 
paslaugų, reikalingų įrangos, 

įrenginių diegimui ir bandymui, 
įsigijimo išlaidos*

Žaliavų, medžiagų ir energijos 
sąnaudos, reikalingos naujų 
gamybos įrenginių bandymu

Išlaidos gali būti patirtos iki masinės gamybos pradžios ir apskaičiuojamos kaip su įrenginių bandymu susijusių veiklos sąnaudų 
ir veiklos pajamų, gautų iš bandomųjų gamybos ciklų, skirtumas

Gali sudaryti ne daugiau kaip 5 proc. visų tinkamų projekto išlaidų

* Įrangos atvežimo, paleidimo, instaliavimo, darbuotojų apmokymo ar kt. darbai gali būti perkami pagal atskirą sutartį iš kito 
tiekėjo, jeigu dėl pandemijos įrangos gamintojas/tiekėjas negali šių darbų atlikti pats



FR❶ Bendra sutarties vykdymo informacija
Projekto įgyvendinimo laikotarpis

* Jeigu projektas nebus baigtas įgyvendinti per 6 mėn., už kiekvieną vėlavimo mėn. turės būti grąžinta 25 proc. suteiktos pagalbos sumos



FR❶ Bendra sutarties vykdymo informacija
Projekto sutarties nuostatos: finansavimo intensyvumas

80 proc.

+15 proc., 
jeigu 

užbaigiama 
per 2 mėn.

Finansavimo 
intensyvumas

Vertinama, ar paskutinės 
išlaidos patiriamos ir (arba) 

paskutinės prekės/paslaugos 
perduodamos ne vėliau kaip 

per 2 mėn. nuo pagalbos 
suteikimo dienos*

Jeigu projektas nebus užbaigtas per 2 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos, bazinė
didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudarys iki 80 proc.

* Pagalbos suteikimo diena – įsakymo dėl finansavimo skyrimo diena (2021-02-09)



FR❶ Bendra sutarties vykdymo informacija
Projekto sutarties nuostatos: leidimai, licencijos ir sertifikatai (1)

Projekto vykdytojas, numatęs projekto įgyvendinimo metu vykdyti veiklą, kuriai būtinas leidimas,
licencija, sertifikatai, liudijimai ir kt., projekto įgyvendinimo metu arba projektui pasibaigus ne vėliau
kaip per 6 mėnesių laikotarpį turi pateikti privalomų dokumentų kopijas.

Reikalavimai

Turi būti registruota kaip medicininė kaukė

+

Darnusis standartas „EN 14683:2019 Medical face
masks Requirements and test methods“

arba

Lietuvos standartas „LST EN 14683:2019+AC:2019
Medicininės kaukės. Reikalavimai ir bandymo
metodai“

arba

Kiti techniniai sprendiniai, kuriais užtikrinama, kad
produktas atitinka reikalavimus pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745

Dokumentai

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros
veiklos tarnybos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos išduota licencija dėl produkto
registravimo kaip medicinos priemonės

+

Atitikties standartui sertifikatas

arba

Gamintojo deklaracija, patvirtinanti atitikimą 
standartui ir reglamentui

CE ženklinimas

+

Darnusis standartas „EN 149:2001 + A1:2009
Respiratory protective devices Filtering half masks
to protect against particles - Requirements, testing,
marking“

arba

Lietuvos standartas „LST EN 149:2002+A1:2009
Kvėpavimo organų apsaugos priemonės.
Filtruojamosios puskaukės apsaugai nuo dalelių.
Reikalavimai, bandymas, ženklinimas.“

arba

Kiti techniniai sprendiniai, kuriais užtikrinama, kad
produktas atitinka reikalavimus pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425

Reikalavimai

Atitikties standartui sertifikatas

arba

Gamintojo deklaracija, patvirtinanti 
atitikimą standartui ir reglamentui

Dokumentai
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Projekto sutarties nuostatos: leidimai, licencijos ir sertifikatai (2)

CE ženklinimas

+

Asmeninių apsaugos priemonių projektavimas,
gamyba ir pateikimas rinkai pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
2016/425, kuriuo panaikinama Tarybos
direktyva 89/686/EEB, reikalavimus

Turi būti biocidinis produktas

ReikalavimaiDokumentai

Atitikties standartui sertifikatas

arba

Gamintojo deklaracija, patvirtinanti 
atitikimą standartui ir reglamentui

Reikalavimai Dokumentai

Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos išduotas biocidinio produkto
autorizacijos liudijimas
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Kitos projekto sutarties nuostatos (1)

* Projekto vykdytojas įsipareigoja apmokėti visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas

