
 
 
 

 
 
 

   
 

 

   © UAB „Elsis PRO“, 2016 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NAUDOTOJO INSTRUKCIJA 

 

DUOMENŲ MAINŲ SVETAINĖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versija:    1.00 
Data:   2015-12-31 
Dokumento ID:  SFMIS2007N_KPP6_NI_DMS[1.00] 

 
 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  2 

 

 Turinys 

TURINYS ............................................................................................................................................................ 2 

1. BENDRA INSTRUKCIJA ............................................................................................................................ 8 

1.1. Reikalavimai naršyklei ....................................................................................................................... 8 

1.1.1. Reikalavimai Internet Explorer naršyklės 7 - 10 versijoms .................................................. 8 
1.1.2. Reikalavimai Internet Explorer naršyklės 11 versijai ......................................................... 10 

1.2. Duomenų mainų svetainės paskirtis ............................................................................................... 11 

1.3. Duomenų mainų svetainės struktūra............................................................................................... 11 

1.4. Sąvokų žodynas .............................................................................................................................. 13 

2. DUOMENŲ MAINŲ SVETAINĖS SCENARIJAI ....................................................................................... 15 

2.1. Prisijungimas ................................................................................................................................... 15 

2.1.1. Prisijungimas prie duomenų mainų svetainės ................................................................... 15 
2.1.2. Prisijungimo slaptažodžio keitimas .................................................................................... 17 
2.1.3. Darbo svetainėje baigimas ................................................................................................ 17 

2.2. Duomenų spausdinimas .................................................................................................................. 18 

2.3. Vykdytojo atsiliepimo registravimas ................................................................................................ 19 

2.4. Dažniausiai užduodamų klausimų peržiūra .................................................................................... 20 

2.5. Naujienų peržiūra ............................................................................................................................ 20 

2.6. Projekto duomenų peržiūra ............................................................................................................. 21 

2.7. Esamos projekto situacijos duomenų peržiūra ............................................................................... 21 

2.8. Sutarties peržiūra ............................................................................................................................ 22 

2.9. Sutarties keitimų peržiūra ................................................................................................................ 24 

2.10. Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų duomenų peržiūra .............................................................. 24 

2.11. Mokėjimo prašymų teikimas per duomenų mainų svetainę ............................................................ 25 

2.11.1. Avanso registravimas......................................................................................................... 26 
2.11.2. Avanso peržiūra ................................................................................................................. 27 
2.11.3. Avanso redagavimas ......................................................................................................... 27 
2.11.4. Mokėjimo prašymo registravimas įvedant prašomas sumas litais ..................................... 29 
2.11.5. Mokėjimo prašymo registravimas įvedant prašomas sumas eurais .................................. 30 
2.11.6. Mokėjimo prašymo peržiūra ............................................................................................... 32 
2.11.7. Mokėjimo prašymo redagavimas ....................................................................................... 33 
2.11.8. Užpildytos teikiamo mokėjimo prašymo el. formos parsisiuntimas ................................... 35 
2.11.9. Iš dalies užpildyto mokėjimo prašymo parsisiuntimas ....................................................... 35 
2.11.10. Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas ................................................................... 36 
2.11.11. Įkeltų ir pateiktų mokėjimo prašymų sąrašo peržiūra .................................................... 37 
2.11.12. Mokėjimo prašymo spausdinimas ................................................................................. 38 
2.11.13. Mokėjimo prašymo pateikimas įgyvendinančiajai institucijai ......................................... 39 
2.11.14. Mokėjimo prašymo atšaukimas ..................................................................................... 40 

2.12. Grąžintinų lėšų peržiūra .................................................................................................................. 40 

2.13. MP teikimo grafiko peržiūra ............................................................................................................. 41 

2.14. Ataskaitos po užbaigimo teikimas ................................................................................................... 42 

2.14.1. Ataskaitos po užbaigimo registravimas DMS .................................................................... 42 
2.14.2. Ataskaitos po užbaigimo tikslinimas DMS ......................................................................... 46 
2.14.3. Ataskaitos po užbaigimo būsenos „Pateikta ĮI“ suteikimas DMS....................................... 51 

2.15. Patikrų vietoje sąrašo peržiūra ........................................................................................................ 52 

2.16. Papildomi prisijungimai ................................................................................................................... 53 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  3 

 

2.16.1. Papildomų prisijungimų peržiūra ir identifikacinio priemonių lapo atspausdinimas ........... 53 
2.16.2. Papildomo prisijungimo registravimas ............................................................................... 54 

2.17. Pranešimai ...................................................................................................................................... 54 

2.17.1. Pranešimų peržiūra ............................................................................................................ 54 
2.17.2. Pranešimų slėpimas ........................................................................................................... 55 

3. DUOMENŲ MAINŲ SVETAINĖS GRAFINĖ NAUDOTOJO SĄSAJA ...................................................... 56 

3.1. Prisijungimas ir slaptažodžio keitimas............................................................................................. 56 

3.1.1. Prisijungimas prie duomenų mainų svetainės ................................................................... 56 
3.1.2. Slaptažodžio keitimas ........................................................................................................ 60 

3.2. Vykdytojo atsiliepimas ..................................................................................................................... 61 

3.3. Dažniausiai užduodami klausimai ................................................................................................... 62 

3.4. Naujienos ........................................................................................................................................ 63 

3.5. Pradžia 64 

3.6. Esama projekto situacija ................................................................................................................. 69 

3.6.1. Detalesnės projekto informacijos forma ............................................................................. 69 
3.6.2. Projekto įgyvendinimo eigos forma .................................................................................... 72 
3.6.3. Projekto įgyvendinimo eigos ataskaita ............................................................................... 74 
3.6.4. Esamos situacijos stebėsenos rodiklių forma .................................................................... 76 
3.6.5. Esamos situacijos stebėsenos rodiklių ataskaita ............................................................... 78 
3.6.6. Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas forma ............................................................................... 79 
3.6.7. Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas ataskaita.......................................................................... 83 
3.6.8. Išlaidų pagal finansavimo šaltinius forma .......................................................................... 86 
3.6.9. Išlaidų pagal finansavimo šaltinius ataskaita ..................................................................... 88 

3.7. Sutartis 90 

3.7.1. Sutarties duomenų versija spausdinimui ........................................................................... 90 
3.7.2. Sutarties parametrų forma ................................................................................................. 92 
3.7.3. Vykdytojo duomenų forma (1 priedas) ............................................................................... 94 
3.7.4. Partnerių forma (1 priedas) ................................................................................................ 96 
3.7.5. Duomenų apie projektą forma (1 priedas) ......................................................................... 97 
3.7.6. Projekto santraukos forma (1 priedas) ............................................................................. 100 
3.7.7. Loginio pagrindimo forma (1 priedas) .............................................................................. 101 
3.7.8. Įgyvendinimo grafiko forma (1 priedas) ........................................................................... 103 
3.7.9. Stebėsenos rodiklių forma (1 priedas) ............................................................................. 105 
3.7.10. Atitikties horizontaliosioms sritims forma (1 priedas) ....................................................... 106 
3.7.11. ES struktūrinės paramos viešumo priemonių forma (1 priedas) ..................................... 108 
3.7.12. Biudžeto forma (2 priedas) .............................................................................................. 109 
3.7.13. Finansavimo šaltinių forma (2 priedas) ............................................................................ 111 

3.8. Sutarties keitimai ........................................................................................................................... 113 

3.8.1. Sutarties keitimų sąrašo peržiūra .................................................................................... 113 
3.8.2. Sutarties pakeitimų peržiūra ............................................................................................ 114 

3.9. Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai ........................................................................................... 115 

3.9.1. Mokėjimo prašymų sąrašo forma ..................................................................................... 115 
3.9.2. Mokėjimo prašymų sąrašo ataskaita ............................................................................... 118 
3.9.3. Mokėjimo prašyme užregistruotos projekto įgyvendinimo eigos forma ........................... 120 
3.9.4. Mokėjimo prašyme užregistruotų stebėsenos rodiklių forma........................................... 122 
3.9.5. Mokėjimo prašyme užregistruoto MP teikimo grafiko forma ............................................ 124 
3.9.6. Mokėjimo prašymo sąskaitų apmokėjimo būdu patirtų išlaidų forma .............................. 126 
3.9.7. Mokėjimo prašymo sąskaitų apmokėjimo būdu patirtų išlaidų ataskaita ......................... 129 
3.9.8. Mokėjimo prašymo išlaidų kompensavimo būdu patirtų išlaidų forma ............................ 131 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  4 

 

3.9.9. Mokėjimo prašymo išlaidų kompensavimo būdu patirtų išlaidų ataskaita ....................... 134 

3.10. Dabar teikiami mokėjimo prašymai ............................................................................................... 135 

3.10.1. Teikiamų mokėjimo prašymų sąrašo forma ..................................................................... 136 
3.10.2. Tarpinio ir galutinio MP bendrosios dalies registravimo formos redagavimo režimas .... 141 
3.10.3. Tarpinio ir galutinio MP bendrosios dalies registravimo formos peržiūros režimas......... 144 
3.10.4. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registravimo formos 
redagavimo režimas ..................................................................................................................... 147 
3.10.5. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registravimo formos peržiūros 
režimas 150 
3.10.6. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 stebėsenos rodiklių registravimo formos redagavimo 
režimas 153 
3.10.7. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 stebėsenos rodiklių registravimo formos peržiūros režimas
 156 
3.10.8. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 MP teikimo grafiko registravimo formos redagavimo 
režimas 158 
3.10.9. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 MP teikimo grafiko registravimo formos peržiūros režimas
 162 
3.10.10. Tarpinio ir galutinio MP MPD2 patirtų išlaidų registravimo formos redagavimo režimas
 165 
3.10.11. Tarpinio ir galutinio MP MPD2 patirtų išlaidų registravimo formos peržiūros režimas 169 
3.10.12. Tarpinio ir galutinio MP MPD3 patirtų išlaidų registravimo formos redagavimo režimas
 171 
3.10.13. Tarpinio ir galutinio MP MPD3 patirtų išlaidų registravimo formos peržiūros režimas 177 
3.10.14. Avanso registravimo formos redagavimo režimas ...................................................... 179 
3.10.15. Avanso registravimo formos peržiūros režimas .......................................................... 182 

3.11. Grąžintinos lėšos ........................................................................................................................... 184 

3.11.1. Grąžintinų lėšų sąrašo peržiūra ....................................................................................... 184 
3.11.2. Grąžintinų lėšų peržiūra ................................................................................................... 185 

3.12. MP teikimo grafikas ....................................................................................................................... 188 

3.12.1. MP teikimo grafiko esamos situacijos atvaizdavimo forma ............................................. 188 
3.12.2. MP teikimo grafiko esamos situacijos ataskaita .............................................................. 192 
3.12.3. Teikiamo pradinio MP teikimo grafiko duomenų peržiūros forma DMS .......................... 195 
3.12.4. Pradinio MP teikimo grafiko registravimo forma DMS ..................................................... 198 
3.12.5. Pradinio MP teikimo grafiko registravimo formos redagavimo rėžimas ........................... 199 

3.13. Ataskaitos po užbaigimo duomenų registravimas ......................................................................... 202 

3.13.1. Ataskaitų po užbaigimo sąrašinės formos peržiūra ......................................................... 202 
3.13.2. Ataskaitos po užbaigimo bendrųjų duomenų registravimo formos peržiūros režimas .... 205 
3.13.3. Ataskaitos po užbaigimo bendrųjų duomenų registravimo formos redagavimo režimas 206 
3.13.4. Ataskaitos po užbaigimo rodiklių pasiekimų registravimo formos peržiūros režimas ...... 208 
3.13.5. Ataskaitos po užbaigimo rodiklių pasiekimų registravimo formos redagavimo režimas .. 210 
3.13.6. Ataskaitos po užbaigimo pajamų registravimo formos peržiūros režimas (ERPF ir SF 
fondų projektams) ......................................................................................................................... 213 
3.13.7. Ataskaitos po užbaigimo pajamų registravimo formos redagavimo režimas (ERPF ir SF 
fondų projektams) ......................................................................................................................... 214 
3.13.8. Ataskaitos po užbaigimo pajamų registravimo formos peržiūros režimas (ESF fondų 
projektams) ................................................................................................................................... 217 
3.13.9. Ataskaitos po užbaigimo pajamų registravimo formos redagavimo režimas (ESF fondų 
projektams) ................................................................................................................................... 218 
3.13.10. Ataskaitos po užbaigimo kitos informacijos registravimo formos peržiūros režimas .. 220 
3.13.11. Ataskaitos po užbaigimo kitos informacijos registravimo formos redagavimo režimas
 222 
3.13.12. Ataskaitos po užbaigimo dokumentų sąrašinės formos peržiūros režimas................. 224 
3.13.13. Ataskaitos po užbaigimo dokumentų registravimo forma ............................................ 226 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  5 

 

3.14. Patikrų vietoje sąrašo peržiūra ...................................................................................................... 227 

3.15. Kitų projekto vykdytojo projektų sąrašas ....................................................................................... 228 

3.16. Papildomi prisijungimai prie projekto............................................................................................. 229 

3.16.1. Papildomų prisijungimų sąrašo peržiūra .......................................................................... 230 
3.16.2. Papildomo prisijungimo registravimo formos redagavimo režimas ................................. 231 
3.16.3. Papildomo prisijungimo registravimo formos peržiūros režimas ..................................... 232 
3.16.4. Papildomo prisijungimo vartotojo identifikavimo priemonių lapas ................................... 233 
3.16.5. Projekto kontaktinių asmenų sąrašo forma DMS ............................................................ 235 
3.16.6. Projekto kontaktinių asmenų registravimo forma DMS .................................................... 237 

3.17. Pranešimai .................................................................................................................................... 238 

3.17.1. Pranešimų sąrašo forma .................................................................................................. 238 
3.17.2. Pranešimo (dokumento) dėl avanso patvirtinimo arba atmetimo forma .......................... 241 
3.17.3. Pranešimo (dokumento) dėl avanso patvirtinimo arba atmetimo ataskaita ..................... 243 
3.17.4. Pranešimo (dokumento) dėl mokėjimo prašymo dalies patvirtinimo arba atmetimo forma
 245 
3.17.5. Pranešimo (dokumento) dėl mokėjimo prašymo dalies patvirtinimo arba atmetimo 
ataskaita ....................................................................................................................................... 249 
3.17.6. Pranešimo (dokumento) dėl PVM mokėjimo prašymo patvirtinimo arba atmetimo forma
 253 
3.17.7. Pranešimo (dokumento) dėl PVM mokėjimo prašymo patvirtinimo arba atmetimo 
ataskaita ....................................................................................................................................... 255 
3.17.8. Pranešimo (dokumento) apie planuojamą patikrą vietoje forma ..................................... 256 
3.17.9. Pranešimo (dokumento) apie planuojamą patikrą vietoje ataskaita ................................ 258 
3.17.10. Pranešimo vykdytojui peržiūros forma DMS ............................................................... 260 
3.17.11. Pranešimo vykdytojui ataskaita DMS .......................................................................... 261 
3.17.12. Pranešimo apie galutinės ataskaitos patvirtinimą peržiūros forma DMS .................... 262 
3.17.13. Pranešimo apie galutinės ataskaitos patvirtinimą ataskaita DMS ............................... 263 
3.17.14. Pranešimo apie ataskaitos po užbaigimo tikslinimą peržiūros forma DMS ................. 264 
3.17.15. Pranešimo apie ataskaitos po užbaigimo tikslinimą ataskaita DMS ........................... 266 
3.17.16. Pranešimo apie ataskaitos po užbaigimo patvirtinimą peržiūros forma DMS ............. 267 
3.17.17. Pranešimo apie ataskaitos po užbaigimo patvirtinimą ataskaita DMS ........................ 269 

3.18. EEE/NOR Pradžia ......................................................................................................................... 270 

3.19. EEE/NOR Esama projekto situacija .............................................................................................. 275 

3.19.1. Detalesnės projekto informacijos forma ........................................................................... 276 
3.19.2. Projekto įgyvendinimo eigos forma .................................................................................. 278 
3.19.3. Projekto įgyvendinimo eigos ataskaita ............................................................................. 280 
3.19.4. Esamos situacijos stebėsenos rodiklių forma .................................................................. 282 
3.19.5. Esamos situacijos stebėsenos rodiklių ataskaita ............................................................. 284 
3.19.6. Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas forma ............................................................................. 285 
3.19.7. Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas ataskaita........................................................................ 289 
3.19.8. Išlaidų pagal finansavimo šaltinius forma ........................................................................ 292 
3.19.9. Išlaidų pagal finansavimo šaltinius ataskaita ................................................................... 294 

3.20. EEE/NOR Sutartis ......................................................................................................................... 295 

3.20.1. Sutarties duomenų versija spausdinimui ......................................................................... 295 
3.20.2. Sutarties parametrų forma ............................................................................................... 298 
3.20.3. Vykdytojo duomenų forma (1 priedas) ............................................................................. 300 
3.20.4. Partnerių forma (1 priedas) .............................................................................................. 301 
3.20.5. Duomenų apie projektą forma (1 priedas) ....................................................................... 303 
3.20.6. Projekto santraukos forma (1 priedas) ............................................................................. 305 
3.20.7. Loginio pagrindimo forma (1 priedas) .............................................................................. 307 
3.20.8. Įgyvendinimo grafiko forma (1 priedas) ........................................................................... 308 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  6 

 

3.20.9. Stebėsenos rodiklių forma (1 priedas) ............................................................................. 310 
3.20.10. Atitikties horizontaliosioms sritims forma (1 priedas) .................................................. 311 
3.20.11. Paramos viešumo priemonių forma (1 priedas) .......................................................... 313 
3.20.12. Biudžeto forma (2 priedas) .......................................................................................... 314 
3.20.13. Finansavimo šaltinių forma (2 priedas)........................................................................ 316 

3.21. EEE/NOR Sutarties keitimai .......................................................................................................... 318 

3.21.1. Sutarties keitimų sąrašo peržiūra .................................................................................... 318 
3.21.2. Sutarties pakeitimų peržiūra ............................................................................................ 319 

3.22. EEE/NOR Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai .......................................................................... 320 

3.22.1. Mokėjimo prašymų sąrašo forma ..................................................................................... 320 
3.22.2. Mokėjimo prašymų sąrašo ataskaita ............................................................................... 323 
3.22.3. Mokėjimo prašyme užregistruotos projekto įgyvendinimo eigos forma ........................... 324 
3.22.4. Mokėjimo prašyme užregistruotų stebėsenos rodiklių forma........................................... 326 
3.22.5. Mokėjimo prašyme užregistruoto MP teikimo grafiko forma ............................................ 328 
3.22.6. Mokėjimo prašymo sąskaitų apmokėjimo būdu patirtų išlaidų forma .............................. 331 
3.22.7. Mokėjimo prašymo sąskaitų apmokėjimo būdu patirtų išlaidų ataskaita ......................... 334 
3.22.8. Mokėjimo prašymo išlaidų kompensavimo būdu patirtų išlaidų forma ............................ 335 
3.22.9. Mokėjimo prašymo išlaidų kompensavimo būdu patirtų išlaidų ataskaita ....................... 338 

3.23. EEE/NOR Dabar teikiami mokėjimo prašymai .............................................................................. 340 

3.23.1. Teikiamų mokėjimo prašymų sąrašo forma ..................................................................... 341 
3.23.2. Tarpinio ir galutinio MP bendrosios dalies registravimo formos redagavimo režimas .... 346 
3.23.3. Tarpinio ir galutinio MP bendrosios dalies registravimo formos peržiūros režimas......... 349 
3.23.4. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registravimo formos 
redagavimo režimas ..................................................................................................................... 352 
3.23.5. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registravimo formos peržiūros 
režimas 355 
3.23.6. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 stebėsenos rodiklių registravimo formos redagavimo 
režimas 358 
3.23.7. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 stebėsenos rodiklių registravimo formos peržiūros režimas
 361 
3.23.8. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 MP teikimo grafiko registravimo formos redagavimo 
režimas 363 
3.23.9. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 MP teikimo grafiko registravimo formos peržiūros režimas
 367 
3.23.10. Tarpinio ir galutinio MP MPD2 patirtų išlaidų registravimo formos redagavimo režimas
 370 
3.23.11. Tarpinio ir galutinio MP MPD2 patirtų išlaidų registravimo formos peržiūros režimas 373 
3.23.12. Tarpinio ir galutinio MP MPD3 patirtų išlaidų registravimo formos redagavimo režimas
 375 
3.23.13. Tarpinio ir galutinio MP MPD3 patirtų išlaidų registravimo formos peržiūros režimas 380 

3.24. EEE/NOR Grąžintinos lėšos ......................................................................................................... 382 

3.24.1. Grąžintinų lėšų sąrašo peržiūra ....................................................................................... 382 
3.24.2. Grąžintinų lėšų peržiūra ................................................................................................... 384 

3.25. EEE/NOR MP teikimo grafikas ...................................................................................................... 386 

3.25.1. MP teikimo grafiko esamos situacijos atvaizdavimo forma ............................................. 386 
3.25.2. MP teikimo grafiko esamos situacijos ataskaita .............................................................. 390 
3.25.3. Teikiamo pradinio MP teikimo grafiko duomenų peržiūros forma DMS .......................... 393 
3.25.4. Pradinio MP teikimo grafiko registravimo forma DMS ..................................................... 396 
3.25.5. Pradinio MP teikimo grafiko registravimo formos redagavimo rėžimas ........................... 397 

3.26. EEE/NOR Kitų projekto vykdytojo projektų sąrašas ..................................................................... 400 

3.27. EEE/NOR Papildomi prisijungimai prie projekto ........................................................................... 401 

3.27.1. Papildomų prisijungimų sąrašo peržiūra .......................................................................... 401 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  7 

 

3.27.2. Papildomo prisijungimo registravimo formos redagavimo režimas ................................. 402 
3.27.3. Papildomo prisijungimo registravimo formos peržiūros režimas ..................................... 404 
3.27.4. Papildomo prisijungimo vartotojo identifikavimo priemonių lapas ................................... 405 
3.27.5. Projekto kontaktinių asmenų sąrašo forma DMS ............................................................ 407 
3.27.6. Projekto kontaktinių asmenų registravimo forma DMS .................................................... 409 

3.28. EEE/NOR Pranešimai ................................................................................................................... 410 

3.28.1. Pranešimų projekto vykdytojui sąrašo peržiūros forma DMS .......................................... 410 
3.28.2. Pranešimo (dokumento) dėl avanso patvirtinimo arba atmetimo forma .......................... 413 
3.28.3. Pranešimo (dokumento) dėl avanso patvirtinimo arba atmetimo ataskaita ..................... 415 
3.28.4. Pranešimo (dokumento) dėl mokėjimo prašymo dalies patvirtinimo arba atmetimo forma
 416 
3.28.5. Pranešimo (dokumento) dėl mokėjimo prašymo dalies patvirtinimo arba atmetimo 
ataskaita ....................................................................................................................................... 420 
3.28.6. Pranešimo (dokumento) apie planuojamą patikrą vietoje forma ..................................... 423 
3.28.7. Pranešimo (dokumento) apie planuojamą patikrą vietoje ataskaita ................................ 425 

 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  8 

 

1. Bendra instrukcija 

Dokumentas skirtas supažindinti naudotojus (projektų vykdytojus) su: 

 Duomenų mainų svetainėje atliekamomis veiklomis; 

 Grafine duomenų mainų svetainės sąsaja. 

Naudotojo instrukcija yra sudaryta iš dviejų dalių: 

 Duomenų mainų svetainės scenarijų aprašymo – skyriuje „2 Duomenų mainų svetainės 
scenarijai“ pateikiami žingsniai, kuriuos reikia atlikti, norint įvykdyti veiklą. 

 Duomenų mainų svetainės grafinės sąsajos aprašymo – skyriuje „3 Duomenų mainų 
svetainės grafinė naudotojo sąsaja“ pateikiami posistemio formų ir lapų aprašymai. 

Prieš pradedant dirbti su duomenų mainų svetaine, būtina perskaityti skyrius „1.2 Duomenų mainų 
svetainės paskirtis“, „1.3 Duomenų mainų svetainės struktūra“, „1.4 Sąvokų žodynas“ ir „2.1.2 Prisijungimo 
slaptažodžio keitimas“. 

Juose yra pateikiama bendra darbo su duomenų mainų svetaine informacija. 

 

1.1. Reikalavimai naršyklei 

Sėkmingam darbui su duomenų mainų svetaine užtikrinti interneto naršyklėms keliami šie reikalavimai: 

 Naudotinos naršyklės yra Internet Explorer (nuo 7 iki 11 versijos) ir Mozilla Firefox (nuo 3 
versijos). 

Šiuose poskyriuose pateikiami papildomi reikalavimai skirtingoms Internet Explorer naršyklės versijoms: 

 1.1.1 Reikalavimai Internet Explorer naršyklės 7 - 10 versijoms; 

 1.1.2 Reikalavimai Internet Explorer naršyklės 11 versijai. 

 

1.1.1. Reikalavimai Internet Explorer naršyklės 7 - 10 versijoms 

 Jei naudojama Internet Explorer naršyklė nuo 7 iki 10 versijos, norint užtikrinti sėkmingą 
rinkmenų parsisiuntimą iš duomenų mainų svetainės, reikia atlikti šiuos veiksmus: 

1. Pagrindiniame naršyklės meniu reikia pasirinkti punktą „Tools“ ir atsidariusioje formoje 
„Internet Options“ pasirinkti lapą „Security“. 

2. Pasirinkti peržiūrėti ir pakeisti saugumo nustatymus objektui „Trusted sites“ ir paspausti 
mygtuką [Sites] kaip parodyta žemiau esančiame paveiksle. 
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3. Atsidariusios formos lauke „Add this website to the zone“ įrašyti duomenų mainų 
svetainės interneto adresą https://dms.finmin.lt ir paspausti šalia lauko esantį mygtuką 
[Add] kaip parodyta žemiau esančiame paveiksle. Duomenų svetainės interneto adresas 
bus įtrauktas į saugių interneto adresų sąrašą – „Websites“. Norint uždaryti formą, 
paspausti mygtuką [Close]. Grįžtama į formą „Internet Options“ lape „Security“. 

 

4. Formos „Internet Options“ lape „Security“ paspausti mygtuką [Custom level...] ir 
atsidariusioje formoje visuose punkto „Downloads“ nustatymuose parinkti reikšmę 
„Enable“ kaip tai parodyta žemiau esančiame paveiksle. Norint uždaryti formą, paspausti 
mygtuką [OK]. 
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Atlikus nurodytus veiksmus, galima sėkmingai parsisiųsti rinkmenas iš duomenų mainų 
svetainės, naudojant Internet Explorer naršyklę. 

 

1.1.2. Reikalavimai Internet Explorer naršyklės 11 versijai 

 Jei naudojama Internet Explorer naršyklės 11 versija, norint užtikrinti sėkmingą rinkmenų 
parsisiuntimą iš duomenų mainų svetainės, reikia atlikti šiuos veiksmus: 

1. Pagrindiniame naršyklės meniu reikia pasirinkti punktą „Tools“ ir atsidaryti formą 
„Compatibility View settings“. 

2. Atsidariusios formos lauke paspausti šalia lauko „Add this website“ esantį mygtuką [Add] 
kaip parodyta žemiau esančiame paveiksle.  
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Atlikus nurodytus veiksmus, galima sėkmingai parsisiųsti rinkmenas iš duomenų mainų 
svetainės, naudojant Internet Explorer naršyklę. 

 

1.2. Duomenų mainų svetainės paskirtis 
Duomenų mainų svetainė yra viešai pasiekiama ribotos prieigos (naudojant identifikavimo priemones) 

interneto svetainė, skirta elektroninių duomenų peržiūrai bei jų mainams tarp 2007-2013 metų programavimo 
periodo struktūrinių fondų projektų vykdytojų ir administruojančių institucijų, bei 2009–2014 metų EEE ir 
Norvegijos finansinių mechanizmų posistemio (SFMIS EEE/NOR).  

