
Nr. Tema Kvietimas, kuriam 
taikoma 

Klausimas Atsakymas 

1. Bendri 
klausimai 

Abu kvietimai DMS nerandu paraiškos formos, gal 
galite informuoti, kur galima rasti, 
nes kaip nurodyta kvietime DMS nėra 
galimybės pildyti paraiškos online. 

Prisijungti prie DMS galite adresu https://dms.cpva.lt/login. Prisijungę prie DMS 
rasite aktyvių kvietimų sąrašą, pasirinkite kvietimą, kuriam norite teikti paraišką (pvz. 
„Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas 
metodinėmis priemonėmis”) ir spauskite mygtuką “Kurti paraišką” 
 
Atkreipiame dėmesį, kad internetiniame puslapyje www.norwaygrants.lt yra 
patalpintos DMS naudojimosi istrukcijos, kurios padės lengivau prisijungti, parengti ir 
pateikti paraišką.  
 

2. Bendri 
klausimai 

Abu kvietimai Ar Gairių priede „Stebėsenos rodiklių 
skaičiavimo metodika“ nurodytos 
siektinos reikšmės taikomos 
kiekvienam projektui? 

Minėtame priede pateiktos siektinos reikšmės Programos lygiu. Pagal finansuotų 
projektų pasiekimus Programa rinks duomenis ir teiks ataskaitas Valstybėms 
Donorėms. Paraiškoje nurodoma tik konkretaus projekto siekiama stebėsenos rodiklio 
reikšmė. 
 

3. Bendri 
klausimai 

Abu kvietimai Ar gali paraišką gali teikti pareiškėjas, 
kuris jau yra įgyvendinęs projektą 
2009–2014 m. Norvegijos finansinio 
mechanizmo programos Nr. LT11 
„Visuomenės sveikatai skirtos 
iniciatyvos“ lėšomis? 

Apribojimo teikti paraiškas paramą jau gavusiems pareiškėjams nėra. Tačiau 
atkreipiame dėmesį, kad kvietime „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų 
sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ projektams, į kuriuos 
įtraukti mokyklų / ikimokyklinio ugdymo įstaigų kabinetai registruoti savivaldybėje 
negavusioje 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 
„Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės „Sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimo gerinimas mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ finansavimo, bus 
skiriami balai naudos ir kokybės vertinimo metu. 
 

4. Bendri 
klausimai 

Sveikatos 
kabinetų 
aprūpinimo 
metodinėmis 
priemonėmis 
kvietimas 

Kokia informacija turi būti pateikta 
paraiškos priede „Kabinetų sąrašas“ 

Pareiškėjo ar projekto partnerio vadovo patvirtintame projekto metu planuojamų 
atnaujinti sveikatos kabinetų sąraše turėtų būti nurodytas kabineto valdytojas 
(Visuomenės sveikatos biuras), Ikimokyklinio ar mokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje 
yra atnaujinamas kabinetas bei planuojamo atnaujinti kabineto adresas. 
 

5. Bendri 
klausimai 

Sveikatos 
kabinetų 
aprūpinimo 
metodinėmis 

Ar nereikia panaudos sutarčių ar 
kitokių susitarimų su mokyklomis, 
kuriose esantys sveikatos kabinetai 
yra įtraukiami į projektą?  

Kvietimo gairės yra numatytas reikalavimas kartu su paraiška pateikti „Pareiškėjo ar 
projekto partnerio vadovo patvirtintą projekto metu planuojamų atnaujinti sveikatos 
kabinetų sąrašą“. Atitinkamai pateikdamas šį sąrašą pareiškėjas arba projekto 
partneris įsipareigoja atnaujinti nurodytus kabinetus. Reikalavimo su paraiška 

https://dms.cpva.lt/login
http://www.norwaygrants.lt/
https://www.norwaygrants.lt/var/files/dms/Prisijungimas%20prie%20DMS(1).pdf
https://drive.google.com/file/d/1oMHkh7Njfd4sGn1shXboMCfyZxJk94Z4/view
https://drive.google.com/file/d/1oMHkh7Njfd4sGn1shXboMCfyZxJk94Z4/view


priemonėmis 
kvietimas 

pateikti panaudos sutartis ar kitus susitarimus su mokyklų vadovais nėra, tačiau 
siekiant užtikrinti tinkamą projekto įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą, 
rekomenduojame sudaryti susitarimus su mokyklomis dėl projekto veiklų 
įgyvendinimo.  
 

