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Techninės paramos ir programos valdymo išlaidų tarpinis mokėjimo prašymas 



Mokėjimo prašymai (MP)
- Techninės paramos lėšų ir programos valdymo išlaidų 
išlaidų deklaracijos audito paslaugos teikėjui yra teikiamos 
už NORIS ribų vadovaujantis sudaryta audito paslaugų 
pirkimo-pardavimo sutartimi bei nustatyta vidaus tvarka.
- Techninės paramos lėšų ir programos valdymo išlaidų 
išlaidų deklaracijos NORIS registruojamos kaip mokėjimo 
prašymai.
- Išlaidų deklaracijos suvedamos į NORIS vadovaujantis 
Procesų darbo grupės nustatyta mokėjimo prašymo forma 
ir mokėjimo prašymo duomenų suvedimo instrukcija (jas 
galima rasti 
https://www.eeagrants.lt/Aktualu_NORIS_naudotojams).
- Mokėjimai pagal pateiktas išlaidų deklaracijas NORIS 
priemonėmis nevykdomi.



Bendras MP sąrašas
Paspaudus „Mokėjimai“, nukreipiama į MP sąrašą

MP sąraše atvaizduojami šių būsenų aktyvūs MP : Apmokėtas, Pateiktas, Patikrintas, Patvirtintas, Perduotas tikslinti, 
Sustabdytas ir Užregistruotas

Paspaudus „Ieškoti“, atrenkami MP pagal 
filtruose nurodytus duomenis

Paspaudus „Išvalyti“, išvalomi filtruose 
nurodyti duomenys

Paspaudus ant aktyvios nuorodos, nukreipiama į konkretaus 
projekto MP sąrašą, kuriame galima kurti naujus MP

Paspaudus ant aktyvios nuorodos, nukreipiama į 
konkretaus MP duomenis



MP kūrimas konkretaus projekto MP sąraše

Atvaizduojama patvirtintų 
projekto išlaidų suma

Atvaizduojama skirta 
finansavimo suma

Paspaudus aktyvią MP 
nuorodą, patenkama į 

konkretų MP

Atvaizduojamos MP būsenos.
Galimos MP būsenos: užregistruotas (būsena suteikiama 

užregistravus MP), pateiktas, patikrintas, patvirtintas, baigtas 
(būsena suteikiama patvirtinus MP apmokėjimą) 

Iš sąrašo pasirenkamas 
kuriamo MP tipas



Tarpinio MP rinkmenų įkėlimas Prie MP turi būti įkeltos už NORIS ribų pateikta išlaidų 
deklaracija ir audito išvada.

Rinkmenos gali būti įkeltos suarchyvuotos vienu paketu, jei 
atitinka nustatytas rinkmenų įkėlimo sąlygas.

MP rinkmenas galima įkelti bet kuriame etape

Jei reikia, patikslinama 
automatiškai užpildyta 

informacija apie įkeliamą 
rinkmeną 

Spaudžiama ĮKELTI, jei norima 
įkelti rinkmeną (-as) 

SVARBU! Nustatytos įkeliamų ir 
parsisiunčiamų rinkmenų 

sąlygos

Spaudžiama, jei rinkmeną 
norima pašalinti 

Galima įjungti ir peržiūrėti 
rinkmenų atsisiuntimo istorija

Galima redaguoti įkeltos 
rinkmenos pavadinimą, 

aprašymą, įkeltą rinkmeną 
atsisiųsti arba pašalinti

Spaudžiama FORMUOTI 
ATASKAITĄ, kai norima atsisiųsti 
MP rinkmenų sąrašo duomenų 

ataskaitą

Spaudžiama ATSISIŲSTI PASIRINKTAS 
RINKMENAS, kai norima vienu paketu 
atsisiųsti              pažymėtas rinkmenas

Pažymimos įkeltas rinkmenos, 
kurias norima atsisiųsti vienu 

paketu

Jei įkeliamos rinkmenos formatas 
netinkamas, ji pažymima         

Tokia rinkmena turi būti pašalinta.
Dėl įkeliamų rinkmenų formatų 

papildymo nauju formatu kreipkitės 
el. paštu norisprieziura@cpva.lt

MP ir jo rinkmenos įkeliami 
konkretaus projekto „MP 

rinkmenos“ dalyje

mailto:norisprieziura@cpva.lt


Tarpinio MP kūrimas (peržiūros režimas)