Prisijungus prie duomenų mainų svetainės galima pateikti ir gauti duomenis elektroniniu būdu apie 
projektų vykdytojo vieną vykdomą projektą. Jei projekto vykdytojas vykdo kelis projektus, kiekvienam 
projektui yra suteikiamas skirtingas prisijungimas prie duomenų mainų svetainės. 

 

1.3. Duomenų mainų svetainės struktūra 

Duomenų mainų svetainės langą sudaro: 

 Antraštė; 

 Meniu juosta; 

 Formos mygtukai; 

 Formos laukai. 

Antraštė 

Aplikacijos antraštėje yra vaizduojama: 

 Duomenų mainų svetainės pavadinimas; 

 Projekto, prie kurio yra prisijungęs naudotojas, numeris; 
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 Projekto, prie kurio yra prisijungęs naudotojas, pavadinimas; 

 Projekto, prie kurio yra prisijungęs naudotojas, vykdytojo organizacijos pavadinimas; 

 Mygtukas [Atsijungti]  – skirtas baigti darbą duomenų mainų svetainėje; 

 Mygtukas [Keisti slaptažodį]  – skirtas pakeisti naudotojo prisijungimo prie duomenų svetainės 
slaptažodį;  

 Mygtukas [Pagalba]  – skirtas atidaryti pagalbos puslapį, susietą su aktyvia duomenų mainų 
svetainės forma. 

 Mygtukas [DUK]  – skirtas atidaryti aktualius DUK. 

 Mygtukas [Rašyti atsiliepimą]  – skirtas atidaryti vykdytojo atsiliepimo registravimo formą (žr. 
3.2 Vykdytojo atsiliepimas ). 

Meniu 

Meniu yra skirtas atidaryti projekto norimų peržiūrėti duomenų formą arba atidaryti antro lygio meniu. 
Antro lygio meniu punktai yra atvaizduojami grupėmis. Meniu grupės pavadinimas yra atvaizduojamas kaip 

tekstas. Meniu punktas atvaizduojamas kaip aktyvi  nuoroda. Užvedus žymeklį ant nuorodos  ir 
paspaudus, yra atidaroma atitinkama forma. Prie kiekvienos antro lygio meniu nuorodos yra pateikiamas 
detalus aprašymas. 

Mygtukai ir laukai 

Formą sudaro projekto duomenys, pateikti formos laukuose ir mygtukai, skirti atlikti formos veiksmus. 
Duomenys gali būti pateikti laukų grupėmis arba lentelėmis. 
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1 pav. Duomenų mainų svetainės formos pavyzdys (lapas „Pradžia“) 

 

1.4. Sąvokų žodynas 

Paraiška Paraiška dėl projekto finansavimo – dokumentas, kurį teikia pareiškėjas, siekiantis 
gauti ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų projektui 
finansuoti  

Pareiškėjas Reglamento Nr. 1083/2006 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžtas subjektas, atsakingas 
už projektų inicijavimą ir teikiantis paraišką dėl projekto finansavimo  

Kvietimas Kvietimas teikti paraiškas dėl projektų finansavimo – įgyvendinančiosios 
institucijos siūlymas pareiškėjams ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, 
pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio 
sektorius, nustatytomis sąlygomis per nustatytą laiką teikti paraiškas dėl projektų 
finansavimo.  

MP Mokėjimo prašymas – projekto vykdytojo užpildytas ir pateiktas įgyvendinančiajai 
institucijai Finansų ministerijos nustatytos formos prašymas projekto išlaidoms 
apmokėti ir/ar kompensuoti. 

DMS 2007-2013 metų programavimo periodo ES struktūrinių fondų projektų vykdytojų ir 
administruojančių institucijų ir 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių 
mechanizmų (SFMIS EEE/NOR) duomenų mainų svetainė. 
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MPD1 Mokėjimo prašymo dalis, kurioje pateikiami duomenys apie projekto įgyvendinimo 
eigą ir stebėsenos rodiklius. 

MPD2 Mokėjimo prašymo dalis, kurioje pateikiami duomenys apie sąskaitų apmokėjimo 
būdu prašomas apmokėti projekto išlaidas. 

MPD3 Mokėjimo prašymo dalis, kurioje pateikiami duomenys apie išlaidų kompensavimo 
būdu prašomas apmokėti projekto išlaidas. 

ESF Europos socialinis fondas. 

ERPF Europos regioninės plėtros fondas. 

Konkursinis projektas Projektas, kuriam finansuoti paraiška yra pateikta pagal veiksmų programos 
priemonės kvietimą. 

Planinis projektas Projektas, kuriam finansuoti paraiška yra pateikta pagal veiksmų programos 
priemonės patvirtintą sąrašą. 
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2. Duomenų mainų svetainės scenarijai 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 2.1 Prisijungimas; 

 2.2 Duomenų spausdinimas; 

 2.3 Vykdytojo atsiliepimo registravimas; 

 2.4 Dažniausiai užduodamų klausimų peržiūra; 

 2.5 Naujienų peržiūra; 

 2.6 Projekto duomenų peržiūra; 

 2.7 Esamos projekto situacijos duomenų peržiūra; 

 2.8 Sutarties peržiūra; 

 2.9 Sutarties keitimų peržiūra; 

 2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų duomenų peržiūra; 

 2.11 Mokėjimo prašymų teikimas per duomenų mainų svetainę; 

 2.12 Grąžintinų lėšų peržiūra; 

 2.13 MP teikimo grafiko peržiūra; 

 2.14 Ataskaitos po užbaigimo ; 

 2.15 Patikrų vietoje sąrašo peržiūra; 

 2.16 Papildomi prisijungimai; 

 2.17 Pranešimai. 

 

2.1. Prisijungimas 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 2.1.1 Prisijungimas prie duomenų mainų svetainės; 

 2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas; 

 2.1.3 Darbo svetainėje baigimas. 

 

2.1.1. Prisijungimas prie duomenų mainų svetainės 

Norint peržiūrėti projekto duomenis ir teikti mokėjimo prašymus per duomenų mainų svetainę, reikia 
prisijungti prie svetainės. Prisijungti prie duomenų svetainės gali projektų vykdytojai, kuriems, pasirašius 
sutartį, yra suteikiamas prisijungimo prie DMS kodas, laikinasis slaptažodis ir kodų lentelė arba projekto 
stebėtojai, kuriems projekto vykdytojas suteikė prisijungimo prie DMS kodą, laikinąjį slaptažodį ir kodų 
lentelę. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas turi būti atidaręs duomenų mainų svetainės prisijungimo langą; 

 Naudotojas privalo turėti prisijungimo prie DMS kodą, slaptažodį ir kodų lentelę;  

 Naudotojas privalo būti neblokuotas;  

 SFMIS posistemyje turi būti užregistruota sutarties įgyvendinimo pradžia. 

Veiksmai  

Prisijungimas su laikinu slaptažodžiu (pirmą kartą arba administratoriui atstačius laikinąjį slaptažodį) 
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1. Įvesti prisijungimo kodą. Prisijungimo prie duomenų mainų svetainės lange įvesti identifikacinių 
priemonių lape nurodytą prisijungimo kodą. Paspausti mygtuką [Prisijungti]. 
Jei prisijungimo kodas nurodytas neteisingai, pakartoti pirmą žingsnį. 
Jei prisijungimo kodas nurodytas teisingai, yra rodomi laikinojo ir nuolatinio slaptažodžio įvedimo laukai. 
Jei prisijungimo kodas iš eilės tris kartus nurodytas neteisingai, yra rodomi prisijungimo kodo ir 
patvirtinimo kodo laukai.  

2. Įvesti slaptažodį ir kodą iš lentelės. Slaptažodžio įvedimo lauke įvesti identifikacinių priemonių lape 
nurodytą laikinąjį slaptažodį. Kodo įvedimo lauke įvesti nurodytą kodą iš kodų lentelės. Paspausti 
mygtuką [Prisijungti].  
Jei slaptažodis arba kodas nurodytas neteisingai, pakartoti pirmą ir antrą žingsnius. Po nustatyto 
klaidingų bandymų prisijungti skaičiaus naudotojas yra blokuojamas. Atblokuoti naudotoją gali 
atsakingas už DMS administravimą įgyvendinančiosios institucijos atstovas, jei buvo blokuotas projekto 
vykdytojas, arba projekto vykdytojas, jei buvo blokuotas projekto stebėtojas. 
Jei slaptažodis ir kodas nurodyti teisingai, yra rodoma laikino slaptažodžio keitimo forma, kurioje 
naudotojas privalo pakeisti laikiną slaptažodį į nuolatinį. 

3. Įvesti ir patvirtinti nuolatinį slaptažodį. Laikino slaptažodžio keitimo formoje įvesti laikiną slaptažodį. 
Įvesti ir pakartoti sugalvotą nuolatinį slaptažodį. Nuolatinis slaptažodis privalo būti sudarytas iš raidžių, 
bent vieno skaitmens ir bent vieno specialaus simbolio. Paspausti mygtuką [Prisijungti]. 
Jei laikinas slaptažodis nurodytas neteisingai, arba nuolatinis slaptažodis neatitinka reikalavimų, kartoti 
trečią žingsnį. 
Jei slaptažodžiai nurodyti teisingai, naudotojas yra prijungiamas prie duomenų mainų svetainės. 
Rodomas lapas „Pradžia“. 
 

Prisijungimas su nuolatiniu slaptažodžiu 
1. Įvesti prisijungimo kodą. Prisijungimo prie duomenų mainų svetainės lange įvesti identifikacinių 

priemonių lape nurodytą prisijungimo kodą. Paspausti mygtuką [Prisijungti].  
Jei prisijungimo kodas nurodytas neteisingai, pakartoti pirmą žingsnį.  
Jei prisijungimo kodas nurodytas teisingai, yra rodomi slaptažodžių įvedimo laukai. 
Jei prisijungimo kodas iš eilės tris kartus nurodytas neteisingai, yra rodomi prisijungimo kodo ir 
patvirtinimo kodo laukai. 

2. Įvesti slaptažodį ir kodą iš lentelės. Slaptažodžio įvedimo lauke įvesti nuolatinį slaptažodį. Kodo 
įvedimo lauke įvesti nurodytą kodą iš kodų lentelės. Paspausti mygtuką [Prisijungti].  
Jei slaptažodis arba kodas nurodytas neteisingai, pakartoti pirmą ir antrą žingsnius. Po nustatyto 
klaidingų bandymų prisijungti skaičiaus naudotojas yra blokuojamas. Atblokuoti naudotoją gali 
atsakingas už DMS administravimą įgyvendinančiosios institucijos atstovas, jei buvo blokuotas projekto 
vykdytojas, arba projekto vykdytojas, jei buvo blokuotas projekto stebėtojas.  
Jei slaptažodis ir kodas nurodyti teisingai, naudotojas yra prijungiamas prie duomenų mainų svetainės. 
Rodomas lapas „Pradžia“. 

 
Prisijungimo kodo nurodymas, prieš tai ji tris kartus neteisingai nurodžius 
1. Įvesti prisijungimo ir patvirtinimo kodą. Prisijungimo prie duomenų mainų svetainės lange kodo 

įvedimo lauke įvesti identifikacinių priemonių lape nurodytą prisijungimo kodą. Patvirtinimo kodo lauke 
įvesti virš šio lauko esančiame paveiksliuke pavaizduotus simbolius. 
Jei prisijungimo ar patvirtinimo kodas nurodytas neteisingai, pakartoti pirmą žingsnį. 
Jei prisijungimo ir patvirtinimo kodai nurodyti teisingai, yra rodomi slaptažodžių įvedimo laukai. 
Jei naudotojas yra užblokuotas, jam parodomas pranešimas, kad turi kreiptis į įgyvendinančiąją 
instituciją ir prisijungti neleidžiama. 

 
Plačiau apie prisijungimo formos laukus žr. „3.1.1 Prisijungimas prie duomenų mainų svetainės“. 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų duomenis (žr. „2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų 
duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto esamos situacijos duomenis (žr. „2.7 Esamos projekto situacijos duomenų 
peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 
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 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Parsisiųsti projekto duomenimis užpildytą mokėjimo prašymo formą (žr. „2.11.9 Iš dalies užpildyto 
mokėjimo prašymo parsisiuntimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.1.2. Prisijungimo slaptažodžio keitimas 

Prisijungus prie duomenų mainų svetainės galima pakeisti nuolatinį slaptažodį.   

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“). 

Veiksmai  

1. Atidaryti slaptažodžių keitimo formą. Duomenų mainų svetainės dešiniajame viršutiniame kampe 

paspausti mygtuką [Keisti slaptažodį] .   
2. Įvesti ir patvirtinti nuolatinį slaptažodį. Slaptažodžio keitimo formoje įvesti seną slaptažodį. Įvesti ir 

pakartoti naują sugalvotą slaptažodį. Slaptažodis privalo būti sudarytas iš raidžių, bent vieno skaitmens ir 
bent vieno specialaus simbolio. Paspausti mygtuką [Tęsti]. 
Jei senas slaptažodis nurodytas neteisingai, arba naujas slaptažodis neatitinka reikalavimų, kartoti antrą 
žingsnį. 
Jei slaptažodžiai nurodyti teisingai, slaptažodis pakeičiamas ir uždaroma slaptažodžio keitimo forma. 
Plačiau apie formos laukus žr. „3.1.2 Slaptažodžio keitimas“. 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų duomenis (žr. „2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų 
duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto esamos situacijos duomenis (žr. „2.7 Esamos projekto situacijos duomenų 
peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Parsisiųsti projekto duomenimis užpildytą mokėjimo prašymo formą (žr. „2.11.9 Iš dalies užpildyto 
mokėjimo prašymo parsisiuntimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.1.3. Darbo svetainėje baigimas 

Norint baigti darbą duomenų mainų svetainėje reikia korektiškai uždaryti svetainės langą. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“). 

Veiksmai  

1. Baigti darbą svetainėje. Duomenų mainų svetainės dešiniajame viršutiniame kampe paspausti 

mygtuką [Atsijungti] . Yra uždaroma duomenų mainų svetainė. Rodomas duomenų mainų svetainės 
prisijungimo langas. Prisijungimo langą galima išjungti naudojant lango uždarymo mygtuką [X]. 
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2.2. Duomenų spausdinimas 

Duomenų mainų svetainėje galima peržiūrėti duomenis formose arba suformuoti duomenų versijas 
spausdinimui (XLS, PDF ir DOC formatų rinkmenas) ir peržiūrėti atspausdintus duomenis. Suformuoti galima 
esamos situacijos, sutarties ir dalies mokėjimo prašymų duomenų versijas spausdinimui. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“). 

Veiksmai 

1. Atidaryti lapą, kurio duomenys spausdinimui yra formuojami. Pasirinkti vieną iš žemiau nurodytų 
ataskaitų: 
1.1. Pranešimo (dokumento) projekto vykdytojui ataskaita. Paspausti meniu punktą „Pranešimai“. 

Filtre nurodyti filtro parametrą „Dokumentai“. Pasirinktoje pranešimų sąrašo eilutėje paspausti 

mygtuką [ ] (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.17.3 Pranešimo (dokumento) dėl avanso 
patvirtinimo arba atmetimo ataskaita“,  „3.17.5 Pranešimo (dokumento) dėl mokėjimo prašymo 
dalies patvirtinimo arba atmetimo ataskaita“, „3.17.7 Pranešimo (dokumento) dėl PVM mokėjimo 
prašymo patvirtinimo arba atmetimo ataskaita“, „3.17.9 Pranešimo (dokumento) apie planuojamą 
patikrą vietoje ataskaita“). 

1.2. Esamos situacijos įgyvendinimo eigos ataskaita. Paspausti meniu punktą „Sutarties situacija“. 
Atsidariusiame antro lygio meniu grupėje „Esama situacija“ paspausti „Įgyvendinimo eiga“ (plačiau 
apie peržiūrimus duomenis žr. „3.6.3 Projekto įgyvendinimo eigos ataskaita“). 

1.3.  Esamos situacijos stebėsenos rodiklių ataskaita. Paspausti meniu punktą „Sutarties situacija“. 
Atsidariusiame antro lygio meniu grupėje „Esama situacija“ paspausti „Stebėsenos rodikliai“ (plačiau 
apie peržiūrimus duomenis žr. „3.6.5 Esamos situacijos stebėsenos rodiklių ataskaita“). 

1.4.  Esamos situacijos išlaidų pagal biudžetą ir veiklas ataskaita. Paspausti meniu punktą 
„Sutarties situacija“. Atsidariusiame antro lygio meniu grupėje „Esama situacija“ paspausti „Išlaidos 
pagal biudžetą ir veiklas“ (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.6.7 Išlaidų pagal biudžetą ir 
veiklas ataskaita“). 

1.5.  Esamos situacijos išlaidų pagal finansavimo šaltinius ataskaita. Paspausti meniu punktą 
„Sutarties situacija“. Atsidariusiame antro lygio meniu grupėje „Esama situacija“ paspausti „Išlaidos 
pagal finansavimo šaltinius“ (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.6.9 Išlaidų pagal finansavimo 
šaltinius ataskaita“). 

1.6. Esamos situacijos MP teikimo grafiko ataskaita. Paspausti meniu punktą „Mokėjimai“. 
Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „MP teikimo grafikas“ (plačiau apie peržiūrimus 
duomenis žr. „3.12.2 MP teikimo grafiko esamos situacijos ataskaita“). 

1.7.  Mokėjimo prašymo sąrašo ataskaita. Paspausti meniu punktą „Mokėjimai“. Atsidariusiame antro 
lygio meniu paspausti „Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai“ (plačiau apie peržiūrimus duomenis 
žr. „3.9.2 Mokėjimo prašymų sąrašo ataskaita“). 

1.8.  Mokėjimo prašymo išlaidų, apmokamų sąskaitų apmokėjimo būdu, ataskaita. Paspausti 
meniu punktą „Mokėjimai“. Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Anksčiau pateikti mokėjimo 
prašymai“. Pažymėti mokėjimo prašymą ir mokėjimo prašymo dalių lentelėje, ties eilute MP2.SA 

paspausti mygtuką [ ] (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.9.7 Mokėjimo prašymo sąskaitų 
apmokėjimo būdu patirtų išlaidų ataskaita“). 

1.9. Mokėjimo prašymo išlaidų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, ataskaita. Paspausti 
meniu punktą „Mokėjimai“. Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Anksčiau pateikti mokėjimo 
prašymai“. Pažymėti mokėjimo prašymą ir mokėjimo prašymo dalių lentelėje, ties eilute MP3.IK 

paspausti mygtuką [ ] (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.9.9 Mokėjimo prašymo išlaidų 
kompensavimo būdu patirtų išlaidų ataskaita“). 

1.10. Sutarties versija spausdinimui. Paspausti meniu punktą „Sutarties situacija“. 
Atsidariusiame antro lygio meniu grupėje „Sutartis“ paspausti vieną iš meniu papunkčių:  

 „Sutarties parametrai“ 

 Priedas 1 → „Vykdytojo duomenys“ 

 Priedas 1 → „Partneriai“ 

 Priedas 1 → „Duomenys apie projektą“ 
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 Priedas 1 → „Projekto santrauka“ 

 Priedas 1 → „Loginis pagrindimas“ 

 Priedas 1 → „Įgyvendinimo grafikas“ 

 Priedas 1 → „Stebėsenos rodikliai“ 

 Priedas 1 → „Atitiktis ES horizontaliosioms sritims“ 

 Priedas 1 → „ES struktūrinės paramos viešumo priemonės“ 

 Priedas 2 → „Biudžetas“ 

 Priedas 2 → „Finansavimo šaltiniai“. 

Plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.7.1 Sutarties duomenų versija spausdinimui“. 

2. Pradėti ataskaitos formavimą. Lapo dešiniajame viršutiniame kampe paspausti mygtuką [ ], [ ],[ ] 
arba [Peržiūrėti dokumentą]. Laukti, kol bus suformuota spausdinta duomenų versija. 

3. Atidaryti arba saugoti ataskaitą. Suformuotą rinkmeną atidaryti peržiūrai arba saugoti naudotojo 
kompiuteryje. 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų duomenis (žr. „2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų 
duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto esamos situacijos duomenis (žr. „2.7 Esamos projekto situacijos duomenų 
peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Parsisiųsti projekto duomenimis užpildytą mokėjimo prašymo formą (žr. „2.11.9 Iš dalies užpildyto 
mokėjimo prašymo parsisiuntimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.3. Vykdytojo atsiliepimo registravimas 

Duomenų mainų svetainėje projekto vykdytojui galima registruoti atsiliepimą ir jį siųsti į SFMIS.  

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“). 

Veiksmai 

1. Atidaryti vykdytojo atsiliepimo pateikimo lapą. Duomenų mainų svetainės dešiniajame viršutiniame 

kampe paspausti mygtuką [Rašyti atsiliepimą] . Yra atidaroma vykdytojo atsiliepimo registravimo 
forma. 

2. Užregistruoti vykdytojo atsiliepimą. Atsidariusiame lape užpildyti avanso mokėjimo duomenis: 

 Antraštė 

 Kategorija 

 Tekstas 
(plačiau apie pateikiamus vykdytojo atsiliepimo duomenis žr. „3.2 Vykdytojo atsiliepimas“) 

3. Išsiųsti vykdytojo atsiliepimą. Vykdytojo atsiliepimo registravimo formoje paspausti mygtuką [Siųsti]. 
Jei vykdytojo atsiliepimas sėkmingai išsiunčiamas, rodomas veiksmo patvirtinimo pranešimas. 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 
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 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų duomenis (žr. „2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų 
duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Parsisiųsti projekto duomenimis užpildytą mokėjimo prašymo formą (žr. „2.11.9 Iš dalies užpildyto 
mokėjimo prašymo parsisiuntimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.4. Dažniausiai užduodamų klausimų peržiūra 

Duomenų mainų svetainėje projekto vykdytojas gali peržiūrėti dažniausiai užduodamų klausimų sąrašą.  

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“). 

Veiksmai 

1. Atidaryti dažniausiai užduodamų klausimų lapą. Duomenų mainų svetainės dešiniajame 

viršutiniame kampe paspausti mygtuką [DUK] . Yra atidaroma dažniausiai užduodamų klausimų 
sąrašo forma (žr. 3.3 Dažniausiai užduodami klausimai). 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų duomenis (žr. „2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų 
duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Parsisiųsti projekto duomenimis užpildytą mokėjimo prašymo formą (žr. „2.11.9 Iš dalies užpildyto 
mokėjimo prašymo parsisiuntimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.5. Naujienų peržiūra 

Duomenų mainų svetainėje projekto vykdytojas gali peržiūrėti naujienas.  

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“). 

Veiksmai 

1. Atidaryti naujienų lapą. Duomenų mainų svetainės lape „Pradžia“ ties grupe „Naujienos“ paspausti 
mygtuką [Daugiau naujienų]. Yra atidaroma naujienų sąrašo forma (žr. 3.4 Naujienos). 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 
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 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų duomenis (žr. „2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų 
duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Parsisiųsti projekto duomenimis užpildytą mokėjimo prašymo formą (žr. „2.11.9 Iš dalies užpildyto 
mokėjimo prašymo parsisiuntimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.6. Projekto duomenų peržiūra 

Duomenų mainų svetainėje galima peržiūrėti aktualius projekto duomenis ir DMS informaciją (aktualias 
naujienas ir gautus pranešimus). 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“). 

Veiksmai 

1. Atidaryti lapą „Pradžia“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą „Pradžia“. Yra atidaromas 
lapas, kuriame galima peržiūrėti aktualius projekto duomenis ir DMS informaciją (plačiau apie 
peržiūrimus duomenis žr. „3.5 Pradžia“): 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų duomenis (žr. „2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų 
duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto esamos situacijos duomenis (žr. „2.7 Esamos projekto situacijos duomenų 
peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Parsisiųsti projekto duomenimis užpildytą mokėjimo prašymo formą (žr. „2.11.9 Iš dalies užpildyto 
mokėjimo prašymo parsisiuntimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.7. Esamos projekto situacijos duomenų peržiūra 

Duomenų mainų svetainėje galima peržiūrėti projekto esamos situacijos įgyvendinimo eigos, pasiektų 
stebėsenos rodiklių, biudžeto išlaidų ir finansavimo šaltinių lėšų panaudojimo informaciją. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“). 

Veiksmai 

1. Atidaryti lapą „Detalesnė projekto informacija“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą 
„Sutarties situacija“. Atsidariusiame antro lygio meniu grupėje „Esama situacija“ paspausti „Detalesnė 
projekto informacija“. Yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti pagrindinę projekto informaciją, 
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mokėjimo prašymus, apmokėtus per 3 mėn., planuojamus teikti mokėjimo prašymus per 3 mėn. ir 
projekto vykdytojo gautus pranešimus. (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.6.1 Detalesnės projekto 
informacijos forma“).   

2. Atidaryti lapą „Įgyvendinimo eiga“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą „Sutarties 
situacija“. Atsidariusiame antro lygio meniu grupėje „Esama situacija“ paspausti „Įgyvendinimo eiga“. Yra 
atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti projekte vykdomų  veiklų pasiektus fizinių rodiklių reikšmes 
(plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.6.2 Projekto įgyvendinimo eigos forma“).   

3. Atidaryti lapą „Stebėsenos rodikliai“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą „Sutarties 
situacija“. Atsidariusiame antro lygio meniu grupėje „Esama situacija“ paspausti „Stebėsenos rodikliai“. 
Yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti projekto vykdymo metu numatytų siekti stebėsenos 
rodiklių pasiektas reikšmes (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.6.4 Esamos situacijos stebėsenos 
rodiklių forma“). 

4. Atidaryti lapą „Išlaidos pagal biudžetą ir veiklas“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą 
„Sutarties situacija“. Atsidariusiame antro lygio meniu grupėje „Esama situacija“ paspausti „Išlaidos pagal 
biudžetą ir veiklas“. Yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti projekto numatytas, rezervuotas ir 
apmokėtas išlaidas, suskirstytas pagal projekto sutarties biudžetą ir atliekamas veiklas. Pažymėjus 
varnelę lentelės viršuje, yra rodomi papildomi projekto išlaidų, apmokamų iš ES struktūrinių fondų ir 
valstybės biudžeto, duomenys (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.6.6 Išlaidų pagal biudžetą ir 
veiklas forma“).   

5. Atidaryti lapą „Išlaidos pagal finansavimo šaltinius“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu 
punktą „Sutarties situacija“. Atsidariusiame antro lygio meniu grupėje „Esama situacija“ paspausti 
„Išlaidos pagal finansavimo šaltinius“. Yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti projektui skirtas, 
apmokėtas ir likusias išmokėti lėšas, suskirstytas pagal projekto finansavimo šaltinius (plačiau apie 
peržiūrimus duomenis žr. „3.6.8 Išlaidų pagal finansavimo šaltinius forma“).   

Galimi tolimesni veiksmai 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų duomenis (žr. „2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų 
duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Parsisiųsti projekto duomenimis užpildytą mokėjimo prašymo formą (žr. „2.11.9 Iš dalies užpildyto 
mokėjimo prašymo parsisiuntimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.8. Sutarties peržiūra 

Duomenų mainų svetainėje galima peržiūrėti pasirašytos projekto sutarties, paskutinės galiojančios 
versijos sutarties parametrų, pirmo ir antro sutarties priedų duomenis. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“). 

Veiksmai  

1. Atidaryti lapą „Sutarties parametrai“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą „Sutarties 
situacija“. Atsidariusiame antro lygio meniu grupėje „Sutartis“ paspausti „Sutarties parametrai“. Yra 
atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti projekto vykdymo sąlygas (plačiau apie peržiūrimus 
duomenis žr. „3.7.2 Sutarties parametrų forma“).   

