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Mokėjimo prašymo rengimas ir 

pateikimas 

MP gavimo data – MP gavimo per DMS diena

Elektroninė MP forma pateikiama per DMS ir 
pasirašoma e-parašu

Pagal patvirtintą grafiką teikiami MP

PV per 14 d. nuo sutarties pasirašymo dienos turi 
pateikti per DMS MP grafiko ir Pirkimo plano e-formas 



Bendrieji projektų išlaidų reikalavimai (1)

• 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 arba atliktus darbus.

• Prieš pateikiant mokėjimo prašymą, deklaruojamų išlaidų derintini

pirkimai turi būti suderinti su LVPA.



Bendrieji projektų išlaidų reikalavimai (2)

• Išlaidos turi būti tinkamai dokumentuotos - visos įgyvendinant

projektą patirtos išlaidos turi būti pagrįstos projekto tinkamų

finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentais, kurių atsekamumas

turi būti užtikrintas.

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*.

* 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. )



Projekto apskaita

• 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) k.t.)

teikiami su pirmu mokėjimo prašymu.



• 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) rangovui, paslaugų teikėjui arba

prekių tiekėjui ir per DMS LVPA pateikia pranešimą apie patirtų

išlaidų apmokėjimą. Kol projekto vykdytojas neišmoka mokėjimo

prašyme nurodytų lėšų rangovui, paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui ir

projekto vykdytojas per DMS įgyvendinančiajai institucijai nepateikia

pranešimo apie patirtų išlaidų apmokėjimą, LVPA netvirtina vėliau

projekto vykdytojo teikiamo (-ų) mokėjimo prašymo (-ų) ar jo (jų)

dalies.

• Išlaidų kompensavimo būdas - kai PV deklaruoja realias faktiškai

patirtas ir apmokėtas išlaidas.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų 

apmokėjimo būdai



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 bei fiziniams asmenis pateikiant avansinį mokėjimo prašymą yra

vertinama:

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

sutarties sąlygos, ar yra numatytas išankstinis mokėjimas, ar sutartyje nurodytas

detalus mokėjimų grafikas;

• 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
publikuojama www.lvpa.lt

http://www.lvpa.lt/


Avansas ir jo mokėjimo tvarka (2)

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

fiziniai 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, kuris 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 iš rangovų, prekių tiekėjų 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 ar partneris;

• 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.



Mokėjimo prašymo vertinimo ir apmokėjimo 

eiga 



Projekto tinkamos finansuoti išlaidos

3 išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“:

• Naujo pastato statybos arba esamo pastato rekonstravimo išlaidos;

• Kapitalinio remonto, inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos 

technologinės linijoms diegti ar esamos modernizuoti, įrengimo darbų 

išlaidos.



Tinkamų išlaidų patvirtinimo dokumentai teikiami 

kartu su mokėjimo prašymu

•

•

•

•

•

•

•

•

• Projekto vykdytojas, teikdamas mokėjimo prašymą, kuriame deklaruojamos 

statybos, rekonstravimo, remonto ir (ar) kitų darbų (rangos) išlaidos, 

įgyvendinančiai institucijai taip pat turi pateikti statybos, rekonstravimo, remonto ir 

(ar) kitų darbų (rangos) sutarties sąmatas, atliktų darbų aktus ir pažymas Microsoft 

Office Excel elektroninės skaičiuoklės ar kitos analogiškos elektroninės 

skaičiuoklės formatu.



Projekto tinkamos finansuoti išlaidos

4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“:

• Baldų, kompiuterinės technikos, kitos įrangos įsigijimo ir įrangos

lizingo (finansinės nuomos) išlaidos (įskaitant jų transportavimo,

projektavimo, sumontavimo ir pan. išlaidos).

Lizingo laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę.

Lizingo būdu įsigytas turtas iki projekto pabaigos turi tapti projekto

vykdytojo nuosavybe.

Visas projekte įsigyjamas ilgalaikis turtas turi būti: 

• iki jo įsigijimo naujas, kaip nustatyta PFSA 16.2. p.;

• nusidėvintis.



Tinkamų išlaidų patvirtinimo dokumentai 

teikiami kartu su mokėjimo prašymu

• Sutartys su tiekėjais;

• Sąskaitos faktūros ar lygiaverčiai įrodomieji dokumentai.

• Finansinės nuomos (lizingo) sutartys;

• Prekių perdavimo priėmimo aktai;

• Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai;

• Licencijos, sertifikatai ar kiti nuosavybės teisės įrodymo dokumentai (jei 

tokių yra);

• Kelionės važtaraščiai (CMR);

• Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktai;

• Įsigyto turto draudimo nuo visų rizikų dokumentai;

• Draudimo poliso apmokėjimo dokumentai;

• Įrangos naujumą įrodantys dokumentai.



Išlaidų tinkamumą reglamentuojantys teisės 

aktai

• Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (patvirtintos

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu 

Nr. 1K-316, aktuali redakcija nuo 2016 m. kovo 17 d., įsakymas 

Nr. 1K-89) 

• 2014–2020 m. Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams (Aktuali 

redakcija nuo 2015 m. sausio 21 d.)

• Priemonės Regio Invest LT+ projektų finansavimo sąlygų aprašas 

Nr. 2 (patvirtintas 2016 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos 

ūkio ministro įsakymu Nr. 4-686)

• Projekto finansavimo ir administravimo sutartis



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