Nauja! Bendri 
klausimai 

Sveikatos 
kabinetų 
aprūpinimo 
metodinėmis 
priemonėmis 
kvietimas 

Ar 10 proc. psichinei sveikatai skirtų 
priemonių bus skaičiuojama ne nuo 
priemonių vertės, bet nuo skaičiaus? 

Taip, vertinant atitikimą šiam kriterijui bus vertinama, ar įsigyjamų psichines 
sveikatos stiprinimui skirtų priemonių skaičius nuo visų įsigyjamų priemonių yra ne 
mažesnis nei 10 proc. nuo visų įsigyjamų priemonių skaičiaus.  

Nauja! Bendri 
klausimai 

Sveikatos 
kabinetų 
aprūpinimo 
metodinėmis 
priemonėmis 
kvietimas 

Ar galima teikti paraišką tik 
metodinių priemonių įsigijimui? Ar 
būtina įtraukti ir kabinetų remontą 
kartu? 

Pareiškėjas Ir (arba) projekto partneris turi įvertinti savo poreikius ir projekto tikslus. 
Visos projekto metu vykdomos veikos ir patiriamos išlaidos turi būti būtinos projekto 
tikslų pasiekimui. Reikalavimo būtinai vykdyti remonto darbus tikrai nėra.  

Nauja! Bendri 
klausimai 

Abu kvietimai Ar pripažinsite tinkamais mainais 
tarp donorės ir pareiškėjo, jei jie bus 
vykdomi nuotoliniu būdu (online)? 

Taip, mainai nuotoliniu būdu yra tinkamas. Primename, kad bendradarbiavimas su 
partneriu turi būti aiškiai aprašytas ir pagrįstas projekto paraiškoje. 

Nauja! Bendri 
klausimai 

Sveikatos 
kabinetų 
aprūpinimo 
metodinėmis 
priemonėmis 
kvietimas 

Ar visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistams reikalingi specialūs 
mokymai, kursai, pažymėjimai 
patvirtinantys, kad jie geba atpažinti 
vaikų ir jaunimo, patiriančių patyčias, 
psichosomatines problemas? 

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Gairių 6 priedu „Apmokytas specialistas –
projekto rezultatais besinaudojantis specialistas“, jokių specialių mokymų ar 
pažymėjimų nėra reikalaujama. Siekiant patvirtinti stebėsenos rodiklio „Apmokytų 
specialistų, patvirtinančių apie sustiprintus gebėjimus atpažinti vaikų ir jaunimo, 
patiriančio patyčias ir (arba) psichosocialines problemas, atvejus, bei juos spręsti, 
dalis“ pasiekimą turės būti pateiktos projekto vykdytojo apklausų apie sustiprintus 
gebėjimus ataskaitos. 

Nauja! Bendri 
klausimai 

JPSPP modelio 
diegimo kvietimas 

Savivaldybė gali būti projekto 
partneriu keliuose projektuose. Jei 
modelį įdiegusi savivaldybė dalyvaus 
partneriu keliuose projektuose, tai 
bus tinkama? 

Nėra numatyta apribojimo, keliuose projektuose gali dalyvauti tas pats partneris, 
todėl taip. Viena savivaldybė gali būti partneriu kiliuose projektuose. Atkreipiame 
dėmesį, kad partnerystė turi būti pagrįsta ir projekto partneris negali būti 
įtraukiamas tik formaliai. 

 



6. Paraiškos 
formos 
pildymas 

Abu kvietimai Pildant projekto koncepciją arba 
projekto paraišką kiekvienoje dalyje 
yra nurodytas galimų įvesti simbolių 
apribojimai. Gal galite pasakyti, ar 
simbolių skaičius skaičiuojamas su 
tarpais. 

Taip, apribojimai skaičiuojami su tarpais. DMS pildant koncepcijos/paraiškos laukus 
sistema skaičiuoja ir rodo įvestų simbolių skaičių, todėl aiškiai matoma, kiek simbolių 
dar galima įvesti. 

7. Paraiškos 
formos 
pildymas 

Abu kvietimai Kokio tipo failai gali būti prisegami 
prie paraiškos per DMS sistemą? 