Spaudžiama 
REDAGUOTI, jei norima 
pereiti į MP duomenų 

redagavimo režimą

Spaudžiama 
FORMUOTI MP, jei 
norima suformuoti 
MP PDF arba DOCX 

formatu

Spaudžiama BAIGTI 
DUOMENŲ ĮVEDIMA, 

jei norima baigti 
duomenų įvedimą ir 
atlikti MP pateikimo 

veiksmus

Įjungus DUOMENŲ ISTORIJĄ, 
galima peržiūrėti duomenų 

kitimo istoriją

Tarpiniam MP suformuojamos 5 dalys:
Bendroji dalis – pateikiama bendra MP informacija,

MPD1.RV – informacija apie projekto rodiklių pasiekimą ir viešinimą,
MPD1.SR – informacija apie stebėsenos rodiklių pasiekimą,

MPD1.G – MP teikimo grafikas,
MPD3.IK – išlaidos, deklaruojamos išlaidų kompensavimo būdu.

Techninės paramos ir programos valdymo išlaidų atveju, sąskaitų 
apmokėjimo būdas                      netaikomas

Spaudžiama ANULIUOTI, 
jei MP norima anuliuoti. 

Anuliuotas 
neužregistruotas MP MP
sąraše neatvaizduojamas, 

tačiau naujam MP 
suteikiamas sekantis eilės 

numeris



Tarpinio MP kūrimas (redagavimo režimas)
Žymimi laukai, kuriuos galima redaguoti

Spaudžiama 
SAUGOTI, jei norima 

išsaugoti suvestus 
duomenis

Spaudžiama TIKRINTI, jei 
norima patikrinti, ar išvados

duomenyse nėra klaidų. 
Pasirinkus TIKRINTI, 

generuojamas Klaidų sąrašas
arba pranešimas, kad Klaidų 

nėra 

Spaudžiama 
ATŠAUKTI, jei norima 

atšaukti atliktus 
pakeitimus. 

SVARBU! Suvesti
duomenys

neišsaugomi

Nurodoma išlaidų deklaracijos pateikimo 

audito paslaugos teikėjui data.

Svarbu! MP pateikimo data negali būti 

vėlesnė nei MP duomenų suvedimo į 

NORIS data

Nurodoma išlaidų deklaracijos 

patikslinimo data (jei taikoma)

Skiltis neaktuali, nepildoma

Nurodoma pusmečio, už kurį atsiskaitoma, 

laikotarpio pabaigos data.

Svarbu! MP ataskaitinio laikotarpio iki data negali 

būti vėlesnė nei MP pateikimo datą

SVARBU! Techninės paramos ir programos valdymo išlaidų 
atveju visuomet pažymima, kad MP yra apmokėtas.

Šį požymį turintis MP neperduotas apmokėjimui į VBAMS



Tarpinio MP kūrimas (redagavimo režimas)

Rodikliai atvaizduojami pagal 

sutartyje suvestus duomenis

Techninės paramos ir programos

valdymo išlaidų atveju šio skyriaus 

duomenys nepildomi



Tarpinio MP kūrimas (redagavimo režimas)
Mokėjimo prašymų (išlaidų 

deklaracijų) teikimas planuojamas 

vadovaujantis EEE/NOR finansinių 

mechanizmų administravimo ir 

finansavimo taisyklėmis (MAFT)

Turi būti suplanuoti ne mažiau kaip 2 

mokėjimo prašymai (išskyrus galutinį 

mokėjimo prašymą), nurodant jų tipą, 

pateikimo datą, planuojamą MP sumą

Techninės paramos ir programos valdymo 

išlaidų atveju įrašoma "0"

Privaloma pateikti suplanuotų išlaidų 

komentarą

Kai suplanuojamas galutinis MP, 

nesuplanuotų išlaidų suma turi būti lygi „0“

Automatiškai atvaizduojama 

informacija apie projekto 

biudžetą, suplanuotas, 

patvirtintas ir likusias 

nesuplanuotas projekto išlaidas

Neaktuali skiltis, nepildoma



Tarpinio MP kūrimas (redagavimo režimas)

Iš sąrašo pasirenkamas institucijos, patyrusios 

išlaidas, pavadinimas

Nurodomas išlaidų deklaracijos 

numeris

Svarbu! Nurodoma išlaidų deklaracijos 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos data

Nurodomas išlaidų deklaracijos 

numeris

Svarbu! Nurodoma išlaidų deklaracijos 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos data

