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Turinys

• Bendroji informacija.

• Projekto sutarties (toliau – Sutartis) reikalavimai.

• Turto įkeitimas.

• Sutarties keitimas.

• Įrangos, statybos darbų keitimai.

• Pirkimų planai ir mokėjimų prašymų grafikai.

• Patikros.

• Poprojektinė priežiūra.
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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 - PAFT).

• Priemonės Regio Invest LT+ Projektų finansavimo sąlygų 

aprašas Nr. 2, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2016 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 4-686.

• Sutartis.
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Bendravimas su LVPA

• Projekto vykdytojai tiesiogiai bendrauja su LVPA.

• Kiekvienas projektas turi savo projektų ir finansų vadovą.

• Susirašinėjimas ir dokumentų teikimas vyksta per duomenų mainų svetainę

(toliau – DMS).

• Prisijungimas prie DMS – pasirašius Sutartį ir pateikus užpildytą DMS 

naudotojo formą.

• DMS naudotojo instrukcija: https://dms2014.finmin.lt/dms/assets/docs/dms-

naudotojo-instrukcija.pdf.
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Sutarties nuostatos (1)

• Projekto veiklų pradžia – nė vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties

pasirašymo datos (statybų atveju – ne vėliau kaip per 12 mėnesių).

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

• Jei projekte yra statybos darbai, įrangos išlaidų deklaravimas galimas tik

pateikus statybos leidimą ir rangos sutartį. Iki galutinio mokėjimo prašymo

turi būti pateiktas statybos užbaigimo dokumentai ir dokumentai,

patvirtinantys pastato įregistravimą NT registre. Pastato paskirtis turi atitikti

projekto veiklą.

• Projekto vykdytojo įmonės statuso pasikeitimas į „didelė įmonė“ dėl

akcininkų pokyčių 3 metus po projekto – negalimas.
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Sutarties nuostatos (2)

• Projekto finansavimo šaltinių keitimas (informavimas per 14 d.).

• Projekto įgyvendinimo vieta (ribojimas).

• Daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris naudojamas projekte, turi būti

registruotos NT registre ir galioti ne trumpiau kaip 3 metus po projekto

pabaigos.

• Projekto metu sukurtas ir/ar įsigytas ilgalaikis materialus turtas turi būti

įvestas į eksploataciją, apdraustas, priklausyti projekto vykdytojui ir turi

būti naudojamas jo veikloje ne mažiau kaip 3 metus po projekto

pabaigos.

• Dokumentų saugojimo terminas 2027-12-31.
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Sutarties nuostatos (3)

Reikalavimai sukurtoms darbo vietoms:

• Numatytos sukurti darbo vietos turi būti užimtos nuo investicijų pradžios

(Sutarties 1 priedo 5.1 dalis) projekto metu arba per 1 metus po projekto

pabaigos;

• Darbo užmokesčio vidurkis naujai sukurtoms su projektu susijusioms darbo

vietoms skaičiuojamas 3 metus nuo darbo vietos sukūrimo.

• Su investicijomis susijusios sukurtos darbo vietos išlaikomos ne mažiau

kaip 3 metus nuo priėmimo dienos. Jei darbo vietos sukurtos per metus po

projekto pabaigos, projekto ataskaitinis laikotarpis prailginamas tiek, kiek

reikia įvykdyti darbo vietų išlaikymui keliamus reikalavimus.

• Sukurtų darbo vietų stebėsenos rodiklis pasiekiamas, jei dėl investicinio  

projekto padidėja grynasis įmonės darbuotojų skaičius.
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Turto įkeitimas

Reglamentuoja:

• PAFT 337 punktas.

• Rekomendacijos dėl sutikimo įkeisti ar kitaip suvaržyti turtą,
įsigytą ar sukurtą iš ES fondų lėšų (www.esinvesticijos.lt).

Po Sutarties pasirašymo:

• LVPA sutikimas įkeisti turtą galioja 12 mėnesių nuo šio rašto
registravimo datos. Per metus neįkeičiant turto reikia dėl
sutikimo kreiptis pakartotinai.