Sistema priima visų dažniausiai naudojamų tipų failus, tačiau yra numatytas 
apribojimas rinkmenos dydžiui, t.y. keliama rinkmena negali būti didesnė kaip 30MB, 
o maksimalus visų įkeliamų rinkmenų dydis yra 300 MB. Esant poreikiui įkelti didesnės 
apimties rinkmenas, rekomenduojame naudoti archyvavimo sistemas  (zip, rar ir pan). 
 

8. Paraiškos 
formos 
pildymas 

Abu kvietimai Ar galėtumėte atsakyti kokie esminiai 
skirtumai tarp paraiškos 5 skyriuje 
prašomų pateikti stebėsenos rodiklių 
aprašymo ir pagrindimo bei 7 skyriuje 
prašomų įgyvendinimo rodiklių 
aprašymo ir pagrindimo?  

Paraiškos 5 dalyje Jūs turite parašyti, kaip projektas sieks gairėse nurodytų 
stebėsenos rodiklių, o siektinos reikšmės pagrindime nurodote siektinos reikšmės 
apskaičiavimo principus, kuriais remiantis galima būtų įsitikinti, kad siektina reikšmė 
yra reali ir bus pasiekta. Jei įmanoma, nurodote dokumentus, kuriais patvirtinsite 
rodiklio pasiekimą 
Pavyzdžiui, stebėsenos rodiklis „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos 
kabinetų, kuriuose buvo patobulintos paslaugos vaikams, skaičius“ nurodote 
siekiamą reikšmę 50. Siektinos reikšmės pagrindime nurodote, kad į projektą 
įtraukiami 50 mokyklų sveikatos kabinetai. Rodiklio pasiekimo dokumentas - Projekto 
vykdytojo ataskaita apie įsigytas priemones ir jų paskirstymą sveikatos kabinetams“ 
 
Paraiškos 7 dalyje Jūs turite nurodyti fizinius veiklų įgyvendinimo rodiklius, kurie bus 
įgyvendinus konkrečią veiklą. Aprašyme ir pagrindime turėtumėte pateikti to rodiklio 
parašymą, pagal kurį galima būtų įvertinti, kad rodiklis pasiektas. 
Pavyzdžiui fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis „Edukacinių priemonių paketas“ 
nurodote siekiamą reikšmę 1 vnt. Rodiklio parašyme ir pagrindime nurodote, kas 
sudaro edukacinių priemonių paketą (3 knygos, 2 žaidimai). 
 
Siekiant padėti užpildyti paraišką esame parengę Paraiškų rengimo ir teikimo 
instrukciją, kurioje detaliau nurodoma, ką konkrečioje skiltyje turėtumėte parašyti, 
peržvelkite gal padės atsakyti į kai kuriuos klausimus. 
 

https://dvs.cpva.lt/dvs/SitePages/Pagrindinis.aspx
https://dvs.cpva.lt/dvs/SitePages/Pagrindinis.aspx


9. Paraiškos 
formos 
pildymas 

Sveikatos 
kabinetų 
aprūpinimo 
metodinėmis 
priemonėmis 
kvietimas 

Gairės numato privalomą siekti 
rodiklį „Apmokytų specialistų, 
patvirtinančių apie sustiprintus 
gebėjimus atpažinti vaikų ir jaunimo, 
patiriančio patyčias ir (arba) 
psichosocialines problemas, atvejus, 
bei juos spręsti, dalis“, ar galime 
paraiškoje numatyti specialistų 
mokymus apie patyčių prevenciją? ar 
išlaidos bus tinkamos? 

Gairių 7 punkte numatytos šios finansuotinos veiklos:  
7.1.                mokyklų / ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų (toliau – 
sveikatos kabinetų) paprastasis remontas; 
7.2.                sveikatos kabinetų metodinių priemonių (psichinės sveikatos stiprinimui 
skirtų priemonių, visuomenės sveikatos rizikos veiksnių priemonių,  sveikos 
gyvensenos įgūdžių ugdymo priemonių, informacinių komunikacinių technologijų 
priemonių, kt. metodinių priemonių), reikalingų psichinės sveikatos prevencijai ir 
stiprinimui mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdyti, įsigijimas. 
Atsižvelgiant į Gairėse nurodytas tinkamas finansuoti veiklas, specialistų mokymo 
išlaidos nebūtų tinkamos finansuoti. 
Atkreipiame dėmesį, kad Gairių 6 priede pateikta stebėsenos rodiklių skaičiavimo 
metodika numato, kad „Apmokytas specialistas –projekto rezultatais besinaudojantis 
specialistas“, o skaičiuojant  rodiklį yra „Sumuojami projektų metu įsigytomis 
priemonėmis besinaudojantys specialistai“. 
 