Techninės paramos ir programos valdymo 

išlaidų atveju mokėjimo prašyme visa 

deklaruota išlaidų suma suvedama vienoje 

išlaidų sąrašo eilutėje

Nurodoma visa išlaidų 

deklaracijos suma

Pasirenkama „Kita(s)“ 

Pasirenkama „Kiti dok…“ 



Tarpinio MP pateikimas



Pateikto tarpinio MP 

Paspaudus REDAGUOTI, pereinama į 
redagavimo režimą, leidžiama redaguoti

suvestus MP duomenis

Paspaudus STABDYTI, MP būsena 
pasikeičia į „Sustabdytas“ 

Paspaudus GRĄŽINTI BŪSENĄ, MP 
būsena grąžinama iš „Pateiktas“ į 

„Užregistruotas“

Įkeliamos ir saugomos su MP 
(išlaidų deklaracija) susijusios 

rinkmenos

Neaktuali skiltis, nes techninės paramos ir 
programos valdymo išlaidų atveju patikros 

lapai nepildomi

Atvaizduojami pranešimai ir įvykiai, 
susiję su konkrečiu MP

Atvaizduojami MP
duomenys

TIKRINTI DOKUMENTUS  pasirenkama, jei 
norima generuoti projekto sąskaitų 

pakartotinio teikimo ataskaitą



Pateikto tarpinio MP (peržiūros režimas)

Paspaudus REDAGUOTI, pereinama į 
redagavimo režimą, leidžiama redaguoti 

suvestus MP duomenis

Paspaudus FORMUOTI MP, MP forma 
suformuojama PDF arba DOCX formatu

Techninės paramos ir programos valdymo 
išlaidų atveju MP perduoti tikslinti negalima, 

nes prie projekto nėra priskirtų DMS 
naudotojų

Patikrinus MP suvestus 
duomenis, MP būsena 

keičiama į PATIKRINTAS

MP suteikiamas numeris eilės 
tvarka

TIKRINTI DOKUMENTUS  pasirenkama, jei 
norima generuoti projekto sąskaitų 

pakartotinio teikimo ataskaitą.
Dvigubo finansavimo ataskaita turi būti 

sugeneruota, jei norima pakeisti MP 
būseną į „Patikrintas“



Patikrinto tarpinio MP            (peržiūros režimas)

Paspaudus REDAGUOTI, 
pereinama į redagavimo režimą, 

leidžiama suvesti tarpinio MP 
tvirtinimo duomenis

SVARBU! BAIGTI DUOMENŲ ĮVEDIMĄ 
spaudžiama norint atlikti išvados 

tvirtinimo veiksmus

Patikrinus MP, suformuojamas IŠVADOS langas 



Patikrinto tarpinio MP            (redagavimo režimas)

Spaudžiama 
SAUGOTI, jei norima 

išsaugoti suvestus 
duomenis

Spaudžiama TIKRINTI, jei 
norima patikrinti, ar išvados

duomenyse nėra klaidų. 
Pasirinkus TIKRINTI, 

generuojamas Klaidų sąrašas
arba pranešimas, kad Klaidų 

nėra 

Spaudžiama 
ATŠAUKTI, jei norima 

atšaukti atliktus 
pakeitimus. 

SVARBU! Suvesti
duomenys

neišsaugomi

Jei buvo nustatyta netinkamų arba 
laikinai netinkamų išlaidų, komentare 
privaloma nurodyti netinkamų arba 

laikinai netinkamų išlaidų pagrindimą

Iš sąrašo pasirenkamas tinkamumo 
požymis: „Tinkamos“, 

„Netinkamos“ arba „Laikinai 
netinkamos“. 

Jei buvo nustatyta netinkamų 
išlaidų, pasirenkama „Netinkamos“

Paspaudus „Žymėti tinkamomis“, 
visos išlaidos  pažymimos kaip 
„Tinkamos“ ir įrašoma tinkamų 

išlaidų suma, lygi prašomai 
finansuoti sumai

Nurodoma tinkamų išlaidų suma.
Jei buvo nustatyta netinkamų 

išlaidų, netinkamų išlaidų suma 
atvaizduojama „Pripažinta 

netinkama suma, EUR“ dalyje 



Patikrinto tarpinio MP            patvirtinimas

Patvirtinus MP išvadą, 
pereinama į paraiškos 
asignavimų valdytojui 

rengimą

SVARBU! Audito paslaugos teikėjui nustačius:
- grąžintinas lėšas, jos turi būti užregistruotos NORIS grąžintinų lėšų modulyje;

- pažeidimą, jis turi būti užregistruotas NORIS pažeidimų modulyje.
Jei grąžintinos lėšos yra susiję su pažeidimu, prieš NORIS registruojant grąžintinas 

lėšas, NORIS turi būti užregistruotas pažeidimas 



Patvirtinto tarpinio MP           (peržiūros režimas)

Patvirtinus MP išvadą, suformuojamas paraiškos 
asignavimų valdytojui (PAV) langas.

