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1. Projektų sutarčių administravimas



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 „Verslo klasteris LT“ Projektų finansavimo 

sąlygų aprašas (toliau –Aprašas);

• Sutartis ir jos priedai (įskaitant Jungtinės veiklos sutartį) 

(toliau – Sutartis).



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).



Projekto administravimo eiga

• Sutartis

• Pirkimo planas

• Mokėjimo prašymų teikimo grafikas

• Įsakymas dėl dokumentų saugojimo

• Veiklų įgyvendinimas

• Pirkimų vykdymas

• Tarpinių mokėjimo prašymų teikimas

• Galutinio mokėjimo prašymo teikimas

• Ataskaitų po projekto užbaigimo teikimas

• Rodiklių siekimas



Sutarčių nuostatos (1)

• Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti (pasirašyta 

paslaugų pirkimo sutartis, paskirtas (sudaryta darbo sutartis) 

ekspertas ir patiriamos darbo užmokesčio išlaidos vykdant veiklas ir 

pan.) ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

• Projekto įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė kaip 24 mėn. nuo 

sutarties pasirašymo dienos.

• Mokėjimo prašymų teikimo grafikas teikiamas: per 14 d. pasirašius 

sutartį, su kiekvienu mokėjimo prašymu, pratęsus/sutrumpinus veiklų 

vykdymo laikotarpį ir kt.

• Tarpinių mokėjimo prašymų teikimas – ne rečiau kaip kas 90 d., 

galutinio mokėjimo prašymo – per 30 d. nuo veiklų įgyvendinimo 

pabaigos.



Sutarčių nuostatos (2)

• Atliekami pirkimo plano keitimai, kai: 

- keičiasi pirkimą vykdantis subjektas, 

- keičiasi pirkimo objektas,

- keičiasi pirkimo būdas, 

- numatomas naujas pirkimas, 

- pirkimas nebevykdomas.

• Pirkimų vykdymas reglamentuotas Taisyklių 40 skirsnyje (NPO ir 

PO);

• Ataskaitų teikimas – su galutiniu mokėjimo prašymu ir įgyvendinus 

projektą.



Sutarčių keitimai (1)

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 (2)

Neesminiai

• 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.



Stebėsenos rodikliai

! Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos ir fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių reikšmių, gali būti mažinamas

projektui skirtas finansavimas (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyrius 22 skirsnis)

Rezultato: 

 Investicijas gavusio įmonių klasterio lietuviškos 

kilmės produkcijos eksporto padidėjimas;

 Investicijas gavusio įmonių klasterio nauji nariai;

 Investicijas gavusio įmonių klasterio narystės 

tarptautiniuose tinkluose.

Produkto:

 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius;

 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą 

įmonėms (subsidijos).

Pasirašius 

projekto sutartį

Įgyvendinus 

projekto veiklas



2. Išlaidų tinkamumas, kartu su mokėjimo prašymu 

teikiami dokumentai



5 išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“:

Tinkamos išlaidos (1)

Tinkamos išlaidos Finansavimo 

dydis

Taikoma

5.1. verslo klasterio narystės tarptautiniuose 

tinkluose (platformose) mokestis (tik 

projekto įgyvendinimo metu)

50 proc. Pareiškėjui

5.2. verslo klasterio narių ekspertų darbo 

užmokestis ir komandiruočių išlaidos 

50 proc. Pareiškėjui, kai jis yra 

MVĮ, ir 

Partneriams



5 išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“:

Tinkamos išlaidos (2)

Tinkamos išlaidos Finansavimo 

dydis

Taikoma

5.3. išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai 

vykdyti reikalingų tyrimų, analizių pirkimu (ne daugiau 

nei 10 proc.)

50 proc. Pareiškėjui

5.4. rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės 

paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams 

pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), 

verslo klasterio narių išlaidos (pvz., lankstinukų, 

internetinės svetainės kūrimo, rinkodaros socialiniuose 

tinkluose, video reklamos internete, mobiliosios 

rinkodaros, reklamos elektroniniu paštu, reklamos 

internetiniuose portaluose, turinio rinkodaros (internetiniai 

dienoraščiai (angl. blogs), el. knygos ir kt. el. leidiniai, 

nuotraukos ir 3D turai, instrukcijos ir vadovai ir pan.) 

išlaidos)

50 proc. Pareiškėjui



5 išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“:

6 išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“:

Tinkamos išlaidos (3)