Rezultatai – projekto tikslas, uždaviniai, fiziniai rodikliai ir stebėsenos rodikliai – turi
būti pasiekti

Biudžetas – tinkamų finansuoti išlaidų suma ir finansuojamoji dalis – negali būti
viršijamas*

Trejus metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų
tęstinumas

Kai projekto įgyvendinimo metu planuojamo įsigyti ilgalaikio turto naudojimo dalis,
skirta išimtinai COVID-19 produktų gamybai, sudaro 100 proc., projekto įgyvendinimo
laikotarpiu ir ne mažiau kaip trejus metus po projekto pabaigos projekto vykdytojas
turi užtikrinti, kad su įsigytu ilgalaikiu turtu bus gaminami tik COVID-19 produktai ir
šis turtas nebus naudojamas kitų produktų gamybai



FR❶ Bendra sutarties vykdymo informacija
Kitos projekto sutarties nuostatos (2)

Įranga turi būti nauja įmonės mastu ir skirta COVID-19 produktų gamybai

Projekto vykdytojas privalo informuoti LVPA apie įvykusius arba numatomus projekto
ir projekto vykdytojo pasikeitimus (finansavimo šaltinių, įrangos, projekto išlaidų,
projekto įgyvendinimo vietos, projekto vykdytojo akcininkų pasikeitimus ir kt.)

Be sutikimo negalima perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių
teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos

Privaloma apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui
skirtų finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu (nuo to
momento, kai atsiranda draustinas turtas) ne mažiau kaip 3 metams nuo projekto
įgyvendinimo pabaigos
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Stebėsenos rodikliai

Produkto stebėsenos 
rodikliai

Rezultato stebėsenos 
rodikliai

• „Investicijas gavusios įmonės pajamų 
padidėjimas“
Atsiskaitoma per 3 metus po projekto pabaigos

• „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“
Pasiekiama automatiškai pasirašius sutartį

• „Privačios investicijos, atitinkančios 
viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“
Atsiskaitoma su galutiniu mokėjimo prašymu

Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos rodiklių reikšmių, taikomos 
PAFT IV skyriaus 22 skirsnio nuostatos.



FR❷ Projekto administravimas
Bendravimas su LVPA

Projektų vykdytojai tiesiogiai 
bendrauja su LVPA

Kiekvienam projektui 
priskirtas projekto vadovas

ir finansininkas

Susirašinėjimas ir dokumentų teikimas vyksta per 
Duomenų mainų svetainę (DMS) 

http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-naudotojams-219
https://www.esinvesticijos.lt/dms

http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-naudotojams-219
https://www.esinvesticijos.lt/dms
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▪ Sutartis

▪ Projekto viešinimas
▪ Įsakymas dėl dokumentų saugojimo

▪ Veiklų įgyvendinimas 
▪ Rodiklių siekimas
▪ Tarpinių mokėjimo prašymų teikimas (jeigu planuojama)

▪ Pirkimų vykdymas

▪ Ataskaitų po projekto užbaigimo teikimas

▪ Galutinio mokėjimo prašymo teikimas
▪ Patikra

▪ Pirkimų planas
▪ Pirmasis mokėjimo prašymas (MP) kartu su mokėjimo prašymų teikimo grafiku

❷ Projekto administravimas
Projekto administravimo eiga



FR❷ Projekto administravimas
Įsakymas dėl dokumentų saugojimo

▪ Įsakymo kopija teikiama su pirmuoju MP

▪ Pagal projekto sutartį su projektu susiję
dokumentai turi būti saugomi iki 2031-12-31

▪ Pagal LR teisės aktus su projektu susiję
dokumentai turi būti saugomi ne mažiau kaip
10 metų po projekto pabaigos



FR❷ Projekto administravimas
Pirkimų plano teikimas

Pirkimų planas teikiamas per 14 d. pasirašius projekto sutartį
http://lvpa.lt/lt/pirkimai

Atliekami pirkimo plano keitimai, kai:
▪ keičiasi pirkimą vykdantis subjektas
▪ keičiasi pirkimo objektas
▪ keičiasi pirkimo būdas
▪ numatomas naujas pirkimas
▪ pirkimas nebevykdomas

Pirkimų vykdymas 
reglamentuotas PAFT 40 
skirsnyje (NPO)

http://lvpa.lt/lt/pirkimai


FR❷ Projekto administravimas
MP ir MP teikimo grafiko teikimas

▪ Pirmasis MP su MP teikimo grafiku teikiamas per 14 d. pasirašius projekto sutartį