SVARBU! Techninės paramos ir programos valdymo 
išlaidų atveju mokėjimai per VBAMS nevykdomi

Paspaudus FORMUOTI PAV, PAV 
suformuojama PDF arba DOCX formatu

SVARBU! BAIGTI DUOMENŲ ĮVEDIMĄ 
spaudžiama norint užbaigti PAV 

apmokėjimo duomenų suvedimo veiksmus

Paspaudus REDAGUOTI, 
pereinama į redagavimo 

režimą

Paspaudus FORMUOTI IŠVADOS 
PRANEŠIMĄ, suformuojama 

išvada dėl MP PDF arba DOCX 
formatu



Patvirtinto tarpinio MP           (redagavimo režimas)

Patvirtinus MP išvadą, 
suformuojamas paraiškos 

asignavimų valdytojui (PAV) langas

Įvertinamas nuokrypis.
Jei nuokrypis apskaičiuotas automatiškai (žr. 

„Siūloma įvertinti suma, EUR“), privaloma 
įvertinti visą nurodytą sumą.

Jei nuokrypis automatiškai neapskaičiuotas, 
nurodoma „0“

Jei buvo užregistruotos grąžintinos lėšos, 
suformuojama SUMŲ ĮVERTINIMAS dalyje 

papildoma grąžintinų lėšų eilutė.
Grąžintinas lėšas privaloma įvertinti visa siūloma 
įvertinti suma (žr. „Siūloma įvertinti suma, EUR“)

Spaudžiama 
SAUGOTI, jei norima 

išsaugoti suvestus 
duomenis

Spaudžiama TIKRINTI, jei 
norima patikrinti, ar išvados

duomenyse nėra klaidų. 
Pasirinkus TIKRINTI, 

generuojamas Klaidų sąrašas
arba pranešimas, kad Klaidų 

nėra 

Spaudžiama 
ATŠAUKTI, jei norima 

atšaukti atliktus 
pakeitimus. 

SVARBU! Suvesti
duomenys

neišsaugomi

Spaudžiama ATNAUJINTI 
PAV, jei norima iš naujo 

suformuoti PAV 
duomenis.

SVARBU! Suvesti
duomenys neišsaugomi

Nurodoma „0“



Patvirtinto tarpinio MP           apmokėjimas
Patvirtinus apmokėjimą, MP būsena 

tampa „Apmokėtas“ ir „Baigtas“.
PAV duomenys į VBAMS neperduodami

SVARBU! Nuimamas žymėjimas, 
kad pranešimas yra siunčiamas 

DMS naudotojui

Įrašoma MP apmokėjimo data.
SVARBU! Pagal MP apmokėjimo 

datą yra nustatoma išlaidų 
deklaruotinumo FMV data

Galima peržiūrėti 
išvadą dėl MP



Patvirtinto tarpinio MP deklaruotinumo datos keitimas

Deklaruotinumo data keičiama 
konkretaus MP            dalyje   

SVARBU!
- MP deklaruotinumo datą gali pakeisti tik tam teises turintis NORIS 

naudotojas (projektų vadovo vadovas, finansininko vadovas arba asmuo, 
atsakingas už deklaravimą);

- MP deklaruotinumo datą galima keisti nuo mokėjimo prašymo būsenos 
„Baigtas“ iki finansinės ataskaitos, kurioje donorams deklaruojamos į 

mokėjimo prašymą įtrauktos išlaidos, būsenos „Perduota TVI“;
- MP deklaruotinumo data turėtų būti keičiama išskirtiniais atvejais

Kai MP išlaidos deklaruojamos FMV 
(parengiama finansinė ataskaita), 

automatiškai atvaizduojama 
deklaravimo FMV data

Atvaizduojama deklaruotinumo
FMV data
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Naudinga žinoti

Informacija
NORIS naudotojui aktuali informacija (taip pat ir apie planuojamus 
NORIS atnaujinimo darbus) skelbiama Mechanizmų interneto 
svetainėje http://www.eeagrants.lt/Aktualu_NORIS_naudotojams 

NORIS klaidos
Apie NORIS veikimo klaidas NORIS naudotojas NORIS valdytoją ir
tvarkytoją (CPVA) informuoja el. paštu noris.prieziura@cpva.lt, 
nurodydamas klaidos atsiradimo aplinkybės, laiką bei pateikdamas 
ekranvaizdžio kopiją (-as)

Pagalba
Iškilus klausimams dėl NORIS (ne)veikimo ar funkcionalumų, 
kviečiame kreiptis į konsultuojančius asmenis, nurodytus 
Mechanizmų interneto svetainėje 
http://www.eeagrants.lt/Aktualu_NORIS_naudotojams 

noris.prieziura@cpva.lt

http://www.eeagrants.lt/
Aktualu_NORIS_naudotojams