Tinkamos išlaidos Finansavimo 

dydis

Taikoma

5.5. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio 

ir komandiruočių išlaidos 

100 proc. Pareiškėjui

Tinkamos išlaidos Finansavimo 

dydis

Taikoma

Išlaidos privalomiems informavimo apie projektą 

veiksmams

100 proc. Pareiškėjui



7 išlaidų kategorija „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto 

išlaidų normą“:

Tinkamos išlaidos (4)

Tinkamos išlaidos Finansavimo 

dydis

Taikoma

7.1. projektą administruojančių asmenų darbo 

užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais 

susijusiems darbdavio įsipareigojimams, 

apskaičiuotiems teisės aktų nustatyta tvarka;

7.2. su projekto administravimo reikmėmis 

susijusių prekių įsigijimo išlaidos

100 proc. Pareiškėjui



Tinkamų išlaidų patvirtinimo dokumentai 

teikiami kartu su mokėjimo prašymu (1)

5 kategorija. 

Projekto vykdymas 

(Verslo klasterio narių ekspertų 

darbo užmokestis ir  Projektą 

vykdančio personalo darbo 

užmokestis)

 Darbo sutartis ir aktualūs jos pakeitimai;

 Projekto vykdytojo vadovo įsakymas ar potvarkis dėl darbuotojų

paskyrimo dirbti projekte, jei nesudaroma atskira sutartis projektui;

 Pažyma dėl darbo užmokesčio priskaitymo, išmokėjimo ir

priskyrimo projektui (su mokėjimo prašymu pateikiama skenuota

(popierinė) ir MS Excel formatu versija)** (pridedama);

 Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kuriuose būtų išskirtas tiek

bendras dirbtas laikas, tiek darbo laikas projekte (jeigu pagal

atitinkamą darbo sutartį atliekami ne tik su projektu susiję darbai).

 Įsakymai dėl priedų skyrimo;

 Įsakymai dėl „mamadienių“ suteikimo;

 Pažymos dėl mamadienių“/nedarbingumo apskaičiavimo;

 Įsakymas dėl darbdavio lėšomis apmokamų išmokų ligos atveju (jei

darbdavio išmoka už vieną ligos dieną yra didesnė nei 80 %);

 Įsakymai dėl apmokėjimo būdo už darbą poilsio/švenčių dienomis;

 Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai (kai darbo užmokestis

deklaruojamas sąskaitų apmokėjimo būdu)*.

 Projektą vykdančio personalo ataskaitos už įvykdytas projekto

veiklas



Tinkamų išlaidų patvirtinimo dokumentai 

teikiami kartu su mokėjimo prašymu (2)

5 kategorija. 

Projekto vykdymas

(Verslo klasterio narių 

komandiruočių išlaidos ir Projektą 

vykdančio personalo komandiruočių 

išlaidos)

 Įsakymas dėl komandiruotės; 

 Avanso ataskaita/apyskaita arba lygiavertės įrodomosios vertės 

dokumentas; 

 (PVM) sąskaita faktūra už kelionės bilietus ir/arba apgyvendinimą;

 Jei vykstama automobiliu - komandiruočių išlaidų pažyma (kuro ir 

viešojo transporto išlaidoms apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius) 

(su mokėjimo prašymu pateikiama skenuota (popierinė) ir MS Excel 

formatu versija)** (pridedama); 

 Automobilio nuomos (panaudos) sutartis; 

 Transporto bilietai ir kvitai; 

 Sutartys už paslaugas (jei tokios sudaromos); 

 Jei projekto vykdytojo darbuotojas asmeniškai apmoka 

komandiruotės išlaidas, pateikiami išlaidų apmokėjimo dokumentai, 

įrodantys įstaigos atsiskaitymą su juo; 

 Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai*;

 kelionės rezultato pagrindimo dokumentas – kelionės ataskaita

(asmeninė arba bendra visai grupei).



Tinkamų išlaidų patvirtinimo dokumentai 

teikiami kartu su mokėjimo prašymu (3)

5 kategorija. 

Projekto vykdymas

(verslo klasterio narystės 

tarptautiniuose tinkluose 

(platformose) išlaidos ir 

tyrimų bei analizių išlaidos)

 Sutartys su paslaugų teikėjais (įskaitant autorines 

sutartis, paslaugų (civilines) sutartis su mažųjų bendrijų 

vadovais);

 Paslaugų ar autorinių kūrinių perdavimo–priėmimo 

aktai ar kiti dokumentai, jei sutartyje nurodyta kita 

perdavimo–priėmimo forma;

 Sąskaitos faktūros ar lygiaverčiai įrodomieji 

dokumentai;

 Verslo klasterio narystę tarptautiniuose tinkluose 

(platformose) patvirtinantys dokumentai;

 Tarpinės (jei taikoma) ir galutinės tyrimų bei analizių 

ataskaitos;

 Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai*.