10. Paraiškos 
formos 
pildymas 

Sveikatos 
kabinetų 
aprūpinimo 
metodinėmis 
priemonėmis 
kvietimas 

Kas yra "apmokyti specialistai"? Tai 
biurų darbuotojai? Krizių centrų 
darbuotojai? 

6 priede pateikta stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodika numato, kad „Apmokytas 
specialistas –projekto rezultatais besinaudojantis specialistas“, o skaičiuojant  rodiklį 
yra „Sumuojami projektų metu įsigytomis priemonėmis besinaudojantys 
specialistai“. Atitinkamai, skaičiuojant apmokytus specialistus turėtų būti 
skaičiuojami visi priemonėmis aprūpintame kabinete dirbantys specialistai. 
 

 

11. Išlaidų 
tinkamumas 
/ projekto 
biudžetas 

Abu kvietimai Ar PVM yra tinkamas įtraukti į 
projekto biudžetą? 

Pagal 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamento, patvirtinto 
2016 m. rugsėjo 8 d. EEE finansinio mechanizmo komiteto, 8.7.2 e) punktą 
(Reglamentas) ir 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių 
mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. 
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo 
Lietuvoje“ (MAFT) 280.5 punktą, PVM yra tinkamas finansuoti tuo atveju, kai jis nėra 
įtraukiamas į atskaitą ir susigrąžinamas, t. y. jei pareiškėjas / projekto vykdytojas / 
projekto partneris yra PVM mokėtojas, tai jo patirtas  PVM yra tinkamas finansuoti 
projekto lėšomis tuo atveju, kai projekto vykdytojas PVM negali įtraukti į atskaitą ir 
todėl to PVM negali susigrąžinti.  
Paraiškos teikimo metu, jei pareiškėjas ar partneris yra PVM mokėtojas, bet PVM 
įtraukiamas į biudžetą, tai su paraiška turi būti pateikti įrodymai (pagrindimas 



paraiškoje), kodėl PVM yra tinkamas, t. y. kodėl projekto vykdytojas ar pareiškėjas jo 
įtraukti į atskaitą ir negali susigrąžinti iš biudžeto. 
Teikdamas paraišką, pareiškėjas turėtų įvertinti, ar pagal PVM įstatymą iš projekto lėšų 
numatomos įsigyti prekės ir paslaugos bus ar nebus skirtos pareiškėjo ar partnerio 
PVM apmokestinamai veiklai vykdyti. Jei skirtos PVM apmokestinamai veiklai vykdyti 
– tada PVM netinkama finansuoti projekto lėšomis (nes tokiu atveju turi pagrindą PVM 
įtraukti į atskaitą ir susigrąžinti). Jei iš projekto lėšų numatomos įsigyti prekės ir 
paslaugos nebus skirtos PVM apmokestinamai veiklai vykdyti (tokių prekių ir paslaugų 
PVM neturi pagrindo įtraukti į atskaitą ir susigrąžinti) – tuomet PVM yra tinkamas 
finansuoti projekto lėšomis. 

12. Išlaidų 
tinkamumas 
/ projekto 
biudžetas 

Abu kvietimai Ar tinkamos išlaidos, susijusios su 
autorių ir gretutinių teisių įstatymais 
(atliekant viešai kūrinius ir pan.)?  
 

2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų 
administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos 
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ 281 
p. nurodo, jog „Netinkamomis finansuoti projekto išlaidomis yra laikomos projekto 
vykdytojo ir (ar) partnerių patirtos išlaidos kompensaciniam atlyginimui pagal Lietuvos 
Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, kuris gali būti įtraukiamas į 
atskaitą ir susigrąžinamas“. 
Tokios išlaidos galėtų būti tinkamos, jei projekto paraiškoje yra pagrįsta, kad jos yra 
būtinos projekto tikslų ir rezultatų pasiekimui bei nurodyta, kodėl tokios išlaidos yra 
privalomos ir tinkamos, t. y. kodėl jų negalite įtraukti į atskaitą ir susigrąžinti (analogija 
- kaip PVM atveju). 