2. Atidaryti lapą „Vykdytojo duomenys“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą „Sutarties 
situacija“. Atsidariusiame antro lygio meniu grupės „Sutartis“ grupėje „1 priedas“ paspausti „Vykdytojo 
duomenys“. Yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti projekto vykdytojo asmens ryšiams 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  23 

 

kontaktinius duomenis (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.7.3 Vykdytojo duomenų forma (1 
priedas)“).   

3. Atidaryti lapą „Partneriai“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą „Sutarties situacija“. 
Atsidariusiame antro lygio meniu grupės „Sutartis“ grupėje „1 priedas“ paspausti „Partneriai“. Yra 
atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti duomenis apie projekto partnerius, jei jie numatyti projekte 
(plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.7.4 Partnerių forma (1 priedas)“).   

4. Atidaryti lapą „Duomenys apie projektą“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą „Sutarties 
situacija“. Atsidariusiame antro lygio meniu grupės „Sutartis“ grupėje „1 priedas“ paspausti „Duomenys 
apie projektą“. Yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti duomenis apie projekto įgyvendinimo 
vietą ir savivaldybes, kurioms tenka projekto nauda (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.7.5 
Duomenų apie projektą forma (1 priedas)“).   

5. Atidaryti lapą „Projekto santrauka“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą „Sutarties 
situacija“. Atsidariusiame antro lygio meniu grupės „Sutartis“ grupėje „1 priedas“ paspausti „Projekto 
santrauka“. Yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti duomenis apie projekto esmę, valdymą ir 
tęstinumą (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.7.6 Projekto santraukos forma (1 priedas)“).   

6. Atidaryti lapą „Loginis pagrindimas“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą „Sutarties 
situacija“. Atsidariusiame antro lygio meniu grupės „Sutartis“ grupėje „1 priedas“ paspausti „Loginis 
pagrindimas“. Yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti duomenis apie projekte vykdomas veiklas 
ir jų fizinius įgyvendinimo rodiklius (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.7.7 Loginio pagrindimo 
forma (1 priedas)“).  

7. Atidaryti lapą „Įgyvendinimo grafikas“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą „Sutarties 
situacija“. Atsidariusiame antro lygio meniu grupės „Sutartis“ grupėje „1 priedas“ paspausti „Įgyvendinimo 
grafikas“. Yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti projekto vykdymo sąlygas (plačiau apie 
peržiūrimus duomenis žr. „3.7.8 Įgyvendinimo grafiko forma (1 priedas)“).   

8. Atidaryti lapą „Stebėsenos rodikliai“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą „Sutarties 
situacija“. Atsidariusiame antro lygio meniu grupės „Sutartis“ grupėje „1 priedas“ paspausti „Stebėsenos 
rodikliai“. Yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti duomenis apie numatomus pasiekti projekto 
stebėsenos rodiklius (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.7.9 Stebėsenos rodiklių forma (1 
priedas)“).  

9. Atidaryti lapą „Atitiktis horizontaliosioms sritims“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą 
„Sutarties situacija“. Atsidariusiame antro lygio meniu grupės „Sutartis“ grupėje „1 priedas“ paspausti 
„Atitiktis horizontaliosioms sritims“. Yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti projekto darnaus 
vystymo ir lygių galimybių pagrindimą (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.7.10 Atitikties 
horizontaliosioms sritims forma (1 priedas)“).  

10. Atidaryti lapą „ES struktūrinės paramos viešumo priemonės“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti 
meniu punktą „Sutarties situacija“. Atsidariusiame antro lygio meniu grupės „Sutartis“ grupėje „1 priedas“ 
paspausti „ES struktūrinės paramos viešumo priemonės“. Yra atidaromas lapas, kuriame galima 
peržiūrėti duomenis apie projekto viešinimo būdus (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.7.11 ES 
struktūrinės paramos viešumo priemonių forma (1 priedas)“).  

11. Atidaryti lapą „Biudžetas“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą „Sutarties situacija“. 
Atsidariusiame antro lygio meniu grupės „Sutartis“ grupėje „2 priedas“ paspausti „Biudžetas“. Yra 
atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti numatytą projekto biudžetą (plačiau apie peržiūrimus 
duomenis žr. „3.7.12 Biudžeto forma (2 priedas)“).  

12. Atidaryti lapą „Finansavimo šaltiniai“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą „Sutarties 
situacija“. Atsidariusiame antro lygio meniu grupės „Sutartis“ grupėje „2 priedas“ paspausti „Finansavimo 
šaltiniai“. Yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti projekto lėšų pasiskirstymą pagal finansavimo 
šaltinius (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.7.13 Finansavimo šaltinių forma (2 priedas)“).   

Galimi tolimesni veiksmai 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų duomenis (žr. „2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų 
duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto esamos situacijos duomenis (žr. „2.7 Esamos projekto situacijos duomenų 
peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 
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 Parsisiųsti projekto duomenimis užpildytą mokėjimo prašymo formą (žr. „2.11.9 Iš dalies užpildyto 
mokėjimo prašymo parsisiuntimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.9. Sutarties keitimų peržiūra 

Duomenų mainų svetainėje galima peržiūrėti pradėtų ir baigtų sutarties keitimų duomenis. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“); 

 SFMIS posistemyje projektui turi būti atliktas bent vienas sutarties keitimas. 

Veiksmai  

1. Atidaryti lapą „Sutarties keitimai“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą „Sutarties 
situacija“. Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Sutarties keitimai“. Yra atidaromas lapas, kuriame 
galima peržiūrėti projektui atliktų ir atliekamų keitimų sąrašą (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. 
„3.8.1 Sutarties keitimų sąrašo peržiūra“).  

2. Atidaryti lapą „Sutarties duomenų pakeitimai“ ir peržiūrėti duomenis. Ties pasirinktu sutarties 

keitimu, kurio būsena „Baigtas“ paspausti mygtuką [ ] esantį stulpelyje „Peržiūrėti“. Yra atidaromas 
lapas, kuriame galima peržiūrėti projektui atliktų pakeitimų duomenis (plačiau apie peržiūrimus duomenis 
žr. „3.8.1 Sutarties keitimų sąrašo peržiūra“). 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų duomenis (žr. „2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų 
duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto esamos situacijos duomenis (žr. „2.7 Esamos projekto situacijos duomenų 
peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Parsisiųsti projekto duomenimis užpildytą mokėjimo prašymo formą (žr. „2.11.9 Iš dalies užpildyto 
mokėjimo prašymo parsisiuntimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.10. Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų duomenų peržiūra 

Duomenų mainų svetainėje galima peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų sąrašą ir pasirinkto mokėjimo 
prašymo įgyvendinimo eigos, stebėsenos rodiklių pasiekimo, patirtų išlaidų duomenis. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“);  

 SFMIS posistemyje turi būti užregistruotas bent vienas mokėjimo prašymas. 

Veiksmai  

1. Atidaryti lapą „Mokėjimo prašymai“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą „Mokėjimai“. 
Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai“. Yra atidaromas 
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lapas, kuriame galima peržiūrėti mokėjimo prašymų sąrašo duomenis. Pažymėjus mokėjimo prašymą 
yra rodoma mokėjimo prašymo dalių bendroji informacija (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.9.1 
Mokėjimo prašymų sąrašo forma“).   

2. Peržiūrėti „MPD1.Veiklos“, „MPD1.Rodikliai“ ir „MPD1.MP grafikas“ dalių duomenis. Mokėjimo 
prašymų sąrašo lape pažymėjus mokėjimo prašymą, ties „MPD1.Veiklos/Rodikliai/MP grafikas“ eilute 

paspausti mygtuką [ ]. Rodomas lapas „MPD1.Veiklos“, kuriame galima peržiūrėti projekto 
įgyvendinimo eigos duomenis. (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.9.3 Mokėjimo prašyme 
užregistruotos projekto įgyvendinimo eigos forma“) 
Norint peržiūrėti pasiektas stebėsenos rodiklių reikšmes, spausti ant lapo pavadinimo „MPD1.Rodikliai“ 
(plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.9.4 Mokėjimo prašyme užregistruotų stebėsenos rodiklių 
forma“). Norint peržiūrėti planuojamų teikti mokėjimo prašymų sąrašą, spausti ant lapo pavadinimo 
„MPD1.MP grafikas“ (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.9.5 Mokėjimo prašyme užregistruoto MP 

teikimo grafiko forma“). Norint grįžti į mokėjimo prašymų sąrašą, spausti mygtuką [ ]. 
3. Peržiūrėti „MPD2.SA“ patirtų išlaidų duomenis. Mokėjimo prašymų sąrašo lape pažymėjus mokėjimo 

prašymą, ties „MPD2.SA“ eilute paspausti mygtuką [ ]. Rodomi patvirtintų mokėjimo prašymo išlaidų, 
apmokamų sąskaitų apmokėjimo būdu, duomenys. Mokėjimo prašymų išlaidų sąraše pažymėjus veiklos 
eilutę, yra rodomi pasirinktos veiklos išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų sąrašas 
(plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.9.6 Mokėjimo prašymo sąskaitų apmokėjimo būdu patirtų 

išlaidų forma“). Norint grįžti į mokėjimo prašymų sąrašą, spausti mygtuką [ ]. 
4. Peržiūrėti „MPD3.IK“ patirtų išlaidų duomenis. Mokėjimo prašymų sąrašo lape pažymėjus mokėjimo 

prašymą, ties „MPD3.IK“ eilute paspausti mygtuką [ ]. Rodomi patvirtintų mokėjimo prašymo išlaidų, 
apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, duomenys. Mokėjimo prašymų išlaidų sąraše pažymėjus 
veiklos eilutę, yra rodomi pasirinktos veiklos išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų 
sąrašas (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.9.7 Mokėjimo prašymo sąskaitų apmokėjimo būdu 

patirtų išlaidų ataskaita“). Norint grįžti į mokėjimo prašymų sąrašą, spausti mygtuką [ ]. 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto esamos situacijos duomenis (žr. „2.7 Esamos projekto situacijos duomenų 
peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Parsisiųsti projekto duomenimis užpildytą mokėjimo prašymo formą (žr. „2.11.9 Iš dalies užpildyto 
mokėjimo prašymo parsisiuntimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.11. Mokėjimo prašymų teikimas per duomenų mainų svetainę 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 2.11.1 Avanso registravimas; 

 2.11.2 Avanso peržiūra; 

 2.11.3 Avanso redagavimas; 

 2.11.4 Mokėjimo prašymo registravimas įvedant prašomas sumas litais; 

 2.11.5 Mokėjimo prašymo registravimas įvedant prašomas sumas eurais; 

 2.11.6 Mokėjimo prašymo peržiūra; 

 2.11.7 Mokėjimo prašymo redagavimas; 

 2.11.8 Užpildytos teikiamo mokėjimo prašymo el. formos parsisiuntimas; 
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 2.11.9 Iš dalies užpildyto mokėjimo prašymo parsisiuntimas; 

 2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas; 

 2.11.11 Įkeltų ir pateiktų mokėjimo prašymų sąrašo peržiūra; 

 2.11.12 Mokėjimo prašymo spausdinimas; 

 2.11.13 Mokėjimo prašymo pateikimas įgyvendinančiajai institucijai; 

 2.11.14 Mokėjimo prašymo atšaukimas. 

 

2.11.1. Avanso registravimas 

Duomenų mainų svetainėje galima registruoti avanso mokėjimo prašymą. Jei užregistruoto avanso 
mokėjimo prašymo forma užpildyta su klaidomis, galima peržiūrėti mokėjimo prašymo klaidų sąrašą. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“); 

 SFMIS posistemyje projekto sutarties parametruose turi būti nurodyta avanso suma arba 
procentas; 

 SFMIS posistemyje projektui negali būti užregistruotas galutinis mokėjimo prašymas; 

 Duomenų mainų svetainėje gali būti pateiktas tik vienas mokėjimo prašymas (skaičiuojami 
užregistruoti avansai ir įkelti mokėjimo prašymai). 

Veiksmai  

1. Užregistruoti avanso mokėjimo prašymą. Atlikus vieną iš šiame žingsnyje pateiktų veiksmų: 
1.1. Lape „Pradžia“ paspausti mygtuką [Pateikti MP], atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Pildyti 

avanso mokėjimo prašymą“; 
1.2. Paspausti meniu punktą „Mokėjimai“. Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Dabar teikiami 

mokėjimo prašymai“, paspausti mygtuką [Pateikti MP], atsidariusiame antro lygio meniu paspausti 
„Pildyti avanso mokėjimo prašymą“. 

yra atsidaromas lapas, kuriame galima užpildyti avanso mokėjimo prašymo duomenis: 

 Avanso mokėjimo prašymo informacija; 

 Garantijos ir laidavimo dokumentai; 

 Pasirašantys asmenys. 
(plačiau apie pateikiamus avanso mokėjimo prašymo duomenis žr. „3.10.14 Avanso registravimo formos 
redagavimo režimas“) 

2. Išsaugoti avanso mokėjimo prašymą. Avanso registravimo formoje paspausti mygtuką [Saugoti].  
Jei avansas užpildytas be klaidų, jis išsaugomas ir atvaizduojamas teikiamų mokėjimo prašymų sąraše. 
Jei avansas užpildytas su klaidomis, yra rodomas dialogas, kuriame pateikiamas klaidų skaičius ir klaidų 
sąrašo rinkmenos pavadinimas. Galima tęsti arba atšaukti avanso išsaugojimą. Pasirinkus tęsti 
saugojimą, avansas išsaugomas ir atvaizduojamas teikiamų mokėjimo prašymų sąraše (plačiau apie 
pateikiamus lape duomenis žr. „3.10.1 Teikiamų mokėjimo prašymų sąrašo forma“). Pasirinkus atšaukti 
saugojimą, galima tęsti avanso registravimą. 

3. Peržiūrėti avanso mokėjimo prašymo klaidas. (Neprivalomas veiksmas, atliekamas jei avansas 
užregistruotas su klaidomis) Saugant avanso mokėjimo prašymą, jei jis užpildytas su klaidomis, yra 
rodomas dialogas, kuriame galima pasirinkti atidaryti peržiūrai arba išsaugoti klaidų sąrašo rinkmeną. 
Atidaryti peržiūrai arba išsaugoti klaidų sąrašo rinkmeną taip pat galima, teikiamų MP sąraše 
užregistruoto avanso eilutėje bei avanso peržiūros formoje paspaudus ant klaidų sąrašo rinkmenos 
pavadinimo „Klaidos“. Galimų klaidų sąrašas:  

 Nurodyti ne visi privalomi duomenys (klaidos);  

 MP data yra vėlesnė už šios dienos datą (klaida);  

 Prašoma suma yra didesnė už projekto sutarties parametruose nurodytą maksimalaus avanso 
sumą (klaida);  

 Nenurodyta MP patikslinimo data, nors SFMIS posistemyje jau yra užregistruotas avansinis MP 
su tokiu pat MP numeriu ir tokia pat MP data (klaida). 

http://sfmis07/dms/faces/pages/welcome.jspx
http://sfmis07/dms/faces/pages/welcome.jspx
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Galimi tolimesni veiksmai 

 Peržiūrėti avanso mokėjimo prašymo duomenis (žr. „2.11.2 Avanso peržiūra“); 

 Spausdinti avanso mokėjimo prašymą (žr. „2.11.12 Mokėjimo prašymo spausdinimas“); 

 Redaguoti avanso mokėjimo prašymo duomenis (žr. „2.11.3 Avanso redagavimas“); 

 Pateikti avanso mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai institucijai (žr. „2.11.13 Mokėjimo prašymo 
pateikimas įgyvendinančiajai institucijai“); 

 Pašalinti avanso mokėjimo prašymą (žr. „2.11.14 Mokėjimo prašymo atšaukimas“). 

 

2.11.2. Avanso peržiūra 

Duomenų mainų svetainėje galima peržiūrėti avanso mokėjimo prašymo duomenis, kol jis nėra 
užregistruotas SFMIS posistemyje. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“); 

 Duomenų mainų svetainėje turi būti užregistruotas avanso mokėjimo prašymas (žr. 
„2.11.1 Avanso registravimas“); 

 Avanso mokėjimo prašymas negali būti užregistruotas SFMIS posistemyje, t.y. jo būsena DMS 
turi būti „Užregistruotas“ arba „Pateiktas ĮI“. 

Veiksmai  

1. Atidaryti teikiamų mokėjimo prašymų sąrašą ir peržiūrėti duomenis. Atlikus vieną iš šiame 
žingsnyje pateiktų veiksmų: 
1.1. Lape „Pradžia“ ties grupe „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ paspausti 

mygtuką [Daugiau]; 
1.2. Paspausti meniu punktą „Mokėjimai“. Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Dabar teikiami 

mokėjimo prašymai“. 
yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti apdorojamų, neįkeltų, užregistruotų, įkeltų ir pateiktų ĮI 
mokėjimo prašymų sąrašą ir pašalintų mokėjimo prašymų sąrašą (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. 
„3.10.1 Teikiamų mokėjimo prašymų sąrašo forma“). 

2. Peržiūrėti užregistruotą avanso mokėjimo prašymą. Dabar teikiamų MP sąraše pasirinkus avanso 

mokėjimo prašymo eilutę, paspausti stulpelio „Veiksmai“ mygtuką [ ]. Atidaromas lapas, kuriame 
galima peržiūrėti avanso mokėjimo prašymo duomenis (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.10.15 
Avanso registravimo formos peržiūros režimas“). 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Spausdinti avanso mokėjimo prašymą (žr. „2.11.12 Mokėjimo prašymo spausdinimas“); 

 Redaguoti avanso mokėjimo prašymo duomenis (žr. „2.11.3 Avanso redagavimas“); 

 Pateikti avanso mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai institucijai (žr. „2.11.13 Mokėjimo prašymo 
pateikimas įgyvendinančiajai institucijai“); 

 Pašalinti avanso mokėjimo prašymą (žr. „2.11.14 Mokėjimo prašymo atšaukimas“). 

 

2.11.3. Avanso redagavimas 

Duomenų mainų svetainėje galima redaguoti avanso mokėjimo prašymo duomenis, jei jis dar nėra 
pateiktas įgyvendinančiajai institucijai. Jei avanso mokėjimo prašymo forma užpildyta su klaidomis, galima 
peržiūrėti mokėjimo prašymo klaidų sąrašą. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“); 
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 Duomenų mainų svetainėje turi būti užregistruotas avanso mokėjimo prašymas (žr. 
„2.11.1 Avanso registravimas“); 

 Avanso mokėjimo prašymas negali būti pateiktas įgyvendinančiajai institucijai, t.y. jo būsena DMS 
turi būti „Užregistruotas“.  

Veiksmai  

1. Atidaryti teikiamų mokėjimo prašymų sąrašą ir peržiūrėti duomenis. Atlikus vieną iš šiame 
žingsnyje pateiktų veiksmų: 
1.1. Lape „Pradžia“ ties grupe „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ paspausti 

mygtuką [Daugiau]; 
1.2. Paspausti meniu punktą „Mokėjimai“. Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Dabar teikiami 

mokėjimo prašymai“. 
yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti apdorojamų, neįkeltų, užregistruotų, įkeltų ir pateiktų ĮI 
mokėjimo prašymų sąrašą ir pašalintų mokėjimo prašymų sąrašą (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. 
„3.10.1 Teikiamų mokėjimo prašymų sąrašo forma“). 

2. Peržiūrėti užregistruotą avanso mokėjimo prašymą. Dabar teikiamų MP sąraše pasirinkus avanso 

mokėjimo prašymo eilutę, paspausti stulpelio „Veiksmai“ mygtuką [ ]. Atidaromas lapas, kuriame 
galima peržiūrėti avanso mokėjimo prašymo duomenis (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.10.15 
Avanso registravimo formos peržiūros režimas“). 

3. Redaguoti avanso mokėjimo prašymą. Atsidariusiame lape paspaudus mygtuką [Redaguoti], galima 
redaguoti avanso mokėjimo prašymo duomenis: 

 Avanso mokėjimo prašymo informacija; 

 Garantijos ir laidavimo dokumentai; 

 Pasirašantys asmenys. 
(Plačiau apie pateikiamus avanso mokėjimo prašymo duomenis žr. „3.10.14 Avanso registravimo formos 
redagavimo režimas“.)  

4. Išsaugoti avanso mokėjimo prašymą. Avanso registravimo formoje paspausti mygtuką [Saugoti].  
Jei avansas užpildytas be klaidų, jis išsaugomas ir atvaizduojamas teikiamų mokėjimo prašymų sąraše. 
Jei avansas užpildytas su klaidomis, yra rodomas dialogas, kuriame pateikiamas klaidų skaičius ir klaidų 
sąrašo rinkmenos pavadinimas. Galima tęsti arba atšaukti avanso išsaugojimą. Pasirinkus tęsti 
saugojimą, avansas išsaugomas ir atvaizduojamas teikiamų mokėjimo prašymų sąraše. Pasirinkus 
atšaukti saugojimą, galima tęsti avanso registravimą. 

4. Peržiūrėti avanso mokėjimo prašymo klaidas. (Neprivalomas veiksmas, atliekamas jei avansas 
užregistruotas su klaidomis) Saugant avanso mokėjimo prašymą, jei jis užpildytas su klaidomis, yra 
rodomas dialogas, kuriame galima pasirinkti atidaryti peržiūrai arba išsaugoti klaidų sąrašo rinkmeną. 
Atidaryti peržiūrai arba išsaugoti klaidų sąrašo rinkmeną taip pat galima, teikiamų MP sąraše 
užregistruoto avanso eilutėje bei avanso peržiūros formoje paspaudus ant klaidų sąrašo rinkmenos 
pavadinimo „Klaidos“. Galimų klaidų sąrašas:  

 Nurodyti ne visi privalomi duomenys (klaidos);  

 MP data yra vėlesnė už šios dienos datą (klaida);  

 Prašoma suma yra didesnė už projekto sutarties parametruose nurodytą maksimalaus avanso 
sumą (klaida);  

 Nenurodyta MP patikslinimo data, nors SFMIS posistemyje jau yra užregistruotas avansinis MP 
su tokiu pat MP numeriu ir tokia pat MP data (klaida). 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Peržiūrėti avanso mokėjimo prašymo duomenis (žr. „2.11.2 Avanso peržiūra“); 

 Spausdinti avanso mokėjimo prašymą (žr. „2.11.12 Mokėjimo prašymo spausdinimas“); 

 Redaguoti avanso mokėjimo prašymo duomenis (žr. „2.11.3 Avanso redagavimas“); 

 Pateikti avanso mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai institucijai (žr. „2.11.13 Mokėjimo prašymo 
pateikimas įgyvendinančiajai institucijai“); 

 Pašalinti avanso mokėjimo prašymą (žr. „2.11.14 Mokėjimo prašymo atšaukimas“). 
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2.11.4. Mokėjimo prašymo registravimas įvedant prašomas sumas litais 

Duomenų mainų svetainėje galima registruoti tarpinį ir galutinį mokėjimo prašymą užpildant mokėjimo 
prašymo duomenis interaktyviai (on-line). Galima registruoti naują mokėjimo prašymą arba patikslinimą 
pateiktam mokėjimo prašymui. Registruojant duomenis galima atlikti registruojamų duomenų korektiškumo 
patikrinimą ir peržiūrėti klaidų sąrašą. Jeigu registruojamas mokėjimo prašymas išsaugomas su klaidomis, 
teikiamo mokėjimo prašymo klaidų sąrašą galima peržiūrėti ir užbaigus registraciją. Registruojant MP 
interaktyviai (on-line), yra galimybė MPD2 ir MPD3 patirtas išlaidas įkelti iš XML rinkmenos. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“); 

 Duomenų mainų svetainėje gali būti pateiktas tik vienas mokėjimo prašymas (skaičiuojami 
užregistruoti avansai ir įkelti bei užregistruoti mokėjimo prašymai). 

Veiksmai 

1. Pradėti mokėjimo prašymo registraciją. Atlikus vieną iš šiame žingsnyje pateiktų veiksmų: 
1.1. Lape „Pradžia“ paspausti mygtuką [Pateikti MP], atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Pildyti 

mokėjimo prašymą“ arba „Patikslinti mokėjimo prašymą“; 
1.2. Paspausti meniu punktą „Mokėjimai“. Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Dabar teikiami 

mokėjimo prašymai“, paspausti mygtuką [Pateikti MP], atsidariusiame antro lygio meniu paspausti 
„Pildyti mokėjimo prašymą“ arba „Patikslinti mokėjimo prašymą“. 

yra atidaroma tuščia mokėjimo prašymo registracijos forma redagavimo režime, pasirinkus naujo 
mokėjimo prašymo registraciją arba atidaroma galimų tikslinti mokėjimo prašymų sąrašo forma, 
pasirinkus patikslinto mokėjimo prašymo registraciją, kurioje reikia pasirinkti tikslinamą mokėjimo 
prašymą. Nurodžius tikslinamą mokėjimo prašymą, atidaroma mokėjimo prašymo registracijos forma 
redagavimo režime, kurioje rodomi pasirinkto mokėjimo prašymo duomenys. Jeigu nėra tikslintinų MP, 
naudotojui rodomas informacinis pranešimas ir patikslinto MP registracija yra baigiama. 

2. Užpildyti mokėjimo prašymo duomenis. Mokėjimo prašymo duomenys pildomi šiuose lapuose:  

 „MP bendroji dalis“ (žr. „3.10.2 Tarpinio ir galutinio MP bendrosios dalies registravimo formos 
redagavimo režimas“), 

 „1 MPD. Veiklos“ (žr. „3.10.4 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 projekto įgyvendinimo eigos 
registravimo formos redagavimo režimas“), 

 „1 MPD. Rodikliai“ (žr. „3.10.6 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 stebėsenos rodiklių registravimo 
formos redagavimo režimas“), 

 „1 MPD. MP grafikas“ (žr. „3.10.8 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 MP teikimo grafiko registravimo 
formos redagavimo režimas“), 

 „2 MPD. SA“ (žr. „3.10.10 Tarpinio ir galutinio MP MPD2 patirtų išlaidų registravimo formos 
redagavimo režimas“), 

 „3 MPD. IK“ (žr. „3.10.12 Tarpinio ir galutinio MP MPD3 patirtų išlaidų registravimo formos 
redagavimo režimas“). 

3. Prašomų sumų įvedimas litais lapuose „2 MPD. SA“ ir „3 MPD. IK“. Lape „2 MPD. SA“ stulpelyje 
{Pagr. dok. prašoma suma} arba lape „3 MPD. IK“ stulpeliuose {Pagr. dok. prašoma suma} ir {Įrod. dok. 
prašoma suma} sumos nurodomos dvejopa valiuta: eurais ir litais. Tame pačiame stulpelyje 
viršutiniame lauke įvedama/atvaizduojama suma eurais, o apatiniame – litais. Norėdami įvesti sumą 
litais, paspauskite mygtuką [Įvesti sumas litais], kai nėra nurodyta suma eurais. Laukelis, skirtas 
įvesti sumą eurais tampa neaktyvus, aktyvuojamas po apačia esantis laukelis, skirtas įvesti sumą litais. 
Įveskite sumą litais ir paspauskite mygtuką [Konvertuoti į EUR]. Po mygtuko paspaudimo viršuje 
esančiame lauke rodoma prašoma suma, konvertuota į eurus, o apačioje esančiame laukelyje rodoma 
įvesta suma litais. Po konvertavimo sumos litais redaguoti nebegalima, galima patikslinti tik sumą 
eurais. Dėl atliekamo konvertavimo suma litais gali šiek tiek skirtis nuo naudotojo įvestos sumos. Po 
konvertavimo, antrą kartą paspaudus mygtuką [Įvesti sumas litais], litų įvedimo laukelis nebus 
aktyvuojamas. Vienu metu įvesti sumas litais ir konvertuoti į eurus galima keliose eilutėse, tačiau tik 
tose, kuriose prieš paspaudžiant mygtuką [Įvesti sumas litais] nebuvo nurodytos sumos eurais, t.y., 
eilutės buvo tuščios. 