• Atlikus turto įkeitimą per 5 darbo dienas pateikiamos sudarytų
sutartinio įkeitimo dokumentų kopijos.
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Pasirašius Sutartį

Mokėjimo prašymų grafikas
Įsakymas dėl dokumentų 

saugojimo
Projekto pirkimų planas

Per 14 dienų
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• Pirkimų planas turi būti sudėliotas logiškai pagal planuojamą projekto įgyvendinimo 

grafiką. 

• Vadovaujantis pirkimų planu yra planuojamos ir mokėjimo prašymų teikimo datos. 

• Jei vadovaujantis pirkimų planu suplanuotų pirkimų vykdymas vėluoja daugiau nei 

3 mėn., LVPA gali pradėti įtariamo pažeidimo tyrimą.



Atliekami dėl nukrypimų nuo planuoto projekto įgyvendinimo, 

dėl kurių:

• keičiasi projekto apimtis;

• keičiasi projekto išlaidos; 

• pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis;

• keičiasi kiti Sutartyje numatyti įsipareigojimai.

Sutarties keitimai (1)
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Sutarties keitimai (2)

Esminiai Neesminiai
Automatinis duomenų 

keitimas

• Keitimai, neatitinkantys esminių 

Sutarties keitimų sąlygų

• projekto įgyvendinimo laikotarpis 

pratęsiamas ilgiau nei numatyta 

Apraše (daugiau nei 6 mėn.)

• 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

• keičiami projekto vykdytojo atsakingi 

asmenys

• projekto vykdytojo pavadinimas, 

adresas, kita kontaktinė informacija 

• projekto sąskaitos numeris
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Sutarties 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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• Galimi tik suderinus su LVPA.

• Įranga turi atitikti reikalavimus, keliamus Sutartyje: 

– turi būti nauja įmonės mastu;

– įrangos modelis pateiktas į rinką ne anksčiau nei 2013 m.;

– turi būti skirta gaminti produktą, remiantis MTEP rezultatu (jei 

buvo numatyta).

• Keitimas turi būti detaliai pagrįstas, paaiškinant, kodėl 

įranga keičiama ir kaip tai gali įtakoti Projekto rezultatus.

Įrangos keitimai

13Regio Invest LT+



• Galimi tik suderinus su LVPA; 

• Teikiamas detalus paaiškinimas detalizuojant kokių darbų 

atsisakoma ir kokie bus atliekami vietoje jų (pateikiamos 

sąmatos);

• Jei keitimui pagal galiojančius teisės aktus reikia keisti 

techninį projektą, jo nauja laida taip pat teikiama LVPA.

Statybos darbų keitimai 
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Patikros 
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• Gali būti planuotos patikros (atliekamos pagal patikrų planą) ir

neplanuotos patikros.

• Galutinė projekto patikra privaloma visiems projektams. Tarpinė patikra

dažnai atliekama, jei projekte yra statybos darbai.

• Tikrinami statybos darbai ir/ar įranga, projekto dokumentai, fizinių

veiklos ir stebėsenos rodiklių pasiekimas, duomenys apie pirkimo sutarčių

įgyvendinimą, projekto finansavimą ir projekto lėšų apskaitą, viešinimą ir

kt.

• Nustačiusi neesminių neatitikimų, kurie gali būti ištaisyti,

suformuluojamos rekomendacijos ir nustatomas terminas, per kurį šios

rekomendacijos turi būti įgyvendintos.



• Ataskaitos po projekto užbaigimo teikiamos 3 metus po projekto 

pabaigos (kasmet per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos).

• Teikiant ataskaitas atsiskaitoma už projekto tęstinumą ir stebėsenos 

rodiklių pasiekimą:

– Naujai sukurtos darbo vietos ir jų išsaugojimas;

– Darbo našumo padidėjimas;

– Pajamų padidėjimas.

• Per 3 metus po projekto įgyvendinimo nepasiekus stebėsenos rodiklių, 

LVPA, išnagrinėjusi priežastis, gali taikyti finansinę korekciją ir/ar 

lėšų susigrąžinimą.

Poprojektinė priežiūra 
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Ačiū už dėmesį.