▪ Tarpiniai MP teikiami ne rečiau kaip kas 90 dienų

▪ MP teikimo grafike planuojami MP, nurodomos planuojamų MP datos ir sumos,
sumos pagrindžiamos komentarais
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❸ Sutarties keitimas ir nutraukimas

Projekto sutarties keitimo būdai:

1. Informavimas apie pasikeitimus

2. Neesminis projekto sutarties keitimas

3. Esminis projekto sutarties keitimas

4. Vienašalis projekto sutarties keitimas

Visi nukrypimai nuo planuoto 
projekto įgyvendinimo turi 

būti suderinti su LVPA

Pakeitimų poreikis turi būti 
pagrįstas



FR❸ Sutarties keitimas ir nutraukimas
Informavimas apie pasikeitimus

duomenys apie projekto vykdytojo 
atsakingus asmenis

pavadinimas (-ai), adresas (-ai) ar 
kita kontaktinė informacija

projekto sąskaitos numeris

Projekto sutarties šalims užtenka apie tai
informuoti vienai kitą per DMS. Projekto
sutartis laikoma pakeista nuo tokios
informacijos gavimo iš duomenis
keičiančios projekto sutarties šalies
dienos.



FR❸ Sutarties keitimas ir nutraukimas
Projekto sutarties keitimai

• Projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas ilgiau nei 6 mėn. 

• Mažinamos projekto sutartyje nustatytos projekto stebėsenos rodiklių reikšmės

• Keičiasi projekto veiklos, turinčios esminę įtaką projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams 

• Perleidžiamos projekto vykdytojo teisės ir pareigos kitam asmeniui

• Sutaupytų lėšų panaudojimas

Esminiai sutarties keitimai

• Projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas iki 6 mėn.

• Lėšų perskirstymas tarp biudžeto eilučių / pirkimo objektų

• Įrangos keitimas

Neesminiai sutarties keitimai



FR❸ Sutarties keitimas ir nutraukimas
Veiksmai, esant poreikiui keisti sutartį (1)

• Projekto veiklų įgyvendinimo termino pratęsimas

Artėjant projekto veiklų laikotarpio pabaigos datai, įvertinti, ar veiklos bus baigtos laiku.
Atsiradus poreikiui pratęsti projekto veiklas, kreiptis su pagrįstu prašymu į LVPA.

• Įrangos keitimas

Esant poreikiui keisti projekte numatytą įsigyti įrangą, kreiptis su pagrįstu prašymu į
LVPA, palyginant paraiškoje numatytą ir keičiamą įrangą, pateikiant planuojamos įsigyti
įrangos* komercinį pasiūlymą, kuriame būtų nurodyta kaina, pristatymo terminai ir
techniniai parametrai, atnaujinti biudžeto lentelę ir pateikti kitus dokumentus
reikalingus pagal priemonės Aprašą.

* Įranga turi būti nauja įmonės mastu ir skirta COVID-19 produktų gamybai



FR❸ Sutarties keitimas ir nutraukimas
Veiksmai, esant poreikiui keisti sutartį (2)

• Sutaupytų lėšų panaudojimas

Įvykdžius visus projekte numatytus pirkimus ir atsiradus lėšų sutaupymui, esant
poreikiui panaudoti sutaupytas lėšas papildomai įrangai, skirtai Covid-19 produktams
gaminti, įsigyti, kreiptis į LVPA su pagrįstu prašymu, papildomai įsipareigojant pasiekti
daugiau kiekybinių rodiklių.

• Projekto vykdytojo keitimas

Keičiantis projekto vykdytojui, informuoti LVPA apie naująjį projekto vykdytoją ir jo
atitikimą Apraše pareiškėjams nustatytiems reikalavimams.



FR❸ Sutarties keitimas ir nutraukimas
Projekto sutarties nutraukimas

✓Projekto vykdytojo prašymu

✓ Jeigu projekto veiklos nepradedamos įgyvendinti per 14 d.

✓Kai ištyrus pažeidimą priimamas sprendimas nutraukti sutartį

✓ Jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo

✓Kai projekto vykdytojas nevykdo vienašalio sutarties keitimo nuostatų

✓Kitais atvejais (kai projekto vykdytojas nevykdo sutarties nuostatų)



S u t a r t i e s p a s i r a š y m o i r ( a r ) p r o j e k t o
į g y v e n d i n i m o k l a u s i m a i s s u s i s i e k i t e s u
p r i s k i r t u p r o j e k t o v a d o v u i r ( a r ) p r o j e k t o
f i n a n s i n i n k u .

A č i ū u ž d ė m e s į !

https://lt-lt.facebook.com/pg/LietuvosVersloParamosAgentura/posts/