4. „2 MPD. SA“ ir „3 MPD. IK“ lapų duomenų įkėlimas iš XML rinkmenos. (Neprivalomas veiksmas.) 
Yra galimybė lapų „2 MPD. SA“ ir „3 MPD. IK“ duomenis įkelti iš XML rinkmenos. „2 MPD. SA“ arba „3 
MPD. IK“ lape nuspaudus mygtuką [Įkelti išlaidas] naudotojui atidaroma forma, kurioje reikia nurodyti 
XML formato rinkmeną. Įkelta rinkmena tikrinama. 
Galimų klaidų sąrašas: 
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 Parinkta rinkmena nėra tinkamo formato (importuoti leidžiama tik XML formato rinkmenas, kurių 
plėtinys „.xml“);  

 Rinkmenoje yra XML sintaksės klaidų ir rinkmena neatitinka patirtų išlaidų duomenų modelio.  
4.1. Jeigu netenkinama bent viena sąlyga, naudotojui rodomas pranešimas su klaidų sąrašu ir duomenų 

įkėlimas yra nutraukiamas.  
4.2. Jeigu abi aprašytos sąlygos yra tenkinamos, naudotojui rodomas pranešimas „Patikrinus 

elektroninę rinkmeną, klaidų nerasta. Ar tikrai norite įkelti išlaidų duomenis (esami išlaidų duomenys 
bus ištrinti)“ su mygtukais [Tęsti] ir [Atšaukti] ir leidžiama tęsti arba atšaukti išlaidų duomenų įkėlimą. 
Pasirinkus „Tęsti“, vykdomas patirtų išlaidų duomenų įkėlimas iš XML rinkmenos.  

5. Patikrinti mokėjimo prašymo duomenis. (Neprivalomas veiksmas, atliekamas norint patikrinti 
mokėjimo prašymo korektiškumą bet kuriuo metu pildant formą.) 
Mokėjimo prašymo registravimo formoje paspausti mygtuką [Tikrinti]. Jei formoje yra klaidų, yra 
rodomas klaidų sąrašas. 

6. Išsaugoti mokėjimo prašymo duomenis. Mokėjimo prašymo registravimo formoje paspausti mygtuką 
[Saugoti]. 

6.1. Jei mokėjimo prašymas užpildytas be klaidų, jis išsaugomas ir atvaizduojamas dabar teikiamų 
mokėjimo prašymų sąraše. 

6.2. Jeigu mokėjimo prašymas užpildytas su klaidomis, yra rodomas dialogas, kuriame pateikiamas 
klaidų skaičius ir klaidų sąrašo rinkmenos pavadinimas. Galima tęsti arba atšaukti mokėjimo 
prašymo išsaugojimą. 

6.2.1. Pasirinkus tęsti saugojimą, mokėjimo prašymas išsaugomas ir atvaizduojamas dabar teikiamų 
mokėjimo prašymų sąraše. 

6.2.2. Pasirinkus atšaukti saugojimą, galima tęsti mokėjimo prašymo registraciją. 
6.3. Tikrinama, ar nėra įkelto/užregistruoto MP su nurodytu numeriu ir data. Jeigu yra naudotojui 

išvedamas pranešimas: „Mokėjimo prašymas su nurodytu numeriu ir pateikimo data jau yra 
teikiamų MP sąraše. Jeigu pasirinksite „Tęsti“, šis mokėjimo prašymas bus išsaugotas, o sąraše 
esantis MP bus ištrintas. Jeigu pasirinksite „Atšaukti“, mokėjimo prašymas nebus išsaugotas, 
galėsite tęsti mokėjimo prašymo redagavimą ir pakeisti mokėjimo prašymo numerį arba datą“. 

6.3.1. Jeigu pasirenkama „Tęsti“ – ištrinamas esantis MP iš dabar teikiamų MP sąrašo ir jo vietoje 
išsaugomi naujo MP duomenys. 

6.3.2. Jeigu pasirenkama „Atšaukti“ – vėl grįžtama į MP redagavimo režimą. 
7. Peržiūrėti mokėjimo prašymo klaidas. (Neprivalomas veiksmas, atliekamas jei mokėjimo prašymas 

užregistruotas su klaidomis.) 
Saugant mokėjimo prašymą, jei jis užpildytas su klaidomis, yra rodomas dialogas, kuriame galima 
pasirinkti atidaryti peržiūrai arba išsaugoti klaidų sąrašo rinkmeną. Atidaryti peržiūrai arba išsaugoti 
klaidų sąrašo rinkmeną taip pat galima, dabar teikiamų MP sąraše užregistruoto mokėjimo prašymo 
eilutėje bei MP peržiūros formoje paspaudus ant klaidų sąrašo rinkmenos pavadinimo „Klaidos“.  

 Peržiūrėti mokėjimo prašymo duomenis (žr. „2.11.6 Mokėjimo prašymo peržiūra“); 

 Spausdinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.12 Mokėjimo prašymo spausdinimas“); 

 Redaguoti mokėjimo prašymo duomenis (žr. „2.11.7 Mokėjimo prašymo redagavimas“); 

 Atsisiųsti užpildytą teikiamo mokėjimo prašymo elektroninę formą (žr. „2.11.8 Užpildytos teikiamo 
mokėjimo prašymo el. formos parsisiuntimas“); 

 Pateikti mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai institucijai (žr. „2.11.13 Mokėjimo prašymo 
pateikimas įgyvendinančiajai institucijai“); 

 Pašalinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.14 Mokėjimo prašymo atšaukimas“). 

 

2.11.5. Mokėjimo prašymo registravimas įvedant prašomas sumas eurais 

Duomenų mainų svetainėje galima registruoti tarpinį ir galutinį mokėjimo prašymą užpildant mokėjimo 
prašymo duomenis interaktyviai (on-line). Galima registruoti naują mokėjimo prašymą arba patikslinimą 
pateiktam mokėjimo prašymui. Registruojant duomenis galima atlikti registruojamų duomenų korektiškumo 
patikrinimą ir peržiūrėti klaidų sąrašą. Jeigu registruojamas mokėjimo prašymas išsaugomas su klaidomis, 
teikiamo mokėjimo prašymo klaidų sąrašą galima peržiūrėti ir užbaigus registraciją. Registruojant MP 
interaktyviai (on-line), yra galimybė MPD2 ir MPD3 patirtas išlaidas įkelti iš XML rinkmenos. 
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Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“); 

 Duomenų mainų svetainėje gali būti pateiktas tik vienas mokėjimo prašymas (skaičiuojami 
užregistruoti avansai ir įkelti bei užregistruoti mokėjimo prašymai). 

Veiksmai 

1. Pradėti mokėjimo prašymo registraciją. Atlikus vieną iš šiame žingsnyje pateiktų veiksmų: 
1.1. Lape „Pradžia“ paspausti mygtuką [Pateikti MP], atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Pildyti 

mokėjimo prašymą“ arba „Patikslinti mokėjimo prašymą“; 
1.2. Paspausti meniu punktą „Mokėjimai“. Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Dabar teikiami 

mokėjimo prašymai“, paspausti mygtuką [Pateikti MP], atsidariusiame antro lygio meniu paspausti 
„Pildyti mokėjimo prašymą“ arba „Patikslinti mokėjimo prašymą“. 

yra atidaroma tuščia mokėjimo prašymo registracijos forma redagavimo režime, pasirinkus naujo 
mokėjimo prašymo registraciją arba atidaroma galimų tikslinti mokėjimo prašymų sąrašo forma, 
pasirinkus patikslinto mokėjimo prašymo registraciją, kurioje reikia pasirinkti tikslinamą mokėjimo 
prašymą. Nurodžius tikslinamą mokėjimo prašymą, atidaroma mokėjimo prašymo registracijos forma 
redagavimo režime, kurioje rodomi pasirinkto mokėjimo prašymo duomenys. Jeigu nėra tikslintinų MP, 
naudotojui rodomas informacinis pranešimas ir patikslinto MP registracija yra baigiama. 

2. Užpildyti mokėjimo prašymo duomenis. Mokėjimo prašymo duomenys pildomi šiuose lapuose:  

 „MP bendroji dalis“ (žr. „3.10.2 Tarpinio ir galutinio MP bendrosios dalies registravimo formos 
redagavimo režimas“), 

 „1 MPD. Veiklos“ (žr. „3.10.4 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 projekto įgyvendinimo eigos 
registravimo formos redagavimo režimas“), 

 „1 MPD. Rodikliai“ (žr. „3.10.6 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 stebėsenos rodiklių registravimo 
formos redagavimo režimas“), 

 „1 MPD. MP grafikas“ (žr. „3.10.8 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 MP teikimo grafiko registravimo 
formos redagavimo režimas“), 

 „2 MPD. SA“ (žr. „3.10.10 Tarpinio ir galutinio MP MPD2 patirtų išlaidų registravimo formos 
redagavimo režimas“), 

 „3 MPD. IK“ (žr. „3.10.12 Tarpinio ir galutinio MP MPD3 patirtų išlaidų registravimo formos 
redagavimo režimas“). 

3. Prašomų sumų įvedimas eurais lapuose „2 MPD. SA“ ir „3 MPD. IK“. Lape „2 MPD. SA“ stulpelyje 
{Pagr. dok. prašoma suma} arba lape „3 MPD. IK“ stulpeliuose {Pagr. dok. prašoma suma} ir {Įrod. dok. 
prašoma suma} sumos nurodomos dvejopa valiuta: eurais ir litais. Tame pačiame stulpelyje 
viršutiniame lauke įvedama/atvaizduojama suma eurais, o apatiniame – litais. Norėdami įvesti sumą 
eurais ją įveskite į viršutinį laukelį ir išsaugokite duomenis. Jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia. 
Išsaugojus duomenis arba paspaudus mygtukus [Įvesti sumas litais] -> [Konvertuoti į EUR], apatiniame 
laukelyje atvaizduojama prašoma suma, konvertuota į litus. Į eilutę įvedus sumą eurais, sumos litais 
įvesti nebus galima. 

4. „2 MPD. SA“ ir „3 MPD. IK“ lapų duomenų įkėlimas iš XML rinkmenos. (Neprivalomas veiksmas.) 
Yra galimybė lapų „2 MPD. SA“ ir „3 MPD. IK“ duomenis įkelti iš XML rinkmenos. „2 MPD. SA“ arba „3 
MPD. IK“ lape nuspaudus mygtuką [Įkelti išlaidas] naudotojui atidaroma forma, kurioje reikia nurodyti 
XML formato rinkmeną. Įkelta rinkmena tikrinama. 
Galimų klaidų sąrašas: 

 Parinkta rinkmena nėra tinkamo formato (importuoti leidžiama tik XML formato rinkmenas, kurių 
plėtinys „.xml“);  

 Rinkmenoje yra XML sintaksės klaidų ir rinkmena neatitinka patirtų išlaidų duomenų modelio.  
4.1. Jeigu netenkinama bent viena sąlyga, naudotojui rodomas pranešimas su klaidų sąrašu ir duomenų 

įkėlimas yra nutraukiamas.  
4.2. Jeigu abi aprašytos sąlygos yra tenkinamos, naudotojui rodomas pranešimas „Patikrinus 

elektroninę rinkmeną, klaidų nerasta. Ar tikrai norite įkelti išlaidų duomenis (esami išlaidų duomenys 
bus ištrinti)“ su mygtukais [Tęsti] ir [Atšaukti] ir leidžiama tęsti arba atšaukti išlaidų duomenų įkėlimą. 
Pasirinkus „Tęsti“, vykdomas patirtų išlaidų duomenų įkėlimas iš XML rinkmenos.  

5. Patikrinti mokėjimo prašymo duomenis. (Neprivalomas veiksmas, atliekamas norint patikrinti 
mokėjimo prašymo korektiškumą bet kuriuo metu pildant formą.) 
Mokėjimo prašymo registravimo formoje paspausti mygtuką [Tikrinti]. Jei formoje yra klaidų, yra 
rodomas klaidų sąrašas. 
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6. Išsaugoti mokėjimo prašymo duomenis. Mokėjimo prašymo registravimo formoje paspausti mygtuką 
[Saugoti]. 

6.1. Jei mokėjimo prašymas užpildytas be klaidų, jis išsaugomas ir atvaizduojamas dabar teikiamų 
mokėjimo prašymų sąraše. 

6.2. Jeigu mokėjimo prašymas užpildytas su klaidomis, yra rodomas dialogas, kuriame pateikiamas 
klaidų skaičius ir klaidų sąrašo rinkmenos pavadinimas. Galima tęsti arba atšaukti mokėjimo 
prašymo išsaugojimą. 

6.2.1. Pasirinkus tęsti saugojimą, mokėjimo prašymas išsaugomas ir atvaizduojamas dabar teikiamų 
mokėjimo prašymų sąraše. 

6.2.2. Pasirinkus atšaukti saugojimą, galima tęsti mokėjimo prašymo registraciją. 
6.3. Tikrinama, ar nėra įkelto/užregistruoto MP su nurodytu numeriu ir data. Jeigu yra naudotojui 

išvedamas pranešimas: „Mokėjimo prašymas su nurodytu numeriu ir pateikimo data jau yra 
teikiamų MP sąraše. Jeigu pasirinksite „Tęsti“, šis mokėjimo prašymas bus išsaugotas, o sąraše 
esantis MP bus ištrintas. Jeigu pasirinksite „Atšaukti“, mokėjimo prašymas nebus išsaugotas, 
galėsite tęsti mokėjimo prašymo redagavimą ir pakeisti mokėjimo prašymo numerį arba datą“. 

6.3.1. Jeigu pasirenkama „Tęsti“ – ištrinamas esantis MP iš dabar teikiamų MP sąrašo ir jo vietoje 
išsaugomi naujo MP duomenys. 

6.3.2. Jeigu pasirenkama „Atšaukti“ – vėl grįžtama į MP redagavimo režimą. 
7. Peržiūrėti mokėjimo prašymo klaidas. (Neprivalomas veiksmas, atliekamas jei mokėjimo prašymas 

užregistruotas su klaidomis.) 
Saugant mokėjimo prašymą, jei jis užpildytas su klaidomis, yra rodomas dialogas, kuriame galima 
pasirinkti atidaryti peržiūrai arba išsaugoti klaidų sąrašo rinkmeną. Atidaryti peržiūrai arba išsaugoti 
klaidų sąrašo rinkmeną taip pat galima, dabar teikiamų MP sąraše užregistruoto mokėjimo prašymo 
eilutėje bei MP peržiūros formoje paspaudus ant klaidų sąrašo rinkmenos pavadinimo „Klaidos“.  

 Peržiūrėti mokėjimo prašymo duomenis (žr. „2.11.6 Mokėjimo prašymo peržiūra“); 

 Spausdinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.12 Mokėjimo prašymo spausdinimas“); 

 Redaguoti mokėjimo prašymo duomenis (žr. „2.11.7 Mokėjimo prašymo redagavimas“); 

 Atsisiųsti užpildytą teikiamo mokėjimo prašymo elektroninę formą (žr. „2.11.8 Užpildytos teikiamo 
mokėjimo prašymo el. formos parsisiuntimas“); 

 Pateikti mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai institucijai (žr. „2.11.13 Mokėjimo prašymo 
pateikimas įgyvendinančiajai institucijai“); 

 Pašalinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.14 Mokėjimo prašymo atšaukimas“). 

 

2.11.6. Mokėjimo prašymo peržiūra 

Duomenų mainų svetainėje galima peržiūrėti mokėjimo prašymo duomenis, kol jis nėra užregistruotas 
SFMIS posistemyje. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“); 

 Duomenų mainų svetainėje turi būti užregistruotas mokėjimo prašymas (žr. „2.11.4 Mokėjimo 
prašymo registravimas“); 

 Mokėjimo prašymas negali būti užregistruotas SFMIS posistemyje, t.y. jo būsena DMS turi būti 
„Užregistruotas“, „Įkeltas“ arba „Pateiktas ĮI“. 

Veiksmai 

1. Atidaryti dabar teikiamų mokėjimo prašymų sąrašą ir peržiūrėti duomenis. Atlikus vieną iš šiame 
žingsnyje pateiktų veiksmų: 
1.1. Lape „Pradžia“ ties grupe „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ paspausti 

mygtuką [Daugiau]; 
1.2. Paspausti meniu punktą „Mokėjimai“. Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Dabar teikiami 

mokėjimo prašymai“. 

http://sfmis07/dms/faces/pages/welcome.jspx


Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  33 

 

yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti apdorojamų, neįkeltų, užregistruotų, įkeltų ir pateiktų ĮI 
mokėjimo prašymų sąrašą ir pašalintų mokėjimo prašymų sąrašą (plačiau apie peržiūrimus duomenis 
žr. „3.10.1 Teikiamų mokėjimo prašymų sąrašo forma“). 

2. Peržiūrėti užregistruotą mokėjimo prašymą. Dabar teikiamų MP sąraše pasirinkus tarpinio arba 

galutinio mokėjimo prašymo eilutę, paspausti stulpelio „Veiksmai“ mygtuką [ ]. Atidaromas lapas, 
kuriame galima peržiūrėti mokėjimo prašymo duomenis (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr: 

 „3.10.3 Tarpinio ir galutinio MP bendrosios dalies registravimo formos peržiūros režimas“; 

 „3.10.5 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registravimo formos 
peržiūros režimas“; 

 „3.10.7 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 stebėsenos rodiklių registravimo formos peržiūros 
režimas“; 

 „3.10.9 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 MP teikimo grafiko registravimo formos peržiūros 
režimas“; 

 „3.10.11 Tarpinio ir galutinio MP MPD2 patirtų išlaidų registravimo formos peržiūros režimas“; 

 „3.10.13 Tarpinio ir galutinio MP MPD3 patirtų išlaidų registravimo formos peržiūros režimas“. 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Spausdinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.12 Mokėjimo prašymo spausdinimas“); 

 Redaguoti mokėjimo prašymo duomenis (žr. „2.11.7 Mokėjimo prašymo redagavimas“); 

 Pateikti mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai institucijai (žr. „2.11.13 Mokėjimo prašymo 
pateikimas įgyvendinančiajai institucijai“); 

 Pašalinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.14 Mokėjimo prašymo atšaukimas“). 

 

2.11.7. Mokėjimo prašymo redagavimas 

Duomenų mainų svetainėje galima redaguoti interaktyviai užregistruoto (on-line) arba įkelto mokėjimo 
prašymo duomenis, jei jis dar nėra pateiktas įgyvendinančiajai institucijai. Redaguojant duomenis galima 
atlikti duomenų korektiškumo patikrinimą ir peržiūrėti klaidų sąrašą. Jeigu registruojamas mokėjimo 
prašymas išsaugomas su klaidomis, teikiamo mokėjimo prašymo klaidų sąrašą galima peržiūrėti ir užbaigus 
registraciją. Redaguojant MP duomenis, yra galimybė MPD2 ir MPD3 patirtas išlaidas įkelti iš XML 
rinkmenos. 

 Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“); 

 Duomenų mainų svetainėje turi būti interaktyviai užregistruotas tarpinis arba galutinis mokėjimo 
prašymas (žr. „2.11.4 Mokėjimo prašymo registravimas“); 

 Tarpinis arba galutinis mokėjimo prašymas, kurį norima redaguoti, negali būti pateiktas 
įgyvendinančiajai institucijai, t.y. jo būsena DMS turi būti „Užregistruotas“ arba „Įkeltas“. 

Veiksmai 

1. Atidaryti dabar teikiamų mokėjimo prašymų sąrašą ir peržiūrėti duomenis. Atlikus vieną iš šiame 
žingsnyje pateiktų veiksmų: 
1.1. Lape „Pradžia“ ties grupe „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ paspausti 

mygtuką [Daugiau]; 
1.2. Paspausti meniu punktą „Mokėjimai“. Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Dabar teikiami 

mokėjimo prašymai“. 
yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti apdorojamų, neįkeltų, užregistruotų, įkeltų ir pateiktų ĮI 
mokėjimo prašymų sąrašą ir pašalintų mokėjimo prašymų sąrašą (plačiau apie peržiūrimus duomenis 
žr. „3.10.1 Teikiamų mokėjimo prašymų sąrašo forma“). 

2. Peržiūrėti užregistruotą mokėjimo prašymą. Dabar teikiamų MP sąraše pasirinkus tarpinio arba 

galutinio mokėjimo prašymo eilutę paspausti stulpelio „Veiksmai“ mygtuką [ ]. Atidaromas lapas, 
kuriame galima peržiūrėti mokėjimo prašymo duomenis. 

3. Redaguoti mokėjimo prašymą. Atsidariusiame lape paspaudus mygtuką [Redaguoti]. Galima 
redaguoti mokėjimo prašymo duomenis šiuose lapuose:  
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 „MP bendroji dalis“ (žr. „3.10.2 Tarpinio ir galutinio MP bendrosios dalies registravimo formos 
redagavimo režimas“), 

 „1 MPD. Veiklos“ (žr. „3.10.4 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 projekto įgyvendinimo eigos 
registravimo formos redagavimo režimas“), 

 „1 MPD. Rodikliai“ (žr. „3.10.6 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 stebėsenos rodiklių registravimo 
formos redagavimo režimas“), 

 „1 MPD. MP grafikas“ (žr. „3.10.8 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 MP teikimo grafiko registravimo 
formos redagavimo režimas“), 

 „2 MPD. SA“ (žr. „3.10.10 Tarpinio ir galutinio MP MPD2 patirtų išlaidų registravimo formos 
redagavimo režimas“), 

 „3 MPD. IK“ (žr. „3.10.12 Tarpinio ir galutinio MP MPD3 patirtų išlaidų registravimo formos 
redagavimo režimas“). 

4. „2 MPD. SA“ ir „3 MPD. IK“ lapų duomenų įkėlimas iš XML rinkmenos. (Neprivalomas veiksmas.) 
Yra galimybė lapų „2 MPD. SA“ ir „3 MPD. IK“ duomenis įkelti iš XML rinkmenos. „2 MPD. SA“ arba „3 
MPD. IK“ lape nuspaudus mygtuką [Įkelti išlaidas] naudotojui atidaroma forma, kurioje reikia nurodyti 
XML formato rinkmeną. Įkelta rinkmena tikrinama. 
Galimų klaidų sąrašas: 

 Parinkta rinkmena nėra tinkamo formato (importuoti leidžiama tik XML formato rinkmenas, kurių 
plėtinys „.xml“);  

 Rinkmenoje yra XML sintaksės klaidų ir rinkmena neatitinka patirtų išlaidų duomenų modelio.  
4.1. Jeigu netenkinama bent viena sąlyga, naudotojui rodomas pranešimas su klaidų sąrašu ir duomenų 

įkėlimas yra nutraukiamas.  
4.2. Jeigu abi aprašytos sąlygos yra tenkinamos, naudotojui rodomas pranešimas „Patikrinus 

elektroninę rinkmeną, klaidų nerasta. Ar tikrai norite įkelti išlaidų duomenis (esami išlaidų duomenys 
bus ištrinti)“ su mygtukais [Tęsti] ir [Atšaukti] ir leidžiama tęsti arba atšaukti išlaidų duomenų įkėlimą. 
Pasirinkus „Tęsti“, vykdomas patirtų išlaidų duomenų įkėlimas iš XML rinkmenos.  

5. Patikrinti mokėjimo prašymo duomenis. (Neprivalomas veiksmas, atliekamas norint patikrinti 
mokėjimo prašymo korektiškumą bet kuriuo metu pildant formą.) 
Mokėjimo prašymo registravimo formoje paspausti mygtuką [Tikrinti]. Jei formoje yra klaidų, yra 
rodomas klaidų sąrašas. 

6. Išsaugoti mokėjimo prašymo duomenis. Mokėjimo prašymo registravimo formoje paspausti mygtuką 
[Saugoti]. 

6.1. Jei mokėjimo prašymas užpildytas be klaidų, jis išsaugomas ir atvaizduojamas dabar teikiamų 
mokėjimo prašymų sąraše. 

6.2. Jeigu mokėjimo prašymas užpildytas su klaidomis, yra rodomas dialogas, kuriame pateikiamas 
klaidų skaičius ir klaidų sąrašo rinkmenos pavadinimas. Galima tęsti arba atšaukti mokėjimo 
prašymo išsaugojimą. 

6.2.1. Pasirinkus tęsti saugojimą, mokėjimo prašymas išsaugomas ir atvaizduojamas dabar teikiamų 
mokėjimo prašymų sąraše. 

6.2.2. Pasirinkus atšaukti saugojimą, galima tęsti mokėjimo prašymo registraciją. 
6.3. Tikrinama, ar nėra įkelto/užregistruoto MP su nurodytu numeriu ir data. Jeigu yra naudotojui 

išvedamas pranešimas: „Mokėjimo prašymas su nurodytu numeriu ir pateikimo data jau yra 
teikiamų MP sąraše. Jeigu pasirinksite „Tęsti“, šis mokėjimo prašymas bus išsaugotas, o sąraše 
esantis MP bus ištrintas. Jeigu pasirinksite „Atšaukti“, mokėjimo prašymas nebus išsaugotas, 
galėsite tęsti mokėjimo prašymo redagavimą ir pakeisti mokėjimo prašymo numerį arba datą“. 

6.3.1. Jeigu pasirenkama „Tęsti“ – ištrinamas esantis MP iš dabar teikiamų MP sąrašo ir jo vietoje 
išsaugomi naujo MP duomenys. 

6.3.2. Jeigu pasirenkama „Atšaukti“ – vėl grįžtama į MP redagavimo režimą. 
7. Peržiūrėti mokėjimo prašymo klaidas. (Neprivalomas veiksmas, atliekamas jei mokėjimo prašymas 

užregistruotas su klaidomis.). 
Saugant mokėjimo prašymą, jei jis užpildytas su klaidomis, yra rodomas dialogas, kuriame galima 
pasirinkti atidaryti peržiūrai arba išsaugoti klaidų sąrašo rinkmeną. Atidaryti peržiūrai arba išsaugoti 
klaidų sąrašo rinkmeną taip pat galima, dabar teikiamų MP sąraše užregistruoto mokėjimo prašymo 
eilutėje bei MP peržiūros formoje paspaudus ant klaidų sąrašo rinkmenos pavadinimo „Klaidos“.  

 Galimi tolimesni veiksmai 

 Peržiūrėti mokėjimo prašymo duomenis (žr. „2.11.6 Mokėjimo prašymo peržiūra“); 

 Spausdinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.12 Mokėjimo prašymo spausdinimas“); 

 Redaguoti mokėjimo prašymo duomenis (žr. „2.11.7 Mokėjimo prašymo redagavimas“); 
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 Atsisiųsti užpildytą teikiamo mokėjimo prašymo elektroninę formą (žr. „2.11.8 Užpildytos teikiamo 
mokėjimo prašymo el. formos parsisiuntimas“); 

 Pateikti mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai institucijai (žr. „2.11.13 Mokėjimo prašymo 
pateikimas įgyvendinančiajai institucijai“); 

 Pašalinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.14 Mokėjimo prašymo atšaukimas“). 

 

2.11.8. Užpildytos teikiamo mokėjimo prašymo el. formos parsisiuntimas 

Duomenų mainų svetainėje galima parsisiųsti užpildytą tarpinio arba galutinio mokėjimo prašymo el. 
formos rinkmeną. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“); 

 Duomenų mainų svetainėje turi būti užregistruotas arba įkeltas mokėjimo prašymas, t.y. jo 
būsena DMS turi būti „Užregistruotas“, „Pateiktas ĮI“ arba „Įkeltas“. 