Tinkamų išlaidų patvirtinimo dokumentai 

teikiami kartu su mokėjimo prašymu (4)

5 kategorija. 

Projekto vykdymas

(Rinkodaros priemonių 

vykdymas)

 Sutartys su paslaugų teikėjais (įskaitant autorines 

sutartis, paslaugų (civilines) sutartis su mažųjų bendrijų 

vadovais);

 Paslaugų ar autorinių kūrinių perdavimo–priėmimo 

aktai ar kiti dokumentai, jei sutartyje nurodyta kita 

perdavimo–priėmimo forma;

 Sąskaitos faktūros ar lygiaverčiai įrodomieji 

dokumentai;

 E-rinkodaros paslaugų garso/vaizdinė medžiaga;

 Tarpiniai (jei taikoma) ir galutiniai produktai, jų

elektroninės versijos;

 Išleistų straipsnių/ lankstinukų kopijos;

 Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai*.



Tinkamų išlaidų patvirtinimo dokumentai 

teikiami kartu su mokėjimo prašymu (5)

6 kategorija. 

Informavimas apie projektą 
 Sutartys su tiekėjais;

 (PVM) Sąskaitos faktūros ar lygiaverčiai įrodomieji

dokumentai;

 Paslaugų perdavimo–priėmimo aktai (jei sudaromi);

 Kiti viešinimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (pvz.

nuotraukos, nuorodos į internetinius tinklapius ir kt.);

 Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai*.

* Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai – banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, 

kasos pajamų ir išlaidų orderiai ir (ar) kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų 

pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas.



Tinkamų išlaidų patvirtinimo dokumentai 

teikiami kartu su mokėjimo prašymu (6)

7 kategorija.

Netiesioginės išlaidos ir kitos

išlaidos pagal fiksuotąją

projekto išlaidų normą

 Dokumentai neteikiami.



3. Projektų viešinimas



•

•

•

•

•

http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas


http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/%C5%BDenklai/ESFIVP-I-A.zip




•

•

http://lvpa.lt/lt/viesinimas
mailto:komunikacija@lvpa.lt


4. Atsakymai į gautus klausimus



1. Prasidėjo registracija į konferencijas ir yra perkami bilietai bei užsakomos nakvynės. 
Ar iš ES lėšų gali būti finansuojami Registracijos (akreditacijos) mokesčiai? Pas mus 
tam nebuvo numatyta lėšų, bet jeigu būtų lėšų sutaupymai, kokia būtų Jūsų pozicija?

Su tikslu rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas vykstant į konferenciją –
registravimosi renginyje mokesčio išlaidos gali būti tinkamos finansuoti 
komandiruočių išlaidos. Jeigu būtų numatytų lėšų sutaupymų (Partnerio biudžeto 
apimtyje), galima būtų daryti biudžeto perskirstymą. 

2. DU formos pildymo. Ar atostoginiu dalis turi būti pildoma šiuo etapu? 

Su kiekvienu mokėjimo prašymu, yra deklaruojamos atostogų išlaidų sąnaudos 
atitinkamai, pagal Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų 
fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitą (toliau - Ataskaita). PVZ.: Darbuotojui 
per 1 darbo metus priklauso 28 kalendorinės atostogų dienos, todėl stulpelyje Nr. 
16 „Kasmetinių atostogų kalendorinių dienų skaičius“ įrašome 28, stulpelyje Nr. 17 
„Nustatyta kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma“ įrašome pagal Ataskaitos 
lentelę Nr. 5 numatytą fiksuotąją normą, pavyzdiniu atveju 8,43 proc.



3. Kuro apskaitos dalis:
o ar  tarifas 0,07 € už km vis dar yra aktualus ir reikėtų juo vadovautis?

Taip, jis yra patvirtintas 2015 m. balandžio mėn. 24 dieną „Kuro ir viešojo 
transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje“. 

o ar reikia šioje ataskaitoje nurodyti dienpinigius?