13. Išlaidų 
tinkamumas 
/ projekto 
biudžetas 

JPSPP modelio 
diegimo kvietimas 

Ar projekto įgyvendinimui galima 
planuoti įsigyti ilgalaikį turtą, 
t.y.  automobilį? Pagrindžiant kodėl 
šis mechanizmas (gairių 8 psl. yra 
nurodyta) yra reikalingas ir 
naudingas projekto tikslams 
įgyvendinti? 

Gairės pareiškėjams nenumato apribojimų koks ilgalaikis turtas gali būti įsigyjamas, 
todėl automobilio įsigijimas galėtų būti tinkamos išlaidos.  Atkreipiame dėmesį, kad 
įsigyjamas turtas projekto įgyvendinimo metu ir ne trumpiau kaip 5 metus po projekto 
įgyvendinimo turi būti naudojamas vien projekto veikloms vykdyti. Išlaidos ilgalaikiam 
turtui negali viršyti 20 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 



14. Išlaidų 
tinkamumas 
/ projekto 
biudžetas 

Sveikatos 
kabinetų 
aprūpinimo 
metodinėmis 
priemonėmis 
kvietimas 

Paraiškoje yra sveikatos kabinetų 
remontas. Ar galima įtraukti 
techninę priežiūrą, nes panaudojant 
Europinius pinigus yra privaloma 
pildyti statybos darbų žurnalus 

Atkreipiame dėmesį, kad tinkamos finansuoti yra paprastojo remonto išlaidos. 
Specifinių reikalavimų, išskyrus tuos, kurie numatyti statybą reglamentuojančius 
teisės aktus, Gairės nenumato, todėl techninės priežiūros išlaidos būtų tinkamos tuo 
atveju, jei jos privalomos pagal reglamentuojančius teisės aktus. 

15. Išlaidų 
tinkamumas 
/ projekto 
biudžetas 

Sveikatos 
kabinetų 
aprūpinimo 
metodinėmis 
priemonėmis 
kvietimas 

Kokias išlaidas galima įtraukti į  
nuosavą indėlį (10 proc.)? 

Detalus klausimas: ar galima į nuosavą indėlį (10 proc.) įtraukti vykdytojo ir partnerių 
įstaigų darbuotojų darbo užmokestį (už faktinį darbo laiką projekte); partneriui 
priklausančių patalpų nuomos kainą (partneris turi patalpas, kurias pagal oficialiai 
patvirtintus įkainius nuomoja seminarų, renginių organizavimui; viešinimo paslaugas 
(kai paslaugos teikėjas pagal sudarytą sutartį sutinka suteikti paramą projektui ir pvz. 
išspausdina 3 straipsnius apie projekto veiklas savo dienraštyje). 
Nuosavas įnašas reiškia, jog projekto vykdytojas ir/ar partneris turi prisidėti prie 
projekto įgyvendinimo piniginėmis lėšomis. Iki 90 proc. faktiškai patirtų išlaidų bus 
apmokama iš Mechanizmo lėšų, o ne mažiau kaip 10 proc. – iš nuosavų projekto 
vykdytojo ir / ar partnerio lėšų. Ir ši proporcija bus taikoma kiekvienai patirtai išlaidai. 
Vadinasi - 100 proc. projekto biudžeto sudaro: 
- 90 proc. - Mechanizmo lėšos 
- 10 proc. – nuosavos projekto vykdytojo / partnerio lėšos. 
Tai reiškia, kad kai teiksite mokėjimo prašymą ir deklaruosite pvz. 1000 eurų, iš 
Programos lėšų (Mechanizmo lėšų) atgausite 90 proc. deklaruojamų faktiškai patirtų 
išlaidų– t. y. 900 eurų, o likę 100 eurų turės būti padengti iš nuosavų projekto 
vykdytojo arba partnerio lėšų. 
 
Teikdami paraišką turėtumėte įsivertinti, ar tikrai turėsite galimybę ne mažiau kaip 10 
proc. projekto sumos padengti piniginėmis lėšomis. 
 

16. Išlaidų 
tinkamumas 
/ projekto 
biudžetas 

Sveikatos 
kabinetų 
aprūpinimo 
metodinėmis 
priemonėmis 
kvietimas 

Ar galima remontuoti mokyklų 
skyriuose esančius sveikatos 
kabinetus? Ar tai bus tinkamos 
finansuoti išlaidos? Jei vienas 
sveikatos kabinetas įrengtas 
mokykloje, o antrasis jos skyriuje -
kaip skaičiuoti, ar tai vienas sveikatos 

Gairės pareiškėjams nenumato apribojimo, kiek vienos ikimokyklinio ar mokyklinio 
ugdymo įstaigos sveikatos kabinetų gali būti aprūpinta priemonėmis, todėl darytina 
išvada, kad galima atlikti paprastąjį remontą ir aprūpinti priemonėmis kelis kabinetus, 
ypač jei jie yra skirtinguose padaliniuose.  
 