Veiksmai 

1. Atidaryti dabar teikiamų mokėjimo prašymų sąrašą ir peržiūrėti duomenis. Atlikus vieną iš šiame 
žingsnyje pateiktų veiksmų: 
1.1. Lape „Pradžia“ ties grupe „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ paspausti 

mygtuką [Daugiau]; 
1.2. Paspausti meniu punktą „Mokėjimai“. Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Dabar teikiami 

mokėjimo prašymai“. 
yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti apdorojamų, neįkeltų, užregistruotų, įkeltų ir pateiktų ĮI 
mokėjimo prašymų sąrašą ir pašalintų mokėjimo prašymų sąrašą (plačiau apie peržiūrimus duomenis 
žr. „3.10.1 Teikiamų mokėjimo prašymų sąrašo forma“). 

2. Pasisiųsti teikiamo mokėjimo prašymo el. formą. Dabar teikiamų MP sąraše pasirinkus tarpinio ar 
galutinio mokėjimo prašymo eilutę, paspausti stulpelio „Rinkmena“ nuorodą. Išvedamas paklausimas, 
ar tikrai norima atidaryti rinkmeną, įspėjantis naudotoją, kad rinkmena bus atidaryta/parsisiųsta tik 
peržiūrai – pakeitimai nebus išsaugoti duomenų mainų svetainėje. Paspaudus [Taip] – rinkmena 
atidaroma arba išsaugoma naudotojo kompiuteryje. Paspaudus [Ne] rinkmenos atidarymas 
atšaukiamas. Atliktus pakeitimus rinkmenoje perkelti į duomenų mainų svetainę galima pagal scenarijų 
„2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“. 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Įkelti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“); 

 Pašalinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.14 Mokėjimo prašymo atšaukimas“). 

 

2.11.9. Iš dalies užpildyto mokėjimo prašymo parsisiuntimas 

Prieš teikiant mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai institucijai, turi būti užpildyta ir įkelta į DMS elektroninė 
mokėjimo prašymo forma. Šią formą galima parsisiųsti iš duomenų mainų svetainės. Forma yra užpildyta 
pagrindiniais peržiūrimo projekto duomenimis, todėl šių duomenų pildyti elektroninėje mokėjimo prašymo 
formoje nereikia.   

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“). 

Veiksmai  

1. Parsisiųsti mokėjimo prašymo formą. Atlikus vieną iš šiame žingsnyje pateiktų veiksmų: 
1.1. Lape „Pradžia“ paspausti mygtuką [Parsisiųsti MP].  
1.2. Paspausti meniu punktą „Mokėjimai“. Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Dabar teikiami 

mokėjimo prašymai“, paspausti mygtuką [Parsisiųsti MP]. 
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yra rodomas formos siuntimo patvirtinimo pranešimas, kuriame paspausti mygtuką [Tęsti]. Elektroninė 
mokėjimo prašymo forma yra ruošiama. Kai forma yra paruošta, atidaromas dialogas, kuriame galima 
pasirinkti atidaryti formą peržiūrai arba saugoti kompiuteryje. 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“); 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų duomenis (žr. „2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų 
duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto esamos situacijos duomenis (žr. „2.7 Esamos projekto situacijos duomenų 
peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.11.10. Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas 

Užpildytą elektroninio mokėjimo prašymą galima įkelti į duomenų mainų svetainę ir patikrinti ar jame nėra 
pildymo bei duomenų klaidų: ar įkeltas mokėjimo prašymas užpildytas vadovaujantis pildymo instrukcija, ar 
prašomų lėšų pakanka pagal sutartį, ar teisingai nurodyta tiekėjų informacija bei kiti duomenys. Jei mokėjimo 
prašymas yra užpildytas klaidingai, galima peržiūrėti mokėjimo prašymo klaidų sąrašą. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“); 

 Turi būti paruošta elektroninio mokėjimo prašymo rinkmena įkėlimui į duomenų mainų svetainę; 

 Duomenų mainų svetainėje gali būti pateiktas tik vienas mokėjimo prašymas (skaičiuojami 
užregistruoti avansai ir įkelti bei užregistruoti mokėjimo prašymai). 

Veiksmai  

1. Įkelti elektroninį mokėjimo prašymą. Atlikus vieną iš šiame žingsnyje pateiktų veiksmų: 
1.1. Lape „Pradžia“ paspausti mygtuką [Pateikti MP], atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Įkelti 

užpildytą elektroninę mokėjimo prašymo formą“; 
1.2. Paspausti meniu punktą „Mokėjimai“. Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Dabar teikiami 

mokėjimo prašymai“, paspausti mygtuką [Pateikti MP], atsidariusiame antro lygio meniu paspausti 
„Įkelti užpildytą elektroninę mokėjimo prašymo formą“. 

yra atidaromas rinkmenos pridėjimo langas, kuriame paspaudus mygtuką [Tęsti] rodomas informacinis 
pranešimas, kad el. MP forma yra perduota tikrinimui. Paspaudus mygtuką [Tęsti] atidaromas dabar 
teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas, kuriame atvaizduojamas pateiktas mokėjimo prašymas su 
suteikta būsena „Apdorojamas“ (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.10.1 Teikiamų mokėjimo 
prašymų sąrašo forma“). Atlikus tikrinimą, rodomas pranešimas apie apdorojimo pabaigą ir mokėjimo 
prašymui suteikiama viena iš būsenų: 

 Jei mokėjimo prašymas neturi kritinių klaidų, jam suteikiama būsena „Įkeltas“. 

 Jei mokėjimo prašymas turi kritinių klaidų, jam suteikiama būsena „Neįkeltas“. 
2. Peržiūrėti įkelto mokėjimo prašymo klaidas. Pateikus mokėjimo prašymą, jei jis yra klaidingas, galima 

pasirinkti atidaryti peržiūrai arba išsaugoti klaidų sąrašo rinkmeną taip pat galima, dabar teikiamų MP 
sąraše užregistruoto mokėjimo prašymo eilutėje bei MP peržiūros formoje paspaudus ant klaidų sąrašo 
rinkmenos pavadinimo „Klaidos“. 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Peržiūrėti įkelto mokėjimo prašymo duomenis (žr. „2.11.11 Įkeltų ir pateiktų mokėjimo prašymų 
sąrašo peržiūra“); 
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 Spausdinti elektroninį mokėjimo prašymą (žr. „2.11.12 Mokėjimo prašymo spausdinimas“); 

 Pateikti elektroninį mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai institucijai (žr. „2.11.13 Mokėjimo 
prašymo pateikimas įgyvendinančiajai institucijai“); 

 Pašalinti elektroninį mokėjimo prašymą (žr. „2.11.14 Mokėjimo prašymo atšaukimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą iš naujo (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir 
patikrinimas“); 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų duomenis (žr. „2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų 
duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto esamos situacijos duomenis (žr. „2.7 Esamos projekto situacijos duomenų 
peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.11.11. Įkeltų ir pateiktų mokėjimo prašymų sąrašo peržiūra 

Įkėlus arba interaktyviai užregistravus elektroninę mokėjimo prašymo formą ir ją pateikus 
įgyvendinančiajai institucijai, formos pagrindinius duomenis galima peržiūrėti dabar teikiamų mokėjimo 
prašymų sąraše. Taip pat galima peržiūrėti arba išsisaugoti mokėjimo prašymo rinkmeną ir pašalintų/ 
atmestų mokėjimo prašymų sąrašą. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“). 

Veiksmai 

1. Atidaryti dabar teikiamų mokėjimo prašymų sąrašą ir peržiūrėti duomenis. Atlikus vieną iš šiame 
žingsnyje pateiktų veiksmų: 

1.1. Lape „Pradžia“ ties grupe „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ paspausti 
mygtuką [Daugiau]; 

1.2. Paspausti meniu punktą „Mokėjimai“. Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Dabar teikiami 
mokėjimo prašymai“. 

yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti apdorojamų, neįkeltų, užregistruotų, įkeltų ir pateiktų ĮI 
mokėjimo prašymų sąrašą ir pašalintų mokėjimo prašymų sąrašą (plačiau apie peržiūrimus duomenis 
žr. „3.10.1 Teikiamų mokėjimo prašymų sąrašo forma“). 

2. Peržiūrėti elektroninio mokėjimo prašymo rinkmenos duomenis. Mokėjimo prašymų sąraše 
pasirinkus mokėjimo prašymo eilutę, paspausti stulpelio „Rinkmena“ rinkmenos pavadinimą. 
Atsidariusiame dialogo lange pasirinkti atidaryti rinkmeną peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Spausdinti elektroninį mokėjimo prašymą (žr. „2.11.12 Mokėjimo prašymo spausdinimas“); 

 Pateikti elektroninį mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai institucijai (žr. „2.11.13 Mokėjimo 
prašymo pateikimas įgyvendinančiajai institucijai“); 

 Pašalinti elektroninį mokėjimo prašymą (žr. „2.11.14 Mokėjimo prašymo atšaukimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą iš naujo (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir 
patikrinimas“); 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 
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 Peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų duomenis (žr. „2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų 
duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto esamos situacijos duomenis (žr. „2.7 Esamos projekto situacijos duomenų 
peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.11.12. Mokėjimo prašymo spausdinimas 

Jei įkeltas arba interaktyviai užregistruotas elektroninis mokėjimo prašymas yra be klaidų, jį galima teikti 
įgyvendinančiajai institucijai (ĮI). Prieš vykdant teikimą, mokėjimo prašymą reikia atspausdinti (kad jo 
popierinę kopiją būtų galima išsiųsti ĮI). Dokumentas atspausdinamas su požymiu, kad jis yra patikrintas 
duomenų mainų svetainėje ir neturi klaidų. 

Be klaidų užregistruotą avansą, prieš teikiant įgyvendinančiajai institucijai, taip pat reikia atspausdinti. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“); 

 Pasirinktas tarpinis, galutinis arba avanso mokėjimo prašymas turi būti be klaidų. 

Veiksmai  

1. Atidaryti dabar teikiamų mokėjimo prašymų sąrašą ir peržiūrėti duomenis. Atlikus vieną iš šiame 
žingsnyje pateiktų veiksmų: 

1.1. Lape „Pradžia“ ties grupe „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ paspausti 
mygtuką [Daugiau]; 

1.2. Paspausti meniu punktą „Mokėjimai“. Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Dabar teikiami 
mokėjimo prašymai“. 

yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti apdorojamų, neįkeltų, užregistruotų, įkeltų ir pateiktų ĮI 
mokėjimo prašymų sąrašą ir pašalintų mokėjimo prašymų sąrašą (plačiau apie peržiūrimus duomenis 
žr. „3.10.1 Teikiamų mokėjimo prašymų sąrašo forma“). 

2. Spausdinti mokėjimo prašymą. Pasirinkti tarpinį, galutinį arba avanso mokėjimo prašymą ir jo eilutėje 

paspausti mygtuką [ ]. Jei mokėjimo prašymas yra be klaidų, suformuojama mokėjimo prašymo 
versija spausdinimui. Kai suformuojama elektroninio mokėjimo prašymo rinkmena, rodomas dialogas, 
kuriame galima atidaryti rinkmeną peržiūrai ir spausdinimui arba išsaugoti kompiuteryje.  

Galimi tolimesni veiksmai 

 Peržiūrėti įkelto mokėjimo prašymo duomenis (žr. „2.11.11 Įkeltų ir pateiktų mokėjimo prašymų 
sąrašo peržiūra“); 

 Pateikti elektroninį mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai institucijai (žr. „2.11.13 Mokėjimo 
prašymo pateikimas įgyvendinančiajai institucijai“); 

 Pašalinti elektroninį mokėjimo prašymą (žr. „2.11.14 Mokėjimo prašymo atšaukimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą iš naujo (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir 
patikrinimas“); 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų duomenis (žr. „2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų 
duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto esamos situacijos duomenis (žr. „2.7 Esamos projekto situacijos duomenų 
peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 
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 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.11.13. Mokėjimo prašymo pateikimas įgyvendinančiajai institucijai 

Įkėlus arba interaktyviai užregistravus ir patikrinus elektroninį mokėjimo prašymą, jei mokėjimo prašymas 
yra be klaidų, jį galima teikti įgyvendinančiajai institucijai per duomenų mainų svetainę (kartu paštu 
išsiunčiant ar kitaip pristatant popierinį mokėjimo prašymo variantą). 

Be klaidų užregistruotą avansą taip pat galima teikti įgyvendinančiajai institucijai per duomenų mainų 
svetainę (kartu paštu išsiunčiant ar kitaip pristatant popierinį avanso variantą). 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“); 

 Pasirinktas tarpinis, galutinis arba avanso mokėjimo prašymas turi būti be klaidų. 

Veiksmai  

1. Atidaryti teikiamų mokėjimo prašymų sąrašą ir peržiūrėti duomenis. Atlikus vieną iš šiame 
žingsnyje pateiktų veiksmų: 

1.1. Lape „Pradžia“ ties grupe „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ paspausti 
mygtuką [Daugiau]; 

1.2. Paspausti meniu punktą „Mokėjimai“. Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Dabar teikiami 
mokėjimo prašymai“. 

yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti apdorojamų, neįkeltų, užregistruotų, įkeltų ir pateiktų ĮI 
mokėjimo prašymų sąrašą ir pašalintų mokėjimo prašymų sąrašą (plačiau apie peržiūrimus duomenis 
žr. „3.10.1 Teikiamų mokėjimo prašymų sąrašo forma“). 

2. Pateikti mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai institucijai. Pasirinkti tarpinį, galutinį arba avanso 

mokėjimo prašymą ir jo eilutėje paspausti mygtuką [ ]. Jei mokėjimo prašymas yra be klaidų, rodomas 
pranešimas, kuriame reikia patvirtinti, kad norima mokėjimo prašymą perduoti įgyvendinančiajai 
institucijai. Patvirtinus veiksmą, mokėjimo prašymas yra perduodamas ĮI.  

Galimi tolimesni veiksmai 

 Peržiūrėti įkelto mokėjimo prašymo duomenis (žr. „2.11.11 Įkeltų ir pateiktų mokėjimo prašymų 
sąrašo peržiūra“); 

 Spausdinti elektroninį mokėjimo prašymą (žr. „2.11.12 Mokėjimo prašymo spausdinimas“); 

 Pašalinti elektroninį mokėjimo prašymą (žr. „2.11.14 Mokėjimo prašymo atšaukimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą iš naujo (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir 
patikrinimas“); 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų duomenis (žr. „2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų 
duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto esamos situacijos duomenis (žr. „2.7 Esamos projekto situacijos duomenų 
peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 
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2.11.14. Mokėjimo prašymo atšaukimas 

Jei įkeltas arba interaktyviai užregistruotas elektroninis mokėjimo prašymas arba užregistruotas avansas 
yra klaidingas arba pateiktas įgyvendinančiajai institucijai kitais būdais, mokėjimo prašymą iš duomenų 
mainų svetainės galima pašalinti.  

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“); 

 Duomenų mainų svetainėje turi būti užregistruotas arba įkeltas mokėjimo prašymas, t.y. jo 
būsena DMS turi būti „Užregistruotas“, „Pateiktas ĮI“ arba „Įkeltas“. 

Veiksmai  

1. Atidaryti teikiamų mokėjimo prašymų sąrašą ir peržiūrėti duomenis. Atlikus vieną iš šiame 
žingsnyje pateiktų veiksmų: 

1.1. Lape „Pradžia“ ties grupe „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ paspausti 
mygtuką [Daugiau]; 

1.2. Paspausti meniu punktą „Mokėjimai“. Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Dabar teikiami 
mokėjimo prašymai“. 

yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti apdorojamų, neįkeltų, užregistruotų, įkeltų ir pateiktų ĮI 
mokėjimo prašymų sąrašą ir pašalintų mokėjimo prašymų sąrašą (plačiau apie peržiūrimus duomenis 
žr. „3.10.1 Teikiamų mokėjimo prašymų sąrašo forma“). 

2. Atšaukti mokėjimo prašymą. Pasirinkti tarpinį, galutinį arba avanso mokėjimo prašymą ir jo eilutėje 

paspausti mygtuką [ ]. Yra rodomas pranešimas, kuriame reikia patvirtinti, kad norima mokėjimo 
prašymą atšaukti (pašalinti). Patvirtinus veiksmą, mokėjimo prašymas yra atšaukiamas. Jei mokėjimo 
prašymas jau yra pateiktas ĮI, jis yra įtraukiamas į vykdytojo atšauktų ir įgyvendinančiosios institucijos 
pašalintų mokėjimo prašymų sąrašą. 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Peržiūrėti įkelto mokėjimo prašymo duomenis (žr. „2.11.11 Įkeltų ir pateiktų mokėjimo prašymų 
sąrašo peržiūra“); 

 Spausdinti elektroninį mokėjimo prašymą (žr. „2.11.12 Mokėjimo prašymo spausdinimas“); 

 Pateikti elektroninį mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai institucijai (žr. „2.11.13 Mokėjimo 
prašymo pateikimas įgyvendinančiajai institucijai“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą iš naujo (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir 
patikrinimas“); 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų duomenis (žr. „2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų 
duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto esamos situacijos duomenis (žr. „2.7 Esamos projekto situacijos duomenų 
peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.12. Grąžintinų lėšų peržiūra 

Duomenų mainų svetainėje galima peržiūrėti grąžintinų lėšų duomenis. 

http://sfmis07/dms/faces/pages/welcome.jspx


Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  41 

 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“); 

 SFMIS posistemyje turi būti užregistruotos bent vienos grąžintinos lėšos. 

Veiksmai  

1. Atidaryti lapą „Grąžintinų lėšų sąrašas“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą 
„Mokėjimai“. Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „Grąžintinos lėšos“. Yra atidaromas lapas, 
kuriame galima peržiūrėti grąžintinų lėšų sąrašą (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.11.1 
Grąžintinų lėšų sąrašo peržiūra“).  

2. Atidaryti grąžintinų lėšų informacijos lapą ir peržiūrėti duomenis. Grąžintinų lėšų sąraše 

pasirinkus grąžintinų lėšų eilutę paspausti stulpelio „Peržiūrėti“ mygtuką [ ]. Atidaromas lapas, 
kuriame galima peržiūrėti grąžintinų lėšų informacijos duomenis (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. 
„3.11.2 Grąžintinų lėšų peržiūra“). 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų duomenis (žr. „2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų 
duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto esamos situacijos duomenis (žr. „2.7 Esamos projekto situacijos duomenų 
peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Parsisiųsti projekto duomenimis užpildytą mokėjimo prašymo formą (žr. „2.11.9 Iš dalies užpildyto 
mokėjimo prašymo parsisiuntimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.13. MP teikimo grafiko peržiūra 

Duomenų mainų svetainėje galima peržiūrėti esamą projekto finansinę situacija ir planuojamus bei 
faktinius mokėjimus. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“); 

Veiksmai  

1. Atidaryti lapą „MP teikimo grafikas“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą „Mokėjimai“. 
Atsidariusiame antro lygio meniu paspausti „MP teikimo grafikas“. Atidaromas lapas, kuriame galima 
peržiūrėti projekto finansinės informacijos duomenis bei planuojamus teikti ir faktinius mokėjimo 
prašymus (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.12.1 MP teikimo grafiko esamos situacijos 
atvaizdavimo forma“).  

Galimi tolimesni veiksmai 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų duomenis (žr. „2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų 
duomenų peržiūra“); 
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 Peržiūrėti projekto esamos situacijos duomenis (žr. „2.7 Esamos projekto situacijos duomenų 
peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Parsisiųsti projekto duomenimis užpildytą mokėjimo prašymo formą (žr. „2.11.9 Iš dalies užpildyto 
mokėjimo prašymo parsisiuntimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.14. Ataskaitos po užbaigimo teikimas 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 2.14.1 Ataskaitos po užbaigimo registravimas DMS; 

 2.14.2 Ataskaitos po užbaigimo tikslinimas DMS; 

 2.14.3 Ataskaitos po užbaigimo būsenos „Pateikta ĮI“ suteikimas DMS. 

 

2.14.1. Ataskaitos po užbaigimo registravimas DMS 

Duomenų mainų svetainėje galima registruoti ataskaitas po užbaigimo. 
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Išankstinės sąlygos 

 Registruojant/redaguojant ataskaitą po užbaigimo DMS naudotojas turi būti projekto vykdytojas. 

 Projekto būsena turi būti „Baigtas“. 

 Redaguoti ataskaitą po užbaigimo galima būsenoje „Užregistruota“. 

 

Veiksmai 

1. Registruoti ataskaitą po užbaigimo.  
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Jei yra užregistruotos ataskaitos po užbaigimo visiems 5 metam po projekto pabaigos, naujos ataskaitos po 
užbaigimo registruoti negalima. 
2. Pildyti ataskaitos po užbaigimo duomenis. Užpildyti privalomus įvedimo laukus. Formų aprašymai 

pateikti skyriuose: 

- Bendrųjų duomenų įvedimas: „3.13.3 Ataskaitos po užbaigimo bendrųjų duomenų registravimo 
formos redagavimo režimas“; 

- Rodiklių duomenų įvedimas: „3.13.5 Ataskaitos po užbaigimo rodiklių pasiekimų registravimo 
formos redagavimo režimas“; 

- Pajamų duomenų įvedimas: „3.13.7 Ataskaitos po užbaigimo pajamų registravimo formos 
redagavimo režimas (ERPF ir SF fondų projektams) arba 3.13.9 Ataskaitos po užbaigimo 
pajamų registravimo formos redagavimo režimas (ESF fondų projektams)“; 

- Kitos informacijos duomenų įvedimas: „3.13.11 Ataskaitos po užbaigimo kitos informacijos 
registravimo formos redagavimo režimas“. 

3. Tvirtinti duomenis. Paspausti mygtuką [Tvirtinti], atliekamas duomenų tikrinimai: 

 ar visi privalomi tvirtinimui laukai yra užpildyti? (lapas „Bendra“: Numeris; Data; Ataskaita 
teikiama už laikotarpį nuo; iki; Metai po užbaigimo; Vardas; Pavardė; Telefono Nr.; El. paštas; 
lapas „Kita informacija“: lentelės Taip/Ne stulpelio reikšmės). 

„Bendra“ lapo tikrinimai: 

 ar „Bendra“ lapo lauke „Numeris“ įvesta reikšmė nesutampa su prieš tai registruotų ataskaitų po 
užbaigimo lauko „Numeris“ reikšmėmis? 

 ar „Bendra“ lapo lauke „Metai po užbaigimo“ įvesta reikšmė nesutampa su prieš tai registruotų 
ataskaitų po užbaigimo lauko „Metai po užbaigimo“ reikšmėmis? 

 ar „Bendra“ lapo lauke „Data“ įvesta reikšmė nesutampa su prieš tai registruotų ataskaitų po 
užbaigimo lauko „Data“ reikšmėmis? 

„Rodikliai“ lapo tikrinimai: 

 ar „Rodikliai“ lapo „Rezultatų rodikliai“ dalyje užpildytos „Nuo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos“, „Rodiklio pasiekimo data“, “Stebėsenos rodiklių pasiekimo pagrindimo dokumentai“, 
„Komentaras“ reikšmės, jeigu ataskaitos po užbaigimo metai yra mažesni arba lygūs rodiklio 
pasiekimo momento metams po užbaigimo? (Procentinių rodiklių bazinės ir pokyčio kintančių 
dalių pasiekimo momentas yra lygus pagrindinio rodiklio pasiekimo momentui, Procentinių 
rodiklių bazinės ir pokyčio iš kito rodiklio dalių pasiekimo momentas yra lygu šio rodiklio 
pasiekimo momentui) 

 ar „Rodikliai“ lapo „Rezultatų rodikliai“ dalyje užpildytos visos keturios „Nuo pradžios iki 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos“, „Rodiklio pasiekimo data“, „Stebėsenos rodiklių pasiekimo 
pagrindimo dokumentai“, „Komentaras“ reikšmės, jeigu bent viena iš jų yra įvesta? 

 ar „Rodikliai“ lapo „Produktų rodikliai“ dalyje užpildytos visos keturios „Nuo pradžios iki 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos“, „Rodiklio pasiekimo data“, „Stebėsenos rodiklių pasiekimo 
pagrindimo dokumentai“, ‚Komentaras“, jeigu rodiklio eilutė aktyvi pildymui? (Procentinių rodiklių 
bazinės ir pokyčio kintančių dalių pasiekimo momentas yra lygus pagrindinio rodiklio pasiekimo 
momentui, Procentinių rodiklių bazinės ir pokyčio iš kito rodiklio dalių pasiekimo momentas yra 
lygu šio rodiklio pasiekimo momentui). 

 ar „Rodikliai“ lapo „Rezultatų rodikliai“ arba „Produktų rodikliai“ dalyje užpildyta „Rodiklio 
pasiekimo data“ yra vėlesnė už prieš tai sistemoje registruotą vėliausią rodiklio pasiekimo datą? 

RPF ir SF fondų projektų „Pajamos“ lapo tikrinimai: 

 ar „Pajamos“ lape pažymėtas „Iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo lėšų 
bendrai finansuojamas projektas buvo priskirtas prie projektų, kurių pajamas galima iš anksto 
objektyviai apskaičiuoti, grupės“ arba „Iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo 
lėšų bendrai finansuojamas projektas buvo priskirtas prie grupės projektų, iš kurių gaunama 
pajamų, bet jų iš anksto objektyviai apskaičiuoti neįmanoma, ir jos iš anksto nebuvo 
apskaičiuotos“, arba „Iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo lėšų bendrai 
finansuojamas projektas buvo priskirtas prie projektų, iš kurių pajamų negaunama, grupės.“, 
jeigu projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros ir/arba Sanglaudos fondų?  

 ar „Pajamos“ lapo „Atsiskaitymo objekto“ lentelėje visiems įrašams parinktos „Taip“ arba „Ne“ 
reikšmės, jeigu pažymėta „Iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo lėšų 
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bendrai finansuojamas projektas buvo priskirtas prie projektų, kurių pajamas galima iš anksto 
objektyviai apskaičiuoti, grupės“?  

 ar užpildytas „Pajamos“ lapo „Atsiskaitymo objekto“ lentelės „Ar pasibaigus projektui, t. y. po 
galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo, atsirado naujų iš anksto nenumatytų 
pajamų šaltinių (dėl naujų mokesčių vartotojams įvedimo, naujų paslaugų teikimo ir panašių 
pasikeitimų) ir dėl to yra gaunama iš anksto nenumatytų pajamų iš projekto?“ įrašo „Projekto 
vykdytojo pastabos ir komentarai“ laukas, jeigu parinkta reikšmė „Taip“ arba „Ne“? 

 ar užpildytas „Pajamos“ lapo „Atsiskaitymo objekto“ lentelės „Ar pasibaigus projektui, t.y. po 
galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo, atsirado naujų iš anksto nenumatytų 
pajamų šaltinių (dėl naujų mokesčių vartotojams įvedimo, naujų paslaugų teikimo ir panašių 
pasikeitimų) ir dėl to yra gaunama iš anksto nenumatytų pajamų iš projekto?“ įrašo „Projekto 
vykdytojo pastabos ir komentarai“ laukas, jeigu parinkta reikšmė „Taip“? 

 ar „Pajamos“ lapo „Iš projekto faktiškai gauta grynųjų pajamų suma“ užpildytos reikšmės 
metams, ankstesniems ir lygiems ataskaitos po užbaigimo metams, jeigu pažymėta „Iš Europos 
regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas buvo 
priskirtas prie grupės projektų, iš kurių gaunama pajamų, bet jų iš anksto objektyviai apskaičiuoti 
neįmanoma, ir jos iš anksto nebuvo apskaičiuotos“? 

arba 

ESF fondo projektų „Pajamos“ lapo tikrinimai: 

 ar „Pajamos“ lape pažymėtas „Po projekto užbaigimo buvo gauta pajamų“ arba „Po projekto 
užbaigimo pajamų negauta“, jeigu projektas finansuojamas iš ESF fondo? 

 ar „Pajamos“ lapo „Iš projekto faktiškai gauta pajamų suma“ užpildytos reikšmės metams, 
ankstesniems ir lygiems ataskaitos po užbaigimo metams, jeigu pažymėta „Po projekto 
užbaigimo buvo gauta pajamų“? 