Taip reikia nurodyti dienpinigių sumą stulpelyje „Dienpinigiai, Eur“ 
(rekomenduojame įrašyti su formule pvz.: dienpinigių norma Airijoje 58,00 
Eur, komandiruotė vyko 2017 m. sausio 16 sausio 19 dienomis, darbuotojas 
išvyko sausio 16 grįžo sausio 19 dieną, todėl stulpelyje „Dienpinigiai, Eur“ 
turėtų būti suma lygi 203,00 Eur, o padėjus pelytės žymeklį formulė turėtų 
būti tokia: = 58*3,5).  Primename, kad remiantis Rekomendacijų dėl 
projekto atitikties punktu Nr. 181. Dienpinigiai už dieną, kurią pervažiuojama 
Lietuvos Respublikos valstybės siena, tinkamomis finansuoti išlaidomis 
laikoma 50 proc. pagal Rekomendacijų 180 punkto nuostatas apskaičiuotos 
dienpinigių normos. 



4. Vadybininkai buvo planuojami suskirstyti pagal regionus (liepos mėn.), dabar iš 
verslo pusės tikslinga siųsti į komandiruotę kelis vadybininkus į vieną šalį, nes 
susitinka su daug užsakovų, reikia, kad skristų daugiau žmonių. Arba skrenda į 
Švediją susitikti su Vokietijos klientu, nes ten vyksta bendras renginys. Įmonė 
užtikrina, kad pokyčiai neigiamos neįtakos prisiimtiems įsipareigojimams 
neturės, biudžeto nereikės didinti. Kokiu būdu suderinti su Agentūra tokius 
keitimus?

Kreiptis į LVPA su argumentuotu prašymu pakeisti projekto partnerio 
komandiruočių planą, t. y. šalis, kiekį, trukmę ir pan. 

5. Jei buvo planuojamos pvz. 12 komandiruočių po  2 dienas, o realybėje būna ir 
trys ir viena ir keturios, kaip tokius projekto veiklos keitimus suderinti su 
Agentūra? Įmonė užtikrina, kad pokyčiai neigiamos neįtakos prisiimtiems 
rezultatams neturės, biudžeto nereikės didinti.

Kreiptis į LVPA su argumentuotu prašymu pakeisti projekto partnerio 
komandiruočių planą, t. y. šalis, kiekį, trukmę ir pan. 



6. DU ataskaitoje kokį rašyti darbo užmokestį - ar tokį koks finansuojamas, ar realų 
(jei pvz. įmonės nuo liepos padidino darbuotojui DU tarifą)?

Įtraukiame tokį, kokį finansuoja LVPA. 

7. Kokie dokumentai turi būti teikiami su MP, jų sąrašas, formos.

Žr. į 2-trą skaidrių dalį „Išlaidų tinkamumas, kartu su mokėjimo prašymu teikiami 
dokumentai“, taip pat atskirai patalpinamas dokumentas „Projekto tinkamų 
finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų sąrašas. Priemonė Nr. 03.2.1-LVPA-K-
807 „Verslo klasteris LT“.

8. Patikslinkite kokios sąlygos yra dėl Automobilio nuomos (panaudos) sutarties. Ar 
tai yra automobilio nuoma, pvz. AVIS, Hertz, kai nuvykus į užsienio šalį 
nuomojamas automobilis ir vizituojami klientai, ar pasirašyta automobilio 
panaudos sutartis tarp įmonės ir eksperto, kai ekspertas su savo nuosavu 
automobiliu vizituoja klientus. 

Gali būti abu variantai, t. y. ir automobilio nuoma iš AVIS, Hertz ir kt.ir automobilio 
panaudos sutartis tarp įmonės ir eksporto vadybininko.



9. Ar galima įtraukti skrydžius, nes kai buvo teikiami dokumentai, prie komandiruočių 
buvo įtraukta tik apgyvendinimas, dienpinigiai ir transportas. 

Jeigu būtų lėšų sutaupymų iš įtrauktų išlaidų, galima būtų daryti biudžeto 
perskirstymą (Partnerio biudžeto apimtyje).

10. Ar galima projekto eigoje keisti šalis arba vyktis į naujas šalis, kurių nebuvo 
komandiruočių plane, kai buvo teikiami dokumentai. Nes 24 mėn. laikotarpis 
pakankamai didelis, todėl atsižvelgiant į situaciją, galimi pasikeitimai.