Skaičiuojant rodiklius turėtumėte skaičiuoti sveikatos kabinetus, kuriuose 
patobulintos paslaugos, todėl mokyklos ir jos padalinio sveikatos kabinetai būtų 2 vnt.  



kabinetas? Ar gali vienoje įstaigoje 
būti keli sveikatos kabinetai? Adresai 
būtų skirtingi - kaimo vietovėje ir 
pačioje mokykloje. 

 
Tuo pačiu atkreipiame dėmesį, kad Pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) gali numatyti 
įsigyti po 1 vnt. (ar daugiau) metodinių priemonių (ar priemonių komplekto) bei 
projekto įgyvendinimo ir jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyse numatyti, kad 
šiomis priemonėmis dalinsis visi paraiškoje numatyti sveikatos kabinetai.  Todėl 
kviečiame gerai apgalvoti planuojamų įsigyti priemonių sąrašus. 
 

17. Išlaidų 
tinkamumas 
/ projekto 
biudžetas 

Abu kvietimai Klausimas dėl išlaidų kompensavimo 
įgyvendinant projektą. 

Detalus klausimas: Gairėse pareiškėjams nurodoma, kad pagal projekto vykdytojo 
pateiktą mokėjimo prašymą, projekto išlaidos galės būti apmokamos taikant išlaidų 
kompensavimo su avansu ar be avanso ir (arba) sąskaitų apmokėjimo būdą. Ar 
pasirinkus sąskaitų apmokėjimo būdą, šiuo būdu būtų galima apmokėti visas projekto 
išlaidas? Kaip dažnai projekto vykdytojas galėtų teikti tokius prašymus? Taip pat, 
galbūt galima rinktis kombinuotą išlaidų apmokėjimo būdą, t.y. prašyti 30 proc. 
avanso, o kitas išlaidas apmokėti sąskaitų apmokėjimo būdu? 
Atsakymas: išlaidų apmokėjimo būdai bus nustatomi projekto finansavimo sutartyje. 
Įprastai jie būna abu - ir išlaidų kompensavimo (IK), ir sąskaitų apmokėjimo (SA). 
Sutarties rengimo etape, PO gali nuspręsti neleisti pvz. SA būdo ar apriboti avanso dydį 
(tai numatoma sutartyje). Vėliau, jau Mokėjimo Prašymo (MP) teikimo metu, Projekto 
vykdytojas (PrV) renkasi išlaidų apmokėjimo būdą (arba IK, jei jau apmokėta; įprastai 
tai būna DU ir kitos einamosios išlaidos, maži pirkimai ir pan.) arba SA būdą (jei 
sąskaita dar neapmokėta). MP forma yra sukurta taip, kad atskirose dalyse būtų 
galima deklaruoti tiek jau patirtas ir kompensuoti prašomas išlaidas (IK), tiek ir 
sąskaitų apmokėjimo (SA) būdų prašomas apmokėti išlaidas (jei šis būdas yra 
numatytas projekto sutartyje). 
Jei yra išmokamas avansas, natūralu, kad turėtų būti numatytas ir IK būdas, nes kitu 
atveju avanso išmokėjimas netenka prasmės.   
Todėl rekomenduojama kombinuoti tuos 2 būdus – naudoti gautą avansą einamosios 
išlaidoms apmokėti (pinigai sugrįžta patvirtinus MP, nes avansas tik projekto 
pabaigoje pradedamas užskaityti), didesnėms sąskaitoms gali būti SA būdas, jei 
pirkimų sutartys leidžia ilgesnius terminus (papildomai turėtumėte įsivertinti, kad MP 
gali būti tikrinamas 20 d. d. + dar iki 5 dienų apmokėjimui). 
Mokėjimo prašymų teikimo tvarka ir reguliarumas yra išdėstyti 2014–2021 m. Europos 
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir 
finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. 
lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir 



Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ XIX skyriuje PROJEKTŲ 
IŠLAIDOS. 
Tarpiniai mokėjimo prašymai (MP) turės būti teikiame ne rečiau kaip kas 3 mėnesius 
nuo ankstesnio tarpinio MP pateikimo dienos, jei projekto sutartyje nebus numatyta 
kitaip. Jei MP teikiami dažniau, jame deklaruojamų išlaidų suma (nepriklausomai nuo 
išlaidų apmokėjimo būdo) negali būti mažesne nei 3000 eurų. Kaip jau aptarta 
aukščiau, mūsų MP forma leidžia kombinuoti apmokėjimo būdus. Einamosioms ir 
smulkioms išlaidoms yra avansas, kuris „sugrįžta“, kur apmokėjimas neskubus / gali 
laukti MP patikrinimo - gali būti deklaruojama SA būdu. 
 

18. Išlaidų 
tinkamumas 
/ projekto 
biudžetas 

Abu kvietimai Ar iš kito projekto (kito finansavimo 
šaltinio) gaunamos piniginės lėšos 
gali būti naudojamos kaip pareiškėjo 
/partnerio nuosavas įnašas? 

Negali. Pareiškėjai/partneriai prie projekto turi prisidėti nuosavomis lėšomis, iš kitų 
finansavimo šaltinių gaunamos lėšos nėra tinkamos. 

 

19. Partnerystė Abu kvietimai Kur galima rasti partnerystės 
sutarties pavyzdį? 

Partnerystės sutarties anglų kalba šablonas yra pateiktas adresu: 

https://eeagrants.org/resources/2014-2021-bilateral-guideline-annex-6-

partnership-agreement-template.  

 
Partnerystė sutarties pavyzdinė forma lietuvių kalba nėra parengta, rekomenduojame 
naudoti įprastai įstaigoje naudojamą formą. Atkreipiame dėmesį, kad Gairėse yra 
pateiktos sąlygos, kurios turi būti aptartos partnerystės sutartyje.  
 

20. Partnerystė Abu kvietimai Ar yra nustatytos konkrečios normos, 
kaip procentine išraiška turi 
pasiskirstyti partnerių atsakomybės, 
gaunama nauda, dotacija 
partnerystėje įgyvendinant projektą 
bei naudojantis jo rezultatais? 

Tokių rekomendacijų ar reikalavimų Programa nenumato. Partnerystė ir jos pridėtinė 
vertė bei partnerių atsakomybių ir indėlio pasiskirstymas yra projekte dalyvaujančių 
partnerių tarpusavio sutarimas. Atkreipiame dėmesį, kad partnerio įtraukimas į 
projektą turi būti pagrįstas, partnerių indėlis projekte turi būti aprašytas projekto 
paraiškoje. 

21. Partnerystė Abu kvietimai Kartu su paraiška ketiname pateikti 
su partneriais pasirašytus ketinimų 
protokolus. Kiek detalus turėtų būti 
tokio pobūdžio ketinimų protokolas?  

Detalus klausimas: kartu su paraiška ketiname pateikti su partneriais pasirašytus 
ketinimų protokolus. Kiek detalus turėtų būti tokio pobūdžio ketinimų protokolas? 
Sutartys būtų pasirašomos tik sėkmės atveju (gavus finansavimą). Ar prie ketinimų 
protokolo reikėtų pridėti ir būsimos sutarties versiją?  
Atsakymas: teikiant projekto paraišką pakanka pateikti ketinimų sudaryti partnerystės 
sutartį dokumentą, būsimos partnerystės sutarties teksto pridėti nėra privaloma. 

https://eeagrants.org/resources/2014-2021-bilateral-guideline-annex-6-partnership-agreement-template
https://eeagrants.org/resources/2014-2021-bilateral-guideline-annex-6-partnership-agreement-template


Gairių pareiškėjams 19 punkte yra numatyta, kas turi būti aptarta ketinimų sudaryti 
partnerystės sutartį dokumente: 
19.1. dokumento tikslas, užduočių, įgyvendinant projektą, pasiskirstymas 
tarp pareiškėjo ir partnerio (-ių); 
19.2. projekto išsamus biudžetas, išlaidų paskirstymas tarp pareiškėjo ir 
partnerio (-ių). 
 
Atkreipiame dėmesį, kad jei su paraiška teikiamas partnerystės sutarties projektas ar 
ketinimų sudaryti tokią sutartį dokumentas, pasirašytos partnerystės sutarties kopija 
programos operatoriui turės būti pateikta iki projekto įgyvendinimo sutarties 
pasirašymo. 
 

 