„Kita informacija“ lapo tikrinimai: 

 ar užpildytas „Kita informacija“ lapo „Ar projekto vykdytojas užtikrina, kad dokumentai bus 
saugomi ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus nuo veiksmų programos, pagal kurią įgyvendintas 
projektas, užbaigimo?“ įrašo laukas „Pastabos“? 

 ar užpildytas „Ar projekto vykdytojas, atsižvelgdamas į Projektų administravimo ir finansavimo 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 
(Žin., 2008, Nr. 4-132), 201 ir 202 punktų nuostatas, sudaro galimybę šiuose punktuose 
nurodytų institucijų atstovams susipažinti su 203 punkte nurodytais dokumentais?“ įrašo laukas 
„Pastabos“, jeigu parinkta reikšmė „Ne“? 

 ar užpildytas „Kita informacija“ lapo „Ar turtas buvo perleistas, parduotas, įkeistas, ar kitokiu 
būdu suvaržytos daiktinės teisės į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo 
lėšos?“ įrašo laukas „Pastabos“? 

 ar užpildytas „Kita informacija“ lapo „Ar pasikeitė veiklos, kuriai buvo skirtos projekto finansavimo 
lėšos, pobūdis ar įgyvendinimo sąlygos, ar ši veikla nutraukta?“ įrašo laukas „Pastabos“, jeigu 
parinkta reikšmė „Ne“? 

 ar užpildytas „Kita informacija“ lapo „Ar projekto vykdytojas yra (buvo) reorganizuojamas arba 
likviduojamas?“ įrašo laukas „Pastabos“, jeigu parinkta reikšmė „Taip“? 

 ar užpildytas „Kita informacija“ lapo „Ar pasikeitė projekto vykdytojo teisinė forma?“ įrašo laukas 
„Pastabos“, jeigu parinkta reikšmė „Taip“? 

 ar užpildytas ‚Kita informacija“ lapo „Ar įvykdyti papildomi projekto tęstinumo reikalavimai, 
nustatyti projekto finansavimo ir administravimo sutartyje ar projektų finansavimo sąlygų apraše 
(jei taikoma)?“ įrašo laukas „Pastabos? 

Informaciniai pranešimai: 

 Rodomas informacinis pranešimas „<rodiklio pavadinimas> rodiklio pasiekimo reikšmė užpildyta, 
bet rodiklio ataskaitinis laikotarpis yra praėjęs“, jeigu  „Rodikliai“ lapo „Rezultatų rodikliai“ dalyje 
užpildyta „Nuo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos“ įvesta reikšmė, kai ataskaitos po 
užbaigimo metai yra vėlesni už rodiklio pasiekimo momento metus po užbaigimo. 

- Jei visi privalomi duomenys yra užpildyti ir nėra kritinių klaidų duomenys išsaugomi, ataskaitos 
po užbaigimo būsena „Užregistruota“.  

- Jei yra kritinių klaidų, tačiau įvesti saugojimui privalomi duomenys, suformuojamas klaidų 
sąrašas ir duomenys išsaugomi. Ataskaitos po užbaigimo būsena „Užregistruota“. 
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- Jei neužpildyti privalomi saugojimui duomenys arba jie yra nekorektiški, suformuojamas klaidų 
sąrašas, bet duomenys neišsaugojami. Galima redaguoti duomenis arba atšaukti ataskaitos po 
užbaigimo registravimą.  
 

Alternatyvus scenarijus: 
 
4. Saugoti duomenis. Paspausti mygtuką [Saugoti]. Saugojimui privalomi duomenys: 

- Metai po užbaigimo; 
- Data; 
- Numeris. 

Saugojimui atliekami tikrinimai: 

 ar „Bendra“ lapo lauke „Numeris“ įvesta reikšmė nesutampa su prieš tai registruotų ataskaitų po 
užbaigimo lauko „Numeris“ reikšmėmis? 

 ar „Bendra“ lapo lauke „Metai po užbaigimo“ įvesta reikšmė nesutampa su prieš tai registruotų 
ataskaitų po užbaigimo lauko „Metai po užbaigimo“ reikšmėmis? 

 ar „Bendra“ lapo lauke „Data“ įvesta reikšmė nesutampa su prieš tai registruotų ataskaitų po 
užbaigimo lauko „Data“ reikšmėmis? 

 Jeigu privalomi saugojimui duomenys užpildyti ir korektiški, Išsaugomi ataskaitos duomenys 
(būsena tampa „Užregistruota“, duomenys nepatvirtinti). 

 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Pervesti į būseną „Pateikta ĮI“; 

 Redaguoti ataskaitos duomenis. 

 

2.14.2. Ataskaitos po užbaigimo tikslinimas DMS 

Duomenų mainų svetainėje galima tikslinti ataskaitas po užbaigimo. 
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Išankstinės sąlygos 

 Tikslinti ataskaitą po užbaigimo DMS gali projekto vykdytojas. 

 Projekto būsena turi būti „Baigtas“. 

 Tikslinti ataskaitą po užbaigimo galima būsenoje „Grąžinta tikslinti“ arba „Patikslinta“. 

Veiksmai 

1. Tikslinti ataskaitą po užbaigimo.  
Jei ataskaitos po užbaigimo būsena nėra „Grąžinta tikslinti“ arba „Patikslinta“. 
2. Pildyti ataskaitos po užbaigimo duomenis. Užpildyti privalomus įvedimo laukus. Formų aprašymai 

pateikti skyriuose: 
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- Bendrųjų duomenų įvedimas: „3.13.3 Ataskaitos po užbaigimo bendrųjų duomenų registravimo 
formos redagavimo režimas“; 

- Rodiklių duomenų įvedimas: „3.13.5 Ataskaitos po užbaigimo rodiklių pasiekimų registravimo 
formos redagavimo režimas“; 

- Pajamų duomenų įvedimas: „3.13.7 Ataskaitos po užbaigimo pajamų registravimo formos 
redagavimo režimas (ERPF ir SF fondų projektams) arba 3.13.9 Ataskaitos po užbaigimo 
pajamų registravimo formos redagavimo režimas (ESF fondų projektams)“; 

- Kitos informacijos duomenų įvedimas: „3.13.11 Ataskaitos po užbaigimo kitos informacijos 
registravimo formos redagavimo režimas“. 

3. Tvirtinti duomenis. Paspausti mygtuką [Tvirtinti], atliekamas duomenų tikrinimai: 

 ar „Bendra“ lapo lauke „Patikslinimo data“ įvesta reikšmė? 

 ar visi privalomi tvirtinimui laukai yra užpildyti? (lapas „Bendra“: Numeris; Data; Ataskaita 
teikiama už laikotarpį nuo; iki; Metai po užbaigimo; Vardas; Pavardė; Telefono Nr.; El. paštas; 
lapas „Kita informacija“: lentelės Taip/Ne stulpelio reikšmės). 

„Bendra“ lapo tikrinimai: 

 ar „Bendra“ lapo lauke „Numeris“ įvesta reikšmė nesutampa su prieš tai registruotų ataskaitų po 
užbaigimo lauko „Numeris“ reikšmėmis? 

 ar „Bendra“ lapo lauke „Metai po užbaigimo“ įvesta reikšmė nesutampa su prieš tai registruotų 
ataskaitų po užbaigimo lauko „Metai po užbaigimo“ reikšmėmis? 

 ar „Bendra“ lapo lauke „Data“ įvesta reikšmė nesutampa su prieš tai registruotų ataskaitų po 
užbaigimo lauko „Data“ reikšmėmis? 

„Rodikliai“ lapo tikrinimai: 

 ar „Rodikliai“ lapo „Rezultatų rodikliai“ dalyje užpildytos „Nuo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos“, „Rodiklio pasiekimo data“, “Stebėsenos rodiklių pasiekimo pagrindimo dokumentai“, 
„Komentaras“ reikšmės, jeigu ataskaitos po užbaigimo metai yra mažesni arba lygūs rodiklio 
pasiekimo momento metams po užbaigimo? (Procentinių rodiklių bazinės ir pokyčio kintančių 
dalių pasiekimo momentas yra lygus pagrindinio rodiklio pasiekimo momentui, Procentinių 
rodiklių bazinės ir pokyčio iš kito rodiklio dalių pasiekimo momentas yra lygu šio rodiklio 
pasiekimo momentui) 

 ar „Rodikliai“ lapo „Rezultatų rodikliai“ dalyje užpildytos visos keturios „Nuo pradžios iki 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos“, „Rodiklio pasiekimo data“, „Stebėsenos rodiklių pasiekimo 
pagrindimo dokumentai“, „Komentaras“ reikšmės, jeigu bent viena iš jų yra įvesta? 

 ar „Rodikliai“ lapo „Produktų rodikliai“ dalyje užpildytos visos keturios „Nuo pradžios iki 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos“, „Rodiklio pasiekimo data“, „Stebėsenos rodiklių pasiekimo 
pagrindimo dokumentai“, ‚Komentaras“, jeigu rodiklio eilutė aktyvi pildymui? (Procentinių rodiklių 
bazinės ir pokyčio kintančių dalių pasiekimo momentas yra lygus pagrindinio rodiklio pasiekimo 
momentui, Procentinių rodiklių bazinės ir pokyčio iš kito rodiklio dalių pasiekimo momentas yra 
lygu šio rodiklio pasiekimo momentui). 

 ar „Rodikliai“ lapo „Rezultatų rodikliai“ arba „Produktų rodikliai“ dalyje užpildyta „Rodiklio 
pasiekimo data“ yra vėlesnė už prieš tai sistemoje registruotą vėliausią rodiklio pasiekimo datą? 

RPF ir SF fondų projektų „Pajamos“ lapo tikrinimai: 

 ar „Pajamos“ lape pažymėtas „Iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo lėšų 
bendrai finansuojamas projektas buvo priskirtas prie projektų, kurių pajamas galima iš anksto 
objektyviai apskaičiuoti, grupės“ arba „Iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo 
lėšų bendrai finansuojamas projektas buvo priskirtas prie grupės projektų, iš kurių gaunama 
pajamų, bet jų iš anksto objektyviai apskaičiuoti neįmanoma, ir jos iš anksto nebuvo 
apskaičiuotos“, arba „Iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo lėšų bendrai 
finansuojamas projektas buvo priskirtas prie projektų, iš kurių pajamų negaunama, grupės.“, 
jeigu projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros ir/arba Sanglaudos fondų?  

 ar „Pajamos“ lapo „Atsiskaitymo objekto“ lentelėje visiems įrašams parinktos „Taip“ arba „Ne“ 
reikšmės, jeigu pažymėta „Iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo lėšų 
bendrai finansuojamas projektas buvo priskirtas prie projektų, kurių pajamas galima iš anksto 
objektyviai apskaičiuoti, grupės“?  

 ar užpildytas „Pajamos“ lapo „Atsiskaitymo objekto“ lentelės „Ar pasibaigus projektui, t. y. po 
galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo, atsirado naujų iš anksto nenumatytų 
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pajamų šaltinių (dėl naujų mokesčių vartotojams įvedimo, naujų paslaugų teikimo ir panašių 
pasikeitimų) ir dėl to yra gaunama iš anksto nenumatytų pajamų iš projekto?“ įrašo „Projekto 
vykdytojo pastabos ir komentarai“ laukas, jeigu parinkta reikšmė „Taip“ arba „Ne“? 

 ar užpildytas „Pajamos“ lapo „Atsiskaitymo objekto“ lentelės „Ar pasibaigus projektui, t.y. po 
galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo, atsirado naujų iš anksto nenumatytų 
pajamų šaltinių (dėl naujų mokesčių vartotojams įvedimo, naujų paslaugų teikimo ir panašių 
pasikeitimų) ir dėl to yra gaunama iš anksto nenumatytų pajamų iš projekto?“ įrašo „Projekto 
vykdytojo pastabos ir komentarai“ laukas, jeigu parinkta reikšmė „Taip“? 

 ar „Pajamos“ lapo „Iš projekto faktiškai gauta grynųjų pajamų suma“ užpildytos reikšmės 
metams, ankstesniems ir lygiems ataskaitos po užbaigimo metams, jeigu pažymėta „Iš Europos 
regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas buvo 
priskirtas prie grupės projektų, iš kurių gaunama pajamų, bet jų iš anksto objektyviai apskaičiuoti 
neįmanoma, ir jos iš anksto nebuvo apskaičiuotos“? 

arba 

ESF fondo projektų „Pajamos“ lapo tikrinimai: 

 ar „Pajamos“ lape pažymėtas „Po projekto užbaigimo buvo gauta pajamų“ arba „Po projekto 
užbaigimo pajamų negauta“, jeigu projektas finansuojamas iš ESF fondo? 

 ar „Pajamos“ lapo „Iš projekto faktiškai gauta pajamų suma“ užpildytos reikšmės metams, 
ankstesniems ir lygiems ataskaitos po užbaigimo metams, jeigu pažymėta „Po projekto 
užbaigimo buvo gauta pajamų“? 

„Kita informacija“ lapo tikrinimai: 

 ar užpildytas „Kita informacija“ lapo „Ar projekto vykdytojas užtikrina, kad dokumentai bus 
saugomi ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus nuo veiksmų programos, pagal kurią įgyvendintas 
projektas, užbaigimo?“ įrašo laukas „Pastabos“? 

 ar užpildytas „Ar projekto vykdytojas, atsižvelgdamas į Projektų administravimo ir finansavimo 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 
(Žin., 2008, Nr. 4-132), 201 ir 202 punktų nuostatas, sudaro galimybę šiuose punktuose 
nurodytų institucijų atstovams susipažinti su 203 punkte nurodytais dokumentais?“ įrašo laukas 
„Pastabos“, jeigu parinkta reikšmė „Ne“? 

 ar užpildytas „Kita informacija“ lapo „Ar turtas buvo perleistas, parduotas, įkeistas, ar kitokiu 
būdu suvaržytos daiktinės teisės į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo 
lėšos?“ įrašo laukas „Pastabos“? 

 ar užpildytas „Kita informacija“ lapo „Ar pasikeitė veiklos, kuriai buvo skirtos projekto finansavimo 
lėšos, pobūdis ar įgyvendinimo sąlygos, ar ši veikla nutraukta?“ įrašo laukas „Pastabos“, jeigu 
parinkta reikšmė „Ne“? 

 ar užpildytas „Kita informacija“ lapo „Ar projekto vykdytojas yra (buvo) reorganizuojamas arba 
likviduojamas?“ įrašo laukas „Pastabos“, jeigu parinkta reikšmė „Taip“? 

 ar užpildytas „Kita informacija“ lapo „Ar pasikeitė projekto vykdytojo teisinė forma?“ įrašo laukas 
„Pastabos“, jeigu parinkta reikšmė „Taip“? 

 ar užpildytas ‚Kita informacija“ lapo „Ar įvykdyti papildomi projekto tęstinumo reikalavimai, 
nustatyti projekto finansavimo ir administravimo sutartyje ar projektų finansavimo sąlygų apraše 
(jei taikoma)?“ įrašo laukas „Pastabos? 

Informaciniai pranešimai: 

 Rodomas informacinis pranešimas „<rodiklio pavadinimas> rodiklio pasiekimo reikšmė užpildyta, 
bet rodiklio ataskaitinis laikotarpis yra praėjęs“, jeigu  „Rodikliai“ lapo „Rezultatų rodikliai“ dalyje 
užpildyta „Nuo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos“ įvesta reikšmė, kai ataskaitos po 
užbaigimo metai yra vėlesni už rodiklio pasiekimo momento metus po užbaigimo. 

- Jei visi privalomi duomenys yra užpildyti ir nėra kritinių klaidų duomenys išsaugomi, ataskaitos 
po užbaigimo būsena „Užregistruota“.  

- Jei yra kritinių klaidų, tačiau įvesti saugojimui privalomi duomenys, suformuojamas klaidų 
sąrašas ir duomenys išsaugomi. Ataskaitos po užbaigimo būsena „Užregistruota“. 

- Jei neužpildyti privalomi saugojimui duomenys arba jie yra nekorektiški, suformuojamas klaidų 
sąrašas, bet duomenys neišsaugojami. Galima redaguoti duomenis arba atšaukti ataskaitos po 
užbaigimo registravimą.  
 

4. Saugoti duomenis. Paspausti mygtuką [Saugoti]. Saugojimui privalomi duomenys: 
- Metai po užbaigimo; 
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- Data; 
- Numeris; 
- Patikslinimo data. 

Saugojimui atliekami tikrinimai: 

 ar „Bendra“ lapo lauke „Numeris“ įvesta reikšmė nesutampa su prieš tai registruotų ataskaitų po 
užbaigimo lauko „Numeris“ reikšmėmis? 

 ar „Bendra“ lapo lauke „Metai po užbaigimo“ įvesta reikšmė nesutampa su prieš tai registruotų 
ataskaitų po užbaigimo lauko „Metai po užbaigimo“ reikšmėmis? 

 ar „Bendra“ lapo lauke „Data“ įvesta reikšmė nesutampa su prieš tai registruotų ataskaitų po 
užbaigimo lauko „Data“ reikšmėmis? 

 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Pervesti į būseną „Pateikta ĮI“; 

 Tikslinti ataskaitos duomenis. 
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2.14.3. Ataskaitos po užbaigimo būsenos „Pateikta ĮI“ suteikimas DMS 

 

Išankstinės sąlygos 

 Ataskaita po užbaigimo yra būsenoje „Užregistruota“ arba „Patikslinta“. 

 Pateikti ĮI ataskaitą po užbaigimo DMS gali projekto vykdytojas. 

 Projekto būsena turi būti „Baigtas“. 

 Ataskaitos po užbaigimo duomenys yra be klaidų. 

 

Veiksmai 

1. Atidaryti pasirinktą ataskaitą po užbaigimo. 

 Jei ataskaitos po užbaigimo būsena yra „Užregistruota“ arba „Patikslinta“ ir duomenys be klaidų, 
matomas aktyvus [Pateikti ĮI] mygtukas. 
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 Jei ataskaitos po užbaigimo būsena nėra „Užregistruota“ arba „Patikslinta“, arba duomenys su 
klaidomis, mygtukas [Pateikti ĮI] matomas, tačiau neaktyvus. 

2. Spausti mygtuką [Pateikti ĮI]. 

Paspaudus mygtuką [Pateikti ĮI], atliekami tikrinimai:  

 Ar pridėtas nors vienas ataskaitos po užbaigimo dokumentas? Jei nei vienas dokumentas 
nepridėtas, rodomas klaidos pranešimas „Privaloma prikabinti dokumentą, kurio tipas - 
"Ataskaita po užbaigimo".“. 

 Ar visi prikabinti dokumentai yra patikrinti?. Jeigu ne visi dokumentai patikrinti arba nėra tinkami 
rodomas pranešimas „Ataskaitos po užbaigimo pateikti ĮI šiuo metu negalima, nes ne visi 
dokumentai yra patikrinti arba tinkami“.  

Jeigu pridėtas nors vienas ataskaitos po užbaigimo dokumentas ir visi dokumentai yra tvarkingi, rodomas 
ataskaitos po užbaigimo pateikimo ĮI patvirtinimo pranešimas. 

 Jei patvirtinamas ataskaitos po užbaigimo pateikimas ĮI, pakeičiama būsena į „Pateikta ĮI“.  

 Jei nepatvirtinamas būsenos keitimas, ataskaitos po užbaigimo būsena nepakeičiama į „Pateikta 
ĮI“. Ataskaitos po užbaigimo duomenys išlieka patvirtinti.  

 

2.15. Patikrų vietoje sąrašo peržiūra 

Duomenų mainų svetainėje galima peržiūrėti patikrų vietoje duomenis. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“); 

 SFMIS posistemyje turi būti užregistruota bent viena  patikra vietoje. 

Veiksmai  

1. Atidaryti lapą „Patikros vietoje“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą „Vykdymo peržiūra“. 
Yra atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti patikrų vietoje sąrašą. 

Duomenų mainų svetainėje galima peržiūrėti kitus projekto vykdytojo projektus ir prie pasirinkto projekto 
prisijungti peržiūros teisėmis. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“); 

 Jei peržiūrą atlieka SFMIS naudotojas, jam turi būti suteikta DMS aplikacijos peržiūros teisė ir kiti 
projektai turi būti vykdomi tos pačios Įgyvendinančios institucijos. 

 Vykdytojas turi dalyvauti kituose projektuose. 

Veiksmai  

1. Atidaryti lapą „Kiti projektai“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą „Kiti projektai“. Yra 
atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti kitų projektų sąrašą (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. 
„3.15 Kitų projekto vykdytojo projektų sąrašas“).  

2. Peržiūrėti kito projekto duomenis. Pasirinkto projekto eilutės stulpelyje „Atidaryti projektą peržiūrai“ 

paspausti mygtuką . Atidaromas vykdytojo kitas projektas peržiūros teisėmis. 
3. Grįžti į pradinį vykdytojo projektą.  Duomenų mainų svetainės dešiniajame viršutiniame kampe 

paspausti mygtuką [ ]  . 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 
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 Peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų duomenis (žr. „2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų 
duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto esamos situacijos duomenis (žr. „2.7 Esamos projekto situacijos duomenų 
peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Parsisiųsti projekto duomenimis užpildytą mokėjimo prašymo formą (žr. „2.11.9 Iš dalies užpildyto 
mokėjimo prašymo parsisiuntimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.16. Papildomi prisijungimai 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 2.16.1 Papildomų prisijungimų peržiūra ir identifikacinio priemonių lapo atspausdinimas; 

 2.16.2 Papildomo prisijungimo registravimas. 

 

2.16.1. Papildomų prisijungimų peržiūra ir identifikacinio priemonių lapo atspausdinimas 

Duomenų mainų svetainėje galima peržiūrėti papildomų prisijungimų sąrašą ir pasirinkto prisijungimo 
duomenis. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“); 

 Peržiūrą nori atlikti SFMIS naudotojas, jam turi būti suteikta DMS aplikacijos peržiūros teisė; 

 Turi būti sukurtas bent vienas papildomas prisijungimas. 

Veiksmai 

1. Atidaryti lapą „Prisijungimai“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą „Prisijungimai“. 
Atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti papildomų prisijungimų sąrašo duomenis (plačiau apie 
peržiūrimus duomenis žr. „3.16.1 Papildomų prisijungimų sąrašo peržiūra“). 

2. Peržiūrėti prisijungimo duomenis. Pasirinktoje prisijungimo sąrašo eilutėje paspausti mygtuką [ ]. 
Atidaromas prisijungimo duomenų lapas (plačiau apie peržiūrimus duomenis žr. „3.16.3 Papildomo 
prisijungimo registravimo formos peržiūros režimas“).  

3. Spausdinti identifikavimo priemonių lapą. Paspausti mygtuką [Spausdinti prisijungimo lapą]. 
Atspausdinamas lapas skirtas projekto stebėtojo prisijungimo prie DMS identifikavimui (žr. „3.16.4 
Papildomo prisijungimo vartotojo identifikavimo priemonių lapas“). 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto esamos situacijos duomenis (žr. „2.7 Esamos projekto situacijos duomenų 
peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Parsisiųsti projekto duomenimis užpildytą mokėjimo prašymo formą (žr. „2.11.9 Iš dalies užpildyto 
mokėjimo prašymo parsisiuntimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“); 
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 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.16.2. Papildomo prisijungimo registravimas 

Duomenų mainų svetainėje projekto vykdytojas gali registruoti papildomą prisijungimą prie projekto.  

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“). 

Veiksmai 

1. Atidaryti lapą „Prisijungimai“ ir peržiūrėti duomenis. Paspausti meniu punktą „Prisijungimai“. 
Atidaromas lapas, kuriame galima peržiūrėti papildomų prisijungimų sąrašo duomenis (plačiau apie 
peržiūrimus duomenis žr. „3.16.1 Papildomų prisijungimų sąrašo peržiūra“). 

2. Užregistruoti prisijungimą. Paspausti mygtuką [Sukurti prisijungimą]. Atsidariusiame lape užpildyti 
duomenis. (plačiau apie pateikiamus vykdytojo atsiliepimo duomenis žr. „3.16.2 Papildomo prisijungimo 
registravimo formos redagavimo režimas“) 

3. Išsaugoti prisijungimo duomenis. Paspausti mygtuką [Saugoti]. Prisijungimas išsaugomas ir 
atvaizduojamas papildomų prisijungimų sąraše. 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto mokėjimo prašymų duomenis (žr. „2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų 
duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Parsisiųsti projekto duomenimis užpildytą mokėjimo prašymo formą (žr. „2.11.9 Iš dalies užpildyto 
mokėjimo prašymo parsisiuntimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.17. Pranešimai 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 2.17.1 Pranešimų peržiūra; 

 2.17.2 Pranešimų slėpimas. 

 

2.17.1. Pranešimų peržiūra 

Duomenų mainų svetainėje galima peržiūrėti pranešimų (įvykių, priminimų ir dokumentų), skirtų projekto 
vykdytojui, sąrašą ir pasirinkto pranešimo duomenis. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“); 

 Projekto vykdytojas turi būti gavęs bent vieną pranešimą. 

Veiksmai 

1. Atidaryti lapą „Pranešimai“ ir peržiūrėti duomenis. Atlikus vieną iš šiame žingsnyje pateiktų veiksmų: 
1.1. Lape „Pradžia“ ties grupe „Pranešimai“ paspausti mygtuką [Daugiau pranešimų]; 

http://sfmis07/dms/faces/pages/welcome.jspx
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1.2. Lape „Pradžia“ ties grupe „Detalesnė projekto informacija“ paspausti mygtuką [>>>]. 
Atsidariusiame lape ties grupe „Pranešimai“ paspausti mygtuką [Daugiau pranešimų]; 

1.3. Paspausti meniu punktą „Pranešimai“.  
atidaromas lapas, kuriame galima ieškoti ir peržiūrėti pranešimų sąrašo duomenis (plačiau apie 
peržiūrimus duomenis žr. „3.17.1 Pranešimų sąrašo forma“). 

2. Peržiūrėti pranešimo duomenis. Pasirinktoje pranešimų sąrašo eilutėje, stulpelyje „Peržiūrėti“,  

paspausti mygtuką [ ]. Atidaromas pranešimo duomenų peržiūros lapas.  

Galimi tolimesni veiksmai 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto esamos situacijos duomenis (žr. „2.7 Esamos projekto situacijos duomenų 
peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Parsisiųsti projekto duomenimis užpildytą mokėjimo prašymo formą (žr. „2.11.9 Iš dalies užpildyto 
mokėjimo prašymo parsisiuntimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

 

2.17.2. Pranešimų slėpimas 

Duomenų mainų svetainėje galima slėpti pranešimus (įvykius, priminimus ir dokumentus) skirtus projekto 
vykdytojui. 

Išankstinės sąlygos 

 Naudotojas privalo būti prisijungęs prie duomenų mainų svetainės (žr. „2.1.1 Prisijungimas prie 
duomenų mainų svetainės“); 

 Projekto vykdytojas turi būti gavęs bent vieną pranešimą. 

Veiksmai 

1. Atidaryti lapą „Pradžia“ ir paslėpti pranešimą. Paspausti meniu punktą „Pradžia“. Ties grupe 
„Pranešimai“ norimo paslėpti pranešimo eilutėje paspausti mygtuką [ ]. Pranešimas paslepiamas. 
Pranešimą galima peržiūrėti pasirinkus meniu punktą „Pranešimai“ ir paieškos filtre nurodžius parametrą 
„Rodyti paslėptus“. 