Komandiruočių šalis projekto įgyvendinimo metu galima keisti kreipiantis į LVPA su 
prašymu. Tinkamų šalių sąrašas  pagal prioritetinių eksporto rinkų grupes: Pirmoji grupė: 
Švedija, Vokietija, Norvegija, Suomija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Lenkija, Belgija, 
Danija, Nyderlandai, Latvija, Estija. Antroji grupė: Rusija, Ukraina, Baltarusija, Kazachstanas, 
Azerbaidžanas, Jungtinės Amerikos Valstijos, Turkija, Italija. Trečioji grupė: Kinija, Pietų 
Korėja, Izraelis, Japonija, Indija, Brazilija, Argentina, Kanada, Meksika, Čilė, Turkmėnistanas, 
Moldova, Armėnija, Gruzija, Malaizija, Indonezija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Pietų Afrikos 
Respublika, Vietnamas, Omanas, Mongolija.



11. Ar užtenka įsakymo įdarbinti ekspertą prie projekto, ar reikia ir sutarties 
pakeitimo? Kokia būtina informacija įsakyme?

Reikalingas projekto vykdytojo/ partnerio vadovo įsakymas ar potvarkis dėl 
darbuotojų paskyrimo dirbti projekte, kuriame turėtų būti nurodytas projekto 
pavadinimas, Nr., darbuotojo pareigybė (funkcijos), laikotarpis („darbuotojas nuo 
datos iki datos“) bei val. įkainis.

12. Verslo klasteris LT projekte prie administruojančio personalo yra suplanuotos dvi 
pareigybės - darbinės funkcijos: projektų vadovas ir projekto finansininkas. Ar 
galima darbinti vieną asmenį, kuris vykdytų abi funkcijas? Darbo val. kiekis per 
mėn. leidžia tai daryti. Mums būtų patogiau turėti vieną asmenį su pilnu darbo 
krūviu.

Toks pakeitimas galimas, tačiau kadangi administruojančio personalo DU išlaidos 
yra netiesioginės išlaidos ir jos apmokamos taikant projekto sutartyje nustatytą 
fiksuotąją projekto išlaidų normą, šio pakeitimo derinti nereikia (dokumentų su 
mokėjimo prašymu teikti taip pat nereikia).



13. Domina viskas, kas susiję su projekto finansine dalimi; Projekto sumų 
atvaizdavimas apskaitoje (finansavimo, nuosavo indėlio, sąnaudų).

Remiantis projekto administravimo ir finansavimo taisyklių 216 punktu: 
„Projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu privalo užtikrinti tinkamą 
projekto buhalterinės apskaitos atskyrimą bendroje projekto vykdytojo 
buhalterinėje apskaitoje. Su projektu susiję buhalterinės apskaitos įrašai turi būti 
lengvai atskiriami nuo kitų projekto vykdytojo operacijų arba kitų projekto 
vykdytojo vykdomų projektų operacijų. Projekto operacijų apskaitai tvarkyti 
rekomenduojama naudoti atskiras sąskaitų plano subsąskaitas arba kitaip jas 
atskirti, pavyzdžiui, nurodant požymius. Šiame punkte nurodyti reikalavimai 
netaikomi išlaidoms, kurios apmokamos supaprastintai.“ (apskaitoje 
rekomenduojama atskirti visas sąskaitas per kurias „pereina“ projekto išlaidos). 



14. Darbo sutarčių sudarymas:

Teikiame rekomendaciją: „Atskira darbo sutartis (dėl papildomo darbo) toje 
pačioje darbovietėje su darbuotoju neturi būti sudaroma, kai šalia pagrindinių 
pareigų sulygstama dėl papildomų pareigų ar papildomo darbo toje pačioje 
darbovietėje ir jis gali būti atliekamas tiek per normalų darbo laiką pagrindinėje 
darbovietėje, tiek kitu laiku. Toks susitarimas turi būti išreiškiamas ne 
sudarant naują darbo sutartį, o aptariant tai galiojančioje darbo sutartyje 
(darbo sutarties modifikavimas). Papildant pagrindinio darbo sutartį 
papildomomis pareigomis ar sutariant dėl papildomo darbo, neturi būti 
pažeistas DK 144 straipsnis „Darbo laiko trukmė“. 



5. MP formos pildymas



Atkreipiame dėmesį, kad MP pildymo formos instrukcija yra integruota į MP formą, t. y. užvedus pelės žymeklį ant MP formoje 
esančių klaustukų        yra matomas komentaras, ką pildyti atitinkamame langelyje. 



















6. Kiti klausimai?



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