Galimi tolimesni veiksmai 

 Pakeisti nuolatinį slaptažodį (žr. „2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas“); 

 Peržiūrėti bendruosius projekto duomenis (žr. „2.6 Projekto duomenų peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto esamos situacijos duomenis (žr. „2.7 Esamos projekto situacijos duomenų 
peržiūra“); 

 Peržiūrėti projekto sutartį (žr. „2.8 Sutarties peržiūra“); 

 Spausdinti duomenis (žr. „2.2 Duomenų spausdinimas“); 

 Parsisiųsti projekto duomenimis užpildytą mokėjimo prašymo formą (žr. „2.11.9 Iš dalies užpildyto 
mokėjimo prašymo parsisiuntimas“); 

 Įkelti ir patikrinti mokėjimo prašymą (žr. „2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas“); 

 Baigti darbą duomenų mainų svetainėje (žr. „2.1.3 Darbo svetainėje baigimas“). 

http://sfmis07/dms/faces/pages/welcome.jspx
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3. Duomenų mainų svetainės grafinė naudotojo sąsaja 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.1 Prisijungimas ir slaptažodžio keitimas; 

 3.2 Vykdytojo atsiliepimas; 

 3.3 Dažniausiai užduodami klausimai; 

 3.4 Naujienos; 

 3.5 Pradžia; 

 3.6 Esama projekto situacija; 

 3.7 Sutartis; 

 3.8 Sutarties keitimai; 

 3.9 Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai; 

 3.10 Dabar teikiami mokėjimo prašymai; 

 3.11 Grąžintinos lėšos; 

 3.12 MP teikimo grafikas; 

 3.13 Ataskaitos po užbaigimo duomenų registravimas; 

 3.14 Patikrų vietoje sąrašo peržiūra; 

 3.15 Kitų projekto vykdytojo projektų sąrašas; 

 3.16 Papildomi prisijungimai prie projekto; 

 3.17 Pranešimai. 

 

3.1. Prisijungimas ir slaptažodžio keitimas 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.1.1 Prisijungimas prie duomenų mainų svetainės; 

 3.1.2 Slaptažodžio keitimas. 

 

3.1.1. Prisijungimas prie duomenų mainų svetainės 

Forma skirta prisijungti prie duomenų mainų svetainės. 

Forma yra pildoma vykdant scenarijų:  

 2.1.1 Prisijungimas prie duomenų mainų svetainės. 

 

Navigacija 

 DMS -> „Prisijungimas prie DMS“. 

 

Formos prisijungimo kodui įvesti pavyzdys 
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2 pav. Prisijungimo prie duomenų mainų svetainės pavyzdys (prisijungimo kodo įvedimas) 

Formos prisijungimo kodui įvesti mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Prisijungti]  Slaptažodžių įvedimo iškvietimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką patikrinama, ar naudotojas 
teisingai įvedė prisijungimo vardą. 

Jei prisijungimo vardas įvestas teisingai, rodomi 
slaptažodžio ir prisijungimo kodo įvedimo laukai. 

Formos prisijungimo kodui įvesti laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos  

(DMS pranešimas 
neprisijungusiems 
naudotojams) 

Pranešimas neprisijungusiems DMS 
naudotojams. 

Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama SFMIS2007 administravimo 
aplikacijoje įvesta reikšmė. 

Prisijungimo 
kodas 

Naudotojo prisijungimo prie 
duomenų mainų svetainės kodas. 

6 skaitmenų įvedimo laukas, kuriame privaloma 
nurodyti vykdytojo prisijungimo kodą.  

Po DMS pavadinimo viršuje kairėje pusėje atvaizduojamas SMIFS2007 posistemio administravimo 
aplikacijoje įvestas DMS pranešimas neprisijungusiems naudotojams.  

Atvaizduojamas pranešimas iki 500 simbolių.  

 

Formos tris kartus neteisingai įvedus prisijungimo kodą pavyzdys 
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3 pav. Prisijungimo prie duomenų mainų svetainės pavyzdys  
(tris kartus neteisingai įvedus prisijungimo kodą) 

 

Formos tris kartus neteisingai įvedus prisijungimo kodą mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Prisijungti]  Slaptažodžių įvedimo iškvietimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką patikrinama, ar naudotojas 
teisingai įvedė prisijungimo vardą. 

Jei prisijungimo vardas įvestas teisingai, rodomi 
slaptažodžio ir prisijungimo kodo įvedimo laukai. 

Formos tris kartus neteisingai įvedus prisijungimo kodą laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos  

Prisijungimo 
kodas 

Naudotojo prisijungimo prie 
duomenų mainų svetainės kodas. 

6 skaitmenų įvedimo laukas, kuriame privaloma 
nurodyti vykdytojo prisijungimo kodą.  

Patvirtinimo kodas 
(įveskite simbolius 
iš paveikslėlio)  

Saugumo kodas. 10 simbolių įvedimo laukas, kuriame privaloma 
nurodyti simbolius iš atsitiktiniu būdu parinkto 
paveikslėlio. Rodomas tik 3 kartus neteisingai 
įvedus naudotojo prisijungimo kodą. 
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Formos slaptažodžių įvedimui pavyzdys 

 

4 pav. Prisijungimo prie duomenų mainų svetainės pavyzdys (slaptažodžių įvedimas) 

Formos slaptažodžių įvedimui mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Prisijungti]  Prisijungimo prie duomenų svetainės 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, yra tikrinama, ar 
prisijungimo duomenys įvesti teisingai.  

Jei duomenys įvesti teisingai, naudotojas 
prijungiamas prie duomenų mainų svetainės.  

Jei duomenys įvesti neteisingai, galima kartoti 
prisijungimą, tačiau po administratoriaus 
nurodyto skaičiaus bandymų prisijungti 
neteisingai, naudotojas yra blokuojamas. 

Formos slaptažodžių įvedimui laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos  

Prisijungimo 
kodas  

Naudotojo prisijungimo prie 
duomenų mainų svetainės kodas. 

Neaktyvus 6 skaitmenų įvedimo laukas, kuriame 
rodomas prisijungimo kodas.  

Slaptažodis Naudotojo prisijungimo prie 
duomenų mainų svetainės laikinas 
arba nuolatinis slaptažodis. 

Teksto įvedimo laukas, kuriame privaloma 
nurodyti laikiną arba nuolatinį slaptažodį pagal 
įvestą vykdytojo prisijungimo kodą.  

„n-tasis“ kodas iš 
kodų lentelės  

Naudotojo prisijungimo prie 
duomenų mainų svetainės atsitiktinis 
prisijungimo kodas iš lentelės.  

6 skaitmenų įvedimo laukas, kuriame privaloma 
nurodyti n-tąįį prisijungimo kodą iš kodų 
lentelės. Kodas, kurį reikia nurodyti, yra 
generuojamas atsitiktine tvarka.  

„n“ - skaičius nuo 1 iki 24. 
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3.1.2. Slaptažodžio keitimas 

Forma skirta pakeisti naudotojo prisijungimo prie duomenų mainų svetainės slaptažodį. 

Forma yra pildoma vykdant scenarijų:  

 2.1.2 Prisijungimo slaptažodžio keitimas. 

Navigacija 

 Dešinysis viršutinis duomenų mainų svetainės lapo kampas → [  Keisti slaptažodį]. 

Formos pavyzdys 

 

5 pav. Slaptažodžio keitimo formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Tvirtinti]  Slaptažodžio keitimo mygtukas. Paspaudus mygtuką yra tikrinama, ar senas 
slaptažodis įvestas teisingai ir nauji 
slaptažodžiai atitinka keliamus slaptažodžiui 
reikalavimus. Jei patikrinimas sėkmingas, yra 
pakeičiamas slaptažodis.    

[Atšaukti]  Slaptažodžio keitimo atšaukimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, uždaroma slaptažodžio 
keitimo forma ir atidaroma prieš tai peržiūrėta 
forma, slaptažodis nepakeičiamas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Senas 
slaptažodis 

Slaptažodis, kuriuo naudotojas 
prisijungė prie duomenų mainų 
svetainės. 

Slaptažodžio įvedimo laukas.  

Įveskite naują 
slaptažodį 

Naujas, naudotojo sugalvotas 
slaptažodis. 

Slaptažodžio įvedimo laukas. Privaloma įvesti 
abėcėlės raides, bent vieną skaitmenį ir bent 
vieną specialųjį simbolį. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pakartokite naują 
slaptažodį 

Naujas, naudotojo sugalvotas 
slaptažodis. 

Slaptažodžio įvedimo laukas. Privaloma įvesti 
abėcėlės raides, bent vieną skaitmenį ir bent 
vieną specialųjį simbolį. 

Įvestas lauke slaptažodis privalo sutapti 
slaptažodžiu, įvestu lauke „Įveskite naują 
slaptažodį“. 

 

3.2. Vykdytojo atsiliepimas 

Forma skirta išsiųsti vykdytojo atsiliepimą iš DMS į SFMIS2007.  

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų:  

 2.3 Vykdytojo atsiliepimo registravimas. 

Navigacija 

 Dešinysis viršutinis duomenų mainų svetainės lapo kampas → [  Rašyti atsiliepimą]. 

Formos pavyzdys 

 

6 pav.  Vykdytojo atsiliepimo registravimo formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Siųsti] Vykdytojo atsiliepimo išsiuntimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, išsiunčiamas vykdytojo 
atsiliepimas į SFMIS2007. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Data Pateikiama šios dienos data. Atvaizdavimo laukas. 

Antraštė Vykdytojo atsiliepimo antraštė. 100 simbolių įvedimo laukas, kuriame privaloma 
nurodyti vykdytojo atsiliepimo antraštę. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Kategorija Vykdytojo atsiliepimo kategorija. Pasirinkimo sąrašas, kuriame privaloma 
pasirinkti vykdytojo atsiliepimo kategoriją. 
Sąrašas užpildomas iš vykdytojo atsiliepimų 
klasifikatoriaus. Pagal nutylėjimą parinkta tuščia 
reikšmė. 

Tekstas Vykdytojo atsiliepimo tekstas. 1000 simbolių įvedimo laukas, kuriame 
privaloma nurodyti vykdytojo atsiliepimo tekstą. 

 

3.3. Dažniausiai užduodami klausimai 

Forma skirta peržiūrėti dažniausiai užduodamų klausimų formą.  

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų:  

 2.4 Dažniausiai užduodamų klausimų peržiūra. 

Navigacija 

 Dešinysis viršutinis duomenų mainų svetainės lapo kampas → [  DUK]. 

Formos pavyzdys 

 

7 pav.  Dažniausiai užduodamų klausimų formos pavyzdys 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

DUK – pateikiami aktualūs dažniausiai užduodami klausimai (DUK), užregistruoti SMIFS2007 
administravimo aplikacijoje. 

Pastaba: DUK rikiuojami pagal publikavimo pradžios datą mažėjimo tvarka. 

(Publikavimo 
pradžios data) 

DUK publikavimo laikotarpio pradžia. Atvaizdavimo laukas. 

(Tema) Dažniausiai užduodamas klausimas. Atvaizdavimo laukas. 

(Atsakymas) Atsakymas į dažniausiai užduodamą 
klausimą. 

Atsakymas pateikiamas ir paslepiamas 
paspaudus klausimo nuorodą. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Naudojimosi DMS informacija – pateikiamos nuorodos parsisiųsti nustatymų aprašymą rinkmenų 
parsisiuntimui iš duomenų mainų svetainės (Internet Explorer naršyklei), naudojimosi duomenų mainų 
svetaine naudotojo vadovą, mokėjimo prašymų registravimo vadovą. 

 

3.4. Naujienos 

Forma skirta peržiūrėti projekto vykdytojo naujienų sąrašą. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų: 

 2.5 Naujienų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Pradžia“ → mygtukas [Daugiau naujienų]. 

Formos pavyzdys 

 

8 pav.  Naujienų formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Naujienos – pateikiamos visos naujienos, užregistruotos SMIFS2007 administravimo aplikacijoje. 

Pastaba: Naujienos rikiuojamos pagal publikavimo pradžios datą mažėjimo tvarka. 

Pastaba: Atvaizduojamos tik tos naujienos, kurių publikavimo pabaigos data yra nenurodyta arba vėlesnė 
arba lygi šios dienos datai. 

(Publikavimo 
pradžios data) 

Naujienos publikavimo laikotarpio 
pradžia.. 

Atvaizdavimo laukas. 

(Tema) Naujienos tema. Atvaizdavimo laukas. 

(Turinys) Naujienos aprašymas. Naujienos turinys pateikiamas ir paslepiamas 
paspaudus klausimo nuorodą. 
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3.5. Pradžia 

Forma skirta peržiūrėti bendruosius projekto duomenis.  

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.6 Projekto duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Pradžia“. 

Formos pavyzdys 

 

9 pav.  Projekto bendrųjų duomenų formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Parsisiųsti MP] Iš dalies užpildytos elektroninės 
mokėjimo prašymo formos 
parsisiuntimo iš duomenų mainų 
svetainės ir saugojimo kompiuteryje 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, ir patvirtinus formos 
parsisiuntimą yra suformuojama projekto 
duomenimis užpildyta elektroninė mokėjimo 
prašymo forma. Suformuotą dokumentą galima 
atidaryti peržiūrai arba saugoti kompiuteryje. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Pateikti MP] Tarpinio, galutinio ar avanso 
mokėjimo prašymo pateikimo 
mygtukas. 

Mygtukas aktyvus jeigu DMS nėra užregistruota 
daugiau nei du mokėjimo prašymai 
(skaičiuojami užregistruoti avansai ir įkelti bei 
užregistruoti mokėjimo prašymai) ir projektas 
yra būsenoje „Įgyvendinama sutartis“. 

Paspaudus mygtuką atidaroma meniu forma, 
kurioje galima: 

- Pildyti mokėjimo prašymą; 

Pasirinkus naujo mokėjimo prašymo registraciją, 
atidaroma neužpildyta naujo tarpinio arba 
galutinio MP registravimo forma redagavimo 
režime. 

Pildyti mokėjimo prašymą galima jeigu 
SMIFS2007 administravimo aplikacijoje nėra 
sustabdyta MP registracija. Sustabdžius MP 
registraciją mygtukas tampa neaktyvus. 

- Patikslinti mokėjimo prašymą; 

Pasirinkus patikslinto mokėjimo prašymo 
registraciją, atidaroma galimų tikslinti mokėjimo 
prašymų sąrašo forma, kurioje reikia pasirinkti 
tikslinamą mokėjimo prašymą. Nurodžius 
tikslinamą mokėjimo prašymą, atidaroma 
mokėjimo prašymo registracijos forma 
redagavimo režime, kurioje rodomi pasirinkto 
mokėjimo prašymo duomenys. 

Tikslinti mokėjimo prašymą galima jeigu 
SMIFS2007 administravimo aplikacijoje nėra 
sustabdyta MP registracija. Sustabdžius MP 
registraciją mygtukas tampa neaktyvus. 

- Įkelti užpildytą elektroninę mokėjimo 
prašymo formą; 

Pasirinkus elektroninės mokėjimo formos 
įkėlimą ir nurodžius rinkmeną, MP yra įkeliamas 
į duomenų mainų svetainę ir patikrinamas. 
Suformuojama įkeliamo mokėjimo prašymo 
klaidų sąrašo rinkmena. 

Įkelti užpildytą elektroninę mokėjimo prašymo 
formą galima jeigu SMIFS2007 administravimo 
aplikacijoje nėra sustabdytas MP importas. 
Sustabdžius MP importą mygtukas tampa 
neaktyvus. 

- Pildyti avanso mokėjimo prašymą. 

Pasirinkus avanso mokėjimo prašymo 
registraciją yra atidaroma neužpildyta avanso 
MP registravimo forma redagavimo režime.  

Pildyti avanso mokėjimo prašymą galima jeigu 
nėra užregistruotas galutinis mokėjimo 
prašymas ir SMIFS2007 administravimo 
aplikacijoje nėra sustabdyta avanso registracija. 
Esant galutiniam mokėjimui arba sustabdžius 
avanso registraciją mygtukas tampa neaktyvus. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Duomenų mainų 
svetainės Dalyvių 
mokymai] 

Skirtas atidaryti duomenų mainų 
svetainės posistemio „Dalyvių 
mokymai“:  
a) pradžios langą (kai projektų 
aplikacijoje sutarties duomenų 
registravimo formos lape „SP“ nėra 
pažymėta varnelė lauke „Mokymų 
duomenys nepildomi DMS“) arba  
b) ataskaitų apie dalyvius sąrašo 
langą (kai projektų aplikacijoje 
sutarties duomenų registravimo 
formos lape „SP“ yra pažymėta 
varnelė lauke „Mokymų duomenys 
nepildomi DMS“).  

Mygtukas matomas, kai projektas yra 
finansuojamas iš ESF fondo (jei prioritetas, 
kuriam priklauso projektas, yra finansuojamas iš 
ESF fondo) ir kai projektų aplikacijoje sutarties 
duomenų registravimo formos lape „SP“ nėra 
pažymėta varnelė lauke „Ataskaita neturi būti 
teikiama.“ 

[>>>] ties lentele 
„Detalesnė 
projekto 
informacija“ 

Detalesnės projekto informacijos 
atidarymo mygtukas. 

(atidaromos formos aprašymą  žr. 3.6.1 
Detalesnės projekto informacijos forma) 

[Daugiau] 

(ties lentele 
„Elektroniniu 
būdu teikiamų 
mokėjimo 
prašymų 
sąrašas“) 

Dabar vykdytojo teikiamų mokėjimo 
prašymų sąrašo atidarymo 
mygtukas. 

(atidaromos formos aprašymą  žr. 3.10.1 
Teikiamų mokėjimo prašymų sąrašo forma) 

[MP sąrašas] (ties 
lentele 
„Paskutinis 
pateiktas 
mokėjimo 
prašymas“) 

Anksčiau pateiktų mokėjimo 
prašymų, užregistruotų 
įgyvendinančioje institucijoje, sąrašo 
atidarymo mygtukas. 

(atidaromos formos aprašymą  žr. 3.9.1 
Mokėjimo prašymų sąrašo forma)  

[MP grafikas] (ties 
lentele 
„Planuojamas 
teikti mokėjimo 
prašymas“) 

Projekto esamos finansinės 
situacijos ir planuojamų bei faktinių 
mokėjimų sąrašo atidarymo 
mygtukas. 

(atidaromos formos aprašymą  žr. 3.12.1 MP 
teikimo grafiko esamos situacijos atvaizdavimo 
forma) 

[Daugiau 
pranešimų] 

(ties lentele 
„Pranešimai“) 

Projekto vykdytojo gautų pranešimų 
sąrašo atidarymo mygtukas. 

(atidaromos formos aprašymą  žr. „3.17.1 
Pranešimų sąrašo forma“) 

[ ] 
Projekto vykdytojo gauto pranešimo 
slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką pranešimas paslepiamas. 
Peržiūrėti paslėptus pranešimus galima lape 
„Pranešimai“ atlikus paiešką, kai filtre 
pažymėtas parametras „Rodyti paslėptus“. 

[Daugiau 
naujienų] (ties 
lentele 
„Naujienos“) 

Projekto vykdytojo naujienų sąrašo 
atidarymo mygtukas. 

(atidaromos formos aprašymą  žr. „3.4 
Naujienos“) 

[ ] 
 Paspaudus mygtuką yra atidaroma MP/MPD 

peržiūros forma. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pranešimas DMS naudotojams – atvaizduojamas SFMIS2007 administravimo aplikacijoje įvestas  
pranešimas prisijungusiems DMS naudotojams. 

Detalesnė projekto informacija 

Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas – lentelė, skirta teikiamų per duomenų mainų 
svetainę mokėjimo prašymų pagrindinių duomenų vaizdavimui. 

Vykdytojo → MP 
Nr.  

Teikiamo mokėjimo prašymo numeris 
nurodytas projekto vykdytojo.   

Atvaizdavimo laukas. 

Vykdytojo → MP 
data  

Teikiamo mokėjimo prašymo data 
nurodyta projekto vykdytojo.   

Atvaizdavimo laukas. 

MP tipas Teikiamo mokėjimo prašymo tipas. Atvaizdavimo laukas. 

Galimi MP tipai: „Avansas“, „Tarpinis 
mokėjimas“ ir „Galutinis mokėjimas“. 

MP būsena  Teikiamo mokėjimo prašymo būsena. Atvaizdavimo laukas. 

Galimos reikšmės: „Apdorojamas“, „Neįkeltas“, 
„Įkeltas“, „Užregistruotas“, „Pateiktas ĮI“ 

Prašoma suma  Teikiamo mokėjimo prašymo 
prašoma apmokėti suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Klaidos  Teikiamo mokėjimo prašymo klaidų 
skaičius ir nuoroda į klaidų rinkmeną. 

Paspaudus nuorodą, rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti klaidų sąrašą 
peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 

Patikslinimo data  Teikiamo patikslinto mokėjimo 
prašymo patikslinimo data nurodyta 
projekto vykdytojo.  

Atvaizdavimo laukas. 

Jei mokėjimo prašymas teikiamas pirmą kartą, 
data nevaizduojama. 

Peržiūrėti 
Mygtuko [ ] atvaizdavimo laukas. 

(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 

Paskutinis pateiktas mokėjimo prašymas – lentelė, skirta paskutinio, užregistruoto įgyvendinančioje 
institucijoje, mokėjimo prašymo vaizdavimui.  

Vykdytojo → MP 
Nr.  

Paskutinio užregistruoto 
įgyvendinančioje institucijoje 
mokėjimo prašymo numeris 
nurodytas projekto vykdytojo.   

Atvaizdavimo laukas. 

Vykdytojo → MP 
data  

Paskutinio užregistruoto 
įgyvendinančioje institucijoje 
mokėjimo prašymo data nurodyta 
projekto vykdytojo.   

Atvaizdavimo laukas. 

MP/MPD tipas Paskutinio užregistruoto 
įgyvendinančioje institucijoje 
mokėjimo prašymo arba mokėjimo 
prašymo dalies tipas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Galimi MP tipai: „Tarpinis mokėjimas“ ir 
„Galutinis mokėjimas“. 

Galimi MPD tipai: „MPD2.SA“ ir „MPD3.IK“. 

MP/MPD būsena  Paskutinio užregistruoto 
įgyvendinančioje institucijoje 
mokėjimo prašymo arba mokėjimo 
prašymo dalies būsena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Prašoma suma  Paskutinio užregistruoto 
įgyvendinančioje institucijoje 
mokėjimo prašymo dalies prašoma 
apmokėti suma. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Patvirtinta suma Paskutinio užregistruoto 
įgyvendinančioje institucijoje 
mokėjimo prašymo dalies patvirtinta 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Būsenos data  Paskutinio užregistruoto 
įgyvendinančioje institucijoje 
mokėjimo prašymo arba mokėjimo 
prašymo dalies būsenos data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Peržiūrėti 
Mygtuko [ ] atvaizdavimo laukas. 

(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 

Planuojamas teikti mokėjimo prašymas – lentelė, skirta atvaizduoti vėluojančius ir artimiausią planuojamą 
teikti mokėjimo prašymą pagal aktualų MP teikimo grafiką.  

Pastaba: jei yra vėluojama pagal MP teikimo grafiką pateikti mokėjimo prašymą, planuojamo mokėjimo data 
yra raudoninama. 

Planuojama data Planuojamo mokėjimo prašymo data. Atvaizdavimo laukas. 

MP tipas Planuojamo mokėjimo prašymo 
tipas.  

Atvaizdavimo laukas. 

Planuojama suma Planuojamo mokėjimo prašymo 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Kontaktinis asmuo institucijoje – pateikiama projekto kontaktinio asmens institucijoje informacija. 

(Vardas ir 
pavardė) 

Kontaktinio asmens institucijoje 
vardas ir pavardė. 

Atvaizdavimo laukas. 

(Telefonas) Kontaktinio asmens institucijoje 
telefonas. 

Atvaizdavimo laukas. 

(El. paštas) Kontaktinio asmens institucijoje el. 
paštas. 

Atvaizdavimo laukas. 

(Kiti kontaktiniai 
asmenys) 

Kontaktinio asmens institucijoje 
interneto adresas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimai – atvaizduojamas projekto įvykių [ ], priminimų [ ] ir gautų pranešimų apie dokumentus [
] sąrašas. Paspaudus pranešimą atidaromas pranešimo duomenų peržiūros lapas. 

Nauji (x), kur x- 
naujų pranešimų 
skaičius 

Naujų projekto vykdytojo pranešimų 
skaičius ir nuoroda į lapą 
„Pranešimai“, kai filtre pagal 
nutylėjimą pažymėtas parametras 
„Nauji“. 

Nuoroda. 

(atidaromos formos aprašymą  žr. „3.17.1 
Pranešimų sąrašo forma“) 

Naujienos – pateikiamos dvi aktualios naujienos, užregistruotos SMIFS2007 administravimo aplikacijoje. 

Pastaba: Naujienos rikiuojamos pagal publikavimo pradžios datą mažėjimo tvarka. 

Pastaba: Atvaizduojamos tik tos naujienos, kurių publikavimo pabaigos data yra nenurodyta arba vėlesnė 
arba lygi šios dienos datai. 

(Publikavimo 
pradžios data) 

Naujienos publikavimo laikotarpio 
pradžia. 

Atvaizdavimo laukas. 

(Tema) Naujienos tema. Atvaizdavimo laukas. 

(Turinys) Naujienos aprašymas. Naujienos turinys pateikiamas ir paslepiamas 
paspaudus klausimo nuorodą. 

Pastaba: viršutiniame, dešiniame kampe, po projekto pavadinimu, kodu ir vykdytojo pavadinimu 
atvaizduojamas žodis „Baigtas“, kai projekto būsena yra „Baigtas“. 
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3.6. Esama projekto situacija 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.6.1 Detalesnės projekto informacijos forma; 

 3.6.2 Projekto įgyvendinimo eigos forma; 

 3.6.3 Projekto įgyvendinimo eigos ataskaita; 

 3.6.4 Esamos situacijos stebėsenos rodiklių forma; 

 3.6.5 Esamos situacijos stebėsenos rodiklių ataskaita; 

 3.6.6 Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas forma; 

 3.6.7 Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas ataskaita; 

 3.6.8 Išlaidų pagal finansavimo šaltinius forma; 

 3.6.9 Išlaidų pagal finansavimo šaltinius ataskaita. 

 

3.6.1. Detalesnės projekto informacijos forma 

Forma skirta peržiūrėti pagrindinę projekto informaciją (projekto išlaidų sumą, skirtą finansavimą ir t.t.), 
mokėjimo prašymus, apmokėtus per 3 mėn., planuojamus teikti mokėjimo prašymus per 3 mėn. ir projekto 
vykdytojo gautus pranešimus. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų: 

 2.7 Esamos projekto situacijos duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Esama situacija“ → „Detalesnė projekto informacija“. 
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Formos pavyzdys 

 

10 pav.  Projekto bendrųjų duomenų formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Projekto vykdytojo gauto pranešimo 
slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką pranešimas paslepiamas. 
Peržiūrėti paslėptus pranešimus galima lape 
„Pranešimai“ atlikus paiešką, kai filtre 
pažymėtas parametras „Rodyti paslėptus“. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pagrindinė projekto informacija – pateikiama projekto bendrųjų duomenų ir pagrindinė finansinė 
informacija. 

Projekto kodas SFMIS2007sugeneruotas projekto 
kodas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto būsena Projekto būsena. Atvaizdavimo laukas. 

Reikšmė esanti projektų aplikacijos lapo 
„Bendra“ -> ‚Informacija“ lauke „Projekto 
būsena“. 

Projekto baigimo 
data 

Projekto baigimo data. Atvaizdavimo laukas. 

Reikšmė esanti projektų aplikacijos lapo 
„Bendra“ -> „Informacija“ lauke „Projekto 
baigimo data“. 

Projekto išlaidų 
suma 

Bendra projekto tinkamų finansuoti 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Skirtas 
finansavimas  

Bendra, skiriama projektui iš ES 
struktūrinių fondų ir valstybės 
biudžeto lėšų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Vykdytojo ir 
partnerio (ių) 
lėšos 

Bendra skiriama projektui vykdytojo ir 
partnerių lėšų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto veiklų 
įgyvendinimo 
trukmė - nuo 

Projekto veiklų įgyvendinimo 
laikotarpio pradžios metai, mėnuo ir 
diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto veiklų 
įgyvendinimo 
trukmė - iki 

Projekto veiklų įgyvendinimo 
laikotarpio pabaigos metai, mėnuo ir 
diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Įsisavintų lėšų 
dalis, % 

Projekto lėšų įsisavinimo procentinė 
išraiška.  

Atvaizdavimo laukas.  

Apskaičiuojama: (visų apmokėtų tarpinių ir 
galutinių mokėjimo prašymų pripažinta tinkama 
deklaruoti EK išlaidų suma) / (viso projektui 
skirto finansavimo suma) * 100%. 

Apmokėta suma  Bendra apmokėta projekto išlaidų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išmokėtas 
finansavimas  

Bendra apmokėta projekto išlaidų 
suma iš finansavimo dalies  - ES 
struktūrinių fondų ir valstybės 
biudžeto lėšų. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išmokėta 
vykdytojo ir 
partnerio (ių) lėšų 

Bendra apmokėta projekto išlaidų 
suma iš projekto vykdytojo ir 
partnerių lėšų. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išmokėta avansu Bendra apmokėta avansu projekto 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Užskaityta 
avanso suma 

Reikšmė esanti projektų aplikacijos 
lapo „Bendra“ -> „Informacija“ lauke 
„Padengta avanso“. 

Atvaizdavimo laukas. 

Likusi užskaityti 
avanso suma 

Reikšmė gauta iš lauke „Išmokėta 
avansu“ atvaizduojamos reikšmės 
atėmus lauke „Užskaityta avanso 
suma“ atvaizduojamą reikšmę. 

Atvaizdavimo laukas. 

Mokėjimo prašymai, apmokėti per 3 mėn. – lentelė, skirta paskutinio, užregistruoto įgyvendinančioje 
institucijoje, mokėjimo prašymo vaizdavimui. 

Apmokėjimo data Apmokėto, per 3 mėn., mokėjimo 
prašymo apmokėjimo data. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

MP tipas Apmokėto, per 3 mėn., mokėjimo 
prašymo tipas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išmokėta suma Apmokėto, per 3 mėn., mokėjimo 
prašymo suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuojami teikti mokėjimo prašymai per 3 mėn. – lentelė, skirta atvaizduoti per 3 mėn. planuojamą teikti 
mokėjimo prašymą pagal aktualų MP teikimo grafiką.  

Planuojama data Planuojamo, per 3 mėn. teikti, 
mokėjimo prašymo data. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP tipas Planuojamo, per 3 mėn. teikti,  
mokėjimo prašymo tipas.  

Atvaizdavimo laukas. 

Planuojama suma Planuojamo, per 3 mėn. teikti,  
mokėjimo prašymo suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimai – atvaizduojamas projekto įvykių [ ], priminimų [ ] ir gautų pranešimų apie dokumentus [ ] 
sąrašas. Paspaudus pranešimą atidaroma su tuo pranešimu susijusi forma.  

Nauji (x), kur x- 
naujų pranešimų 
skaičius 

Naujų projekto vykdytojo pranešimų 
skaičius ir nuoroda į lapą 
„Pranešimai“, kai filtre pagal 
nutylėjimą pažymėtas parametras 
„Nauji“. 

Nuoroda. 

(atidaromos formos aprašymą  žr. „3.17.1 
Pranešimų sąrašo forma“) 

Susijusios formos 

 3.6.2 Projekto įgyvendinimo eigos forma; 

 3.6.4 Esamos situacijos stebėsenos rodiklių forma; 

 3.6.6 Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas forma; 

 3.6.8 Išlaidų pagal finansavimo šaltinius forma. 

 

3.6.2. Projekto įgyvendinimo eigos forma 

Forma skirta peržiūrėti esamos projekto situacijos įgyvendinimo eigos duomenis - pasiektus projekte 
vykdomų veiklų fizinius įgyvendinimo rodiklius. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų: 

 2.7 Esamos projekto situacijos duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Esama situacija“ → „Įgyvendinimo eiga“. 
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Formos pavyzdys 

 

11 pav.  Projekto įgyvendinimo eigos formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

 

[ ]  

 

Esamos projekto situacijos 
įgyvendinimo eigos duomenų 
ruošimo XLS formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama XLS 
formato įgyvendinimo eigos lapo versija 
spausdinimui (žr. 3.6.3 Projekto įgyvendinimo 
eigos ataskaita). Rodomas pranešimas, kuriame 
galima pasirinkti atidaryti dokumentą peržiūrai 
arba išsaugoti kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Įgyvendinimo eiga - laukų grupė, skirta vykdomų veiklų ir pasiektų veiklų rodiklių reikšmių atvaizdavimui. 

Veiklos 
pavadinimas  

Projekte vykdomos veiklos numeris ir 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Suplanuotas 
veiklos laikotarpis 
→ Pradžia  

Suplanuoti veiklos atlikimo laikotarpio 
pradžios metai, mėnuo ir diena.  

Atvaizdavimo laukas. 

Suplanuotas 
veiklos laikotarpis 
→ Pabaiga  

Suplanuoti veiklos atlikimo laikotarpio 
pabaigos metai, mėnuo ir diena.  

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
laikotarpis → 
Pradžia  

Veiklos faktinio vykdymo laikotarpio  
pradžios metai, mėnuo ir diena.  

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Faktinis veiklos 
laikotarpis → 
Pabaiga  

Veiklos faktinio vykdymo laikotarpio  
pabaigos metai, mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Fiziniai veiklos 
rodikliai → 
Planuota  

Suplanuota pasiekti veiklos fizinio 
įgyvendinimo rodiklio reikšmė.  

Atvaizdavimo laukas. 

Fiziniai veiklos 
rodikliai → 
Pasiekta  

Paskutinė užregistruota pasiekta 
veiklos fizinio įgyvendinimo rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pasiekimo data  Fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio 
pasiekimo data - mokėjimo prašymo, 
kuriame buvo pasiekta fizinio 
įgyvendinimo rodiklio reikšmė, 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
metai, mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.6.1 Detalesnės projekto informacijos forma; 

 3.6.4 Esamos situacijos stebėsenos rodiklių forma; 

 3.6.6 Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas forma; 

 3.6.8 Išlaidų pagal finansavimo šaltinius forma. 

 

3.6.3. Projekto įgyvendinimo eigos ataskaita 

Ataskaita skirta peržiūrėti esamos projekto situacijos įgyvendinimo eigos duomenis - pasiektus projekte 
vykdomų veiklų fizinius įgyvendinimo rodiklius. 

Ataskaita formuojama vykdant scenarijų:  

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Esama situacija“ → „Įgyvendinimo eiga“ → [ ]. 
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Ataskaitos pavyzdys 

 

12 pav.  Projekto įgyvendinimo eigos ataskaitos pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Ataskaitos 
laukas  

Aprašymas Pastabos 

Įgyvendinimo eiga - laukų grupė, skirta vykdomų veiklų ir pasiektų veiklų rodiklių reikšmių atvaizdavimui. 

Veiklos 
pavadinimas  

Projekte vykdomos veiklos numeris ir 
pavadinimas. 

 

Suplanuotas 
veiklos laikotarpis 
→ Pradžia  

Suplanuoti veiklos atlikimo laikotarpio 
pradžios metai, mėnuo ir diena.  

 

Suplanuotas 
veiklos laikotarpis 
→ Pabaiga  

Suplanuoti veiklos atlikimo laikotarpio 
pabaigos metai, mėnuo ir diena.  

 

Faktinis veiklos 
laikotarpis → 
Pradžia  

Veiklos faktinio vykdymo laikotarpio  
pradžios metai, mėnuo ir diena.  

 

Faktinis veiklos 
laikotarpis → 
Pabaiga  

Veiklos faktinio vykdymo laikotarpio  
pabaigos metai, mėnuo ir diena. 

 

Pasiekimo data  Fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio 
pasiekimo data - mokėjimo prašymo, 
kuriame buvo pasiekta fizinio 
įgyvendinimo rodiklio reikšmė, 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
metai, mėnuo ir diena. 

 

Fiziniai veiklos 
rodikliai → 
Planuota  

Suplanuota pasiekti veiklos fizinio 
įgyvendinimo rodiklio reikšmė.  
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Ataskaitos 
laukas  

Aprašymas Pastabos 

Fiziniai veiklos 
rodikliai → 
Pasiekta  

Paskutinė užregistruota pasiekta 
veiklos fizinio įgyvendinimo rodiklio 
reikšmė. 

 

Susijusios formos 

 3.6.2 Projekto įgyvendinimo eigos forma. 

 

3.6.4. Esamos situacijos stebėsenos rodiklių forma  

Forma skirta peržiūrėti pasiektas ir užregistruotas iki peržiūros momento stebėsenos rodiklių reikšmes.  

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.7 Esamos projekto situacijos duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Esama situacija“ → „Stebėsenos rodikliai“. 

Formos pavyzdys 

 

13 pav.  Pasiektų stebėsenos rodiklių formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Esamos projekto situacijos 
stebėsenos rodiklių duomenų 
ruošimo XLS formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama XLS 
formato stebėsenos rodiklių lapo versija 
spausdinimui (žr. 3.6.5 Esamos situacijos 
stebėsenos rodiklių ataskaita). Rodomas 
pranešimas, kuriame galima pasirinkti atidaryti 
dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[+] / [-] Projekto stebėsenos rodiklių pildymo 
istorijos peržiūrėjimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką projekto stebėsenos 
rodiklių lentelėje kiekvienam rodikliui yra rodomi 
arba slepiami jo pildymo istorijos duomenys. 
Pagal nutylėjimą - slepiami. 

Lentelės eilutėse vaizduojami visų užregistruotų 
MP, kurių būsena nėra „Anuliuotas“ ir 
„Atmestas“, MPD1 stebėsenos rodiklių, 
atitinkančių pasirinktą stebėsenos rodiklį, 
duomenys. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

„Stebėsenos rodikliai“ 

Duomenys negaliojančių rodiklių eilutėse yra vizualiai išskiriami – atvaizduojami pasvirę. 

Lentelė „Produktų rodikliai“ 

Produktų rodikliai  Projekto sutartyje užregistruotų 
planuotų siekti produktų rodiklių 
pavadinimų ir matavimo vienetų 
sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuota reikšmė  Planuota pasiekti produktų rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pasiekta reikšmė  Produktų rodiklio paskutinė 
užregistruota pasiekta reikšmė.  

Atvaizdavimo laukas. 

Pasiekimo data  Produktų rodiklio pasiekimo data - 
mokėjimo prašymo, kuriame buvo 
pasiekta produktų rodiklio reikšmė, 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
metai, mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Lentelė „Rezultatų rodikliai“ 

Rezultatų rodikliai  Projekto sutartyje užregistruotų 
planuotų siekti rezultatų rodiklių 
pavadinimų ir matavimo vienetų 
sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuota reikšmė  Planuota pasiekti rezultatų rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pasiekta reikšmė  Rezultatų rodiklio paskutinė 
užregistruota pasiekta reikšmė.  

Atvaizdavimo laukas. 

Pasiekimo data  Rezultatų rodiklio pasiekimo data - 
mokėjimo prašymo, kuriame buvo 
pasiekta rezultatų rodiklio reikšmė, 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
metai, mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pasirinkto stebėsenos rodiklio istorijos lentelė 

MP numeris  Projekto mokėjimo prašymui 
SFMIS2007 suteiktas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

MP registracijos 
data 

Projekto mokėjimo prašymo 
registracijos įgyvendinančiojoje 
institucijoje data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nuo pradžios 
pasiekta 

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė 
nuo projekto pradžios. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pagrindžiantys 
dokumentai 

MP stebėsenos rodiklio pasiekimą 
pagrindžiantys dokumentai. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Stebėsenos rodiklio komentaras. Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.6.1 Detalesnės projekto informacijos forma; 

 3.6.2 Projekto įgyvendinimo eigos forma; 

 3.6.6 Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas forma; 

 3.6.8 Išlaidų pagal finansavimo šaltinius forma; 

 3.12.1 MP teikimo grafiko esamos situacijos atvaizdavimo forma. 

 

3.6.5. Esamos situacijos stebėsenos rodiklių ataskaita  

Ataskaita skirta peržiūrėti pasiektas ir užregistruotas iki peržiūros momento stebėsenos rodiklių reikšmes.  

Ataskaita formuojama vykdant scenarijų:  

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Esama situacija“ → „Stebėsenos rodikliai“ → [ ]. 

Ataskaitos pavyzdys 

 

14 pav.  Pasiektų stebėsenos rodiklių ataskaitos pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Produktų rodiklių lentelė: 
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Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Produktų rodikliai  Projekto sutartyje užregistruotų 
planuotų siekti produktų rodiklių 
pavadinimų ir matavimo vienetų 
sąrašas. 

 

Planuota reikšmė  Planuota pasiekti produktų rodiklio 
reikšmė. 

 

Pasiekta reikšmė  Produktų rodiklio paskutinė 
užregistruota pasiekta reikšmė.  

 

Pasiekimo data  Produktų rodiklio pasiekimo data - 
mokėjimo prašymo, kuriame buvo 
pasiekta produktų rodiklio reikšmė, 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
metai, mėnuo ir diena. 

 

Rezultatų rodiklių lentelė: 

Rezultatų rodikliai  Projekto sutartyje užregistruotų 
planuotų siekti rezultatų rodiklių 
pavadinimų ir matavimo vienetų 
sąrašas. 

 

Planuota reikšmė  Planuota pasiekti rezultatų rodiklio 
reikšmė. 

 

Pasiekta reikšmė  Rezultatų rodiklio paskutinė 
užregistruota pasiekta reikšmė.  

 

Pasiekimo data  Rezultatų rodiklio pasiekimo data - 
mokėjimo prašymo, kuriame buvo 
pasiekta rezultatų rodiklio reikšmė, 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
metai, mėnuo ir diena. 

 

Susijusios formos 

 3.6.4 Esamos situacijos stebėsenos rodiklių forma. 

 

3.6.6. Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas forma 

Forma skirta peržiūrėti esamos projekto situacijos išlaidų pagal biudžetą ir veiklas duomenis. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.7 Esamos projekto situacijos duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Esama situacija“ → „Išlaidos pagal biudžetą ir veiklas“. 
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Formos pavyzdys 

 

15 pav.  Esamos projekto situacijos biudžeto išlaidų formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  
Esamos projekto situacijos biudžeto 
išlaidų duomenų ruošimo XLS 
formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama XLS 
formato projekto biudžeto išlaidų lapo versija 
spausdinimui (žr. 3.6.7 Išlaidų pagal biudžetą ir 
veiklas ataskaita). Rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti dokumentą 
peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 

[ ] 

Rodyti detalią 
informaciją  

Papildomos biudžeto išlaidų 
informacijos vaizdavimo varnelė. 

Pažymėjus varnelę, rodomi stulpeliai „Skirta 
finansavimo“, „Patvirtinta finansavimo“, 
„Apmokėta finansavimo“, „Liko grąžinti 
finansavimo“, „Grąžinta finansavimo“, 
„Koreguotas finansavimas“, „Liko finansavimo. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Išlaidos pagal projekto biudžetą ir veiklas - laukų grupė, skirta esamos situacijos biudžeto išlaidų 
atvaizdavimui 

Biudžeto eilutė  Projekto išlaidų biudžeto eilutės 
numeris ir pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Veikla  Projekto biudžeto eilutės veiklos 
numeris ir pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto išlaidų 
suma  

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto biudžeto 
eilutės veiklai skirta projekto išlaidų 
suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų projekto 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Patvirtinta suma Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
patvirtinta ĮI bet dar neapmokėta 
mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų 
rezervuota suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Apmokėta suma  Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
apmokėta mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų apmokėta 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Likusi grąžinti 
suma 

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra likusi 
grąžinti mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų likusi 
grąžinti suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Grąžinta suma Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
grąžinta mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų grąžinta 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Koreguota suma Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
koreguota mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės koreguota 
sumą. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Likusi suma  Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra likusi 
apmokėti mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų likusi 
apmokėti suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Skirta 
finansavimo  

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto biudžeto 
eilutės veiklai skirta projekto išlaidų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų projekto 
išlaidų finansavimo dalies suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Rezervuota 
finansavimo  

Rezervuotos sumos finansavimo 
dalis.  

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
veiklos duomenims, vaizduojama 
patvirtinta ĮI bet dar neapmokėta 
mokėjimo prašymų finansavimo 
dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų 
rezervuota finansavimo dalies suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Apmokėta 
finansavimo  

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
apmokėta mokėjimo prašymų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų apmokėta 
finansavimo dalies suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Liko grąžinti 
finansavimo 

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra likusi 
grąžinti mokėjimo prašymų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų likusi 
grąžinti finansavimo dalies suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Grąžinta 
finansavimo 

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra  
grąžinta mokėjimo prašymų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų grąžinta 
finansavimo dalies suma. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Koreguotas 
finansavimas 

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
koreguota mokėjimo prašymų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų koreguota 
finansavimo dalies suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Liko finansavimo  Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra likusi 
apmokėti mokėjimo prašymų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų likusi 
apmokėti finansavimo dalies suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.6.1 Detalesnės projekto informacijos forma; 

 3.6.2 Projekto įgyvendinimo eigos forma; 

 3.6.4 Esamos situacijos stebėsenos rodiklių forma; 

 3.6.8 Išlaidų pagal finansavimo šaltinius forma; 

 3.12.1 MP teikimo grafiko esamos situacijos atvaizdavimo forma. 

 

3.6.7. Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas ataskaita 

Ataskaita skirta peržiūrėti esamos projekto situacijos išlaidų pagal biudžetą ir veiklas duomenis. 

Ataskaita formuojama vykdant scenarijų:  

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Esama situacija“ → „Išlaidos pagal biudžetą ir veiklas“ → [ ]. 

Ataskaitos pavyzdys 

 

16 pav.  Esamos projekto situacijos biudžeto išlaidų ataskaitos pavyzdys 
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Ataskaitos laukai 

Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Išlaidos pagal projekto biudžetą ir veiklas - laukų grupė, skirta esamos situacijos biudžeto išlaidų 
atvaizdavimui 

Biudžeto eilutė  Projekto išlaidų biudžeto eilutės 
numeris ir pavadinimas. 

 

Veikla  Projekto biudžeto eilutės veiklos 
numeris ir pavadinimas. 

 

Projekto išlaidų 
suma  

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto biudžeto 
eilutės veiklai skirta projekto išlaidų 
suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų projekto 
išlaidų suma. 

 

Patvirtinta suma  Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
patvirtinta ĮI bet dar neapmokėta 
mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų 
rezervuota suma. 

 

Apmokėta suma  Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
apmokėta mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų apmokėta 
suma. 

 

Likusi grąžinti 
suma 

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra likusi 
grąžinti mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų likusi 
grąžinti suma. 

 

Grąžinta suma Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
grąžinta mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų grąžinta 
suma. 

 

Koreguota suma Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
koreguota mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės koreguota 
sumą. 
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Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Likusi suma  Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra likusi 
apmokėti mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų likusi 
apmokėti suma. 

 

Skirta 
finansavimo  

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto biudžeto 
eilutės veiklai skirta projekto išlaidų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų projekto 
išlaidų finansavimo dalies suma. 

 

Rezervuota 
finansavimo  

Rezervuotos sumos finansavimo 
dalis.  

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
veiklos duomenims, vaizduojama 
patvirtinta ĮI bet dar neapmokėta 
mokėjimo prašymų finansavimo 
dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų 
rezervuota finansavimo dalies suma. 

 

Apmokėta 
finansavimo  

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
apmokėta mokėjimo prašymų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų apmokėta 
finansavimo dalies suma. 

 

Liko grąžinti 
finansavimo 

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra likusi 
grąžinti mokėjimo prašymų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų likusi 
grąžinti finansavimo dalies suma. 

 

Grąžinta 
finansavimo 

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra  
grąžinta mokėjimo prašymų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų grąžinta 
finansavimo dalies suma. 
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Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Koreguotas 
finansavimas 

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
koreguota mokėjimo prašymų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų koreguota 
finansavimo dalies suma. 

 

Liko finansavimo  Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra likusi 
apmokėti mokėjimo prašymų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų likusi 
apmokėti finansavimo dalies suma. 

 

Susijusios formos 

 3.6.8 Išlaidų pagal finansavimo šaltinius forma. 

 

3.6.8. Išlaidų pagal finansavimo šaltinius forma 

Forma skirta peržiūrėti esamos projekto situacijos išlaidų pagal finansavimo šaltinius duomenis. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.7 Esamos projekto situacijos duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Esama situacija“ → „Išlaidos pagal finansavimo šaltinius“. 
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Formos pavyzdys 

 

17 pav.  Esamos projekto situacijos finansavimo šaltinių lėšų formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  
Esamos projekto situacijos projekto 
finansavimo šaltinių duomenų 
ruošimo XLS formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama XLS 
formato lėšų pagal finansavimo šaltinius lapo 
versija spausdinimui (žr. 3.6.9 Išlaidų pagal 
finansavimo šaltinius ataskaita). Rodomas 
pranešimas, kuriame galima pasirinkti atidaryti 
dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Išlaidos pagal finansavimo šaltinius - laukų grupė, skirta esamos situacijos finansavimo šaltinių išlaidų 
vaizdavimui. 

Nr.  Finansavimo šaltinio eilės numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Finansavimo 
šaltinio 
pavadinimas  

Projekto finansavimo šaltinio eilutės 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto išlaidų 
suma  

Projekto sutartyje finansavimo 
šaltiniuose eilutei skirta suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

%  Projekto sutartyje finansavimo 
šaltiniuose eilutei skirtos sumos 
procentinė dalis nuo visos skirtos 
projekto išlaidų sumos. 

Atvaizdavimo laukas. 

Rezervuota suma  Projekto bendra patvirtinta ĮI bet dar 
neapmokėta mokėjimo prašymo 
suma, užregistruota finansavimo 
šaltinio eilutei. 

Atvaizdavimo laukas. 

Apmokėta suma  Projekto bendra apmokėta mokėjimo 
prašymo suma, užregistruota 
finansavimo šaltinio eilutei. 

Atvaizdavimo laukas. 

Likusi grąžinti 
suma  

Projekto bendra likusi grąžinti 
mokėjimo prašymo suma, 
užregistruota finansavimo šaltinio 
eilutei. 

Atvaizdavimo laukas. 

Grąžinta suma Projekto bendra grąžinta mokėjimo 
prašymo suma, užregistruota 
finansavimo šaltinio eilutei. 

Atvaizdavimo laukas. 

Koreguota suma Projekto bendra koreguota mokėjimo 
prašymo suma, užregistruota 
finansavimo šaltinio eilutei. 

Atvaizdavimo laukas. 

Likusi suma  Projekto bendra likusi apmokėti 
mokėjimo prašymo suma, 
užregistruota finansavimo šaltinio 
eilutei. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.6.1 Detalesnės projekto informacijos forma; 

 3.6.2 Projekto įgyvendinimo eigos forma;; 

 3.6.4 Esamos situacijos stebėsenos rodiklių forma; 

 3.6.6 Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas forma; 

 3.12.1 MP teikimo grafiko esamos situacijos atvaizdavimo forma. 

 

3.6.9. Išlaidų pagal finansavimo šaltinius ataskaita 

Ataskaita skirta peržiūrėti esamos projekto situacijos išlaidų pagal finansavimo šaltinius duomenis. 

Ataskaita formuojama vykdant scenarijų:  

 2.2 Duomenų spausdinimas. 
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Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Esama situacija“ → „Išlaidos pagal finansavimo šaltinius“ → [
]. 

Ataskaitos pavyzdys 

 

18 pav.  Esamos projekto situacijos finansavimo šaltinių lėšų ataskaitos pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Išlaidos pagal finansavimo šaltinius - laukų grupė, skirta esamos situacijos finansavimo šaltinių išlaidų 
vaizdavimui. 

Nr.  Finansavimo šaltinio eilės numeris.  

Finansavimo 
šaltinio 
pavadinimas  

Projekto finansavimo šaltinio eilutės 
pavadinimas. 

 

Projekto išlaidų 
suma  

Projekto sutartyje finansavimo 
šaltiniuose eilutei skirta suma. 

 

%  Projekto sutartyje finansavimo 
šaltiniuose eilutei skirtos sumos 
procentinė dalis nuo visos skirtos 
projekto išlaidų sumos. 

 

Rezervuota suma  Projekto bendra patvirtinta ĮI bet dar 
neapmokėta mokėjimo prašymo 
suma, užregistruota finansavimo 
šaltinio eilutei. 

 

Apmokėta suma  Projekto bendra apmokėta mokėjimo 
prašymo suma, užregistruota 
finansavimo šaltinio eilutei. 

 

Likusi grąžinti 
suma  

Projekto bendra likusi grąžinti 
mokėjimo prašymo suma, 
užregistruota finansavimo šaltinio 
eilutei. 

 

Grąžinta suma Projekto bendra grąžinta mokėjimo 
prašymo suma, užregistruota 
finansavimo šaltinio eilutei. 

 

Koreguota suma Projekto bendra koreguota mokėjimo 
prašymo suma, užregistruota 
finansavimo šaltinio eilutei. 
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Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Likusi suma  Projekto bendra likusi apmokėti 
mokėjimo prašymo suma 
užregistruota finansavimo šaltinio 
eilutei. 

 

Susijusios formos 

 3.6.8 Išlaidų pagal finansavimo šaltinius forma. 

 

3.7. Sutartis 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.7.1 Sutarties duomenų versija spausdinimui; 

 3.7.2 Sutarties parametrų forma; 

 3.7.3 Vykdytojo duomenų forma (1 priedas); 

 3.7.4 Partnerių forma (1 priedas); 

 3.7.5 Duomenų apie projektą forma (1 priedas); 

 3.7.6 Projekto santraukos forma (1 priedas); 

 3.7.7 Loginio pagrindimo forma (1 priedas); 

 3.7.8 Įgyvendinimo grafiko forma (1 priedas); 

 3.7.9 Stebėsenos rodiklių forma (1 priedas); 

 3.7.10 Atitikties horizontaliosioms sritims forma (1 priedas); 

 3.7.11 ES struktūrinės paramos viešumo priemonių forma (1 priedas); 

 3.7.12 Biudžeto forma (2 priedas); 

 3.7.13 Finansavimo šaltinių forma (2 priedas). 

 

3.7.1. Sutarties duomenų versija spausdinimui 

Ataskaita skirta peržiūrėti visus projekto sutarties duomenis pateikiamus duomenų mainų svetainės 
meniu punkte „Sutartis“.  

Spausdinta versija formuojama vykdant scenarijų:  

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „Sutarties parametrai“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „Sutarties parametrai“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Vykdytojo duomenys“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Vykdytojo duomenys“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Partneriai“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Partneriai“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Duomenys apie projektą“ → ; 
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 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Duomenys apie projektą“ →  

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Projekto santrauka“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Projekto santrauka“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Loginis pagrindimas“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Loginis pagrindimas“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Įgyvendinimo grafikas“ → ; 

 Meniu → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Įgyvendinimo grafikas“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Stebėsenos rodikliai“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Stebėsenos rodikliai“ →  

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Atitiktis ES horizontaliosioms sritims“ 

→ ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Atitiktis ES horizontaliosioms sritims“ 

→ ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „ES struktūrinės paramos viešumo 

priemonės“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „ES struktūrinės paramos viešumo 

priemonės“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „2 priedas“ → „Biudžetas“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „2 priedas“ → „Biudžetas“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „2 priedas“ → „Finansavimo šaltiniai“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „2 priedas“ → „Finansavimo šaltiniai“ → . 
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Sutarties spausdintos versijos pavyzdys 

 

19 pav.  Sutarties spausdintos versijos fragmento pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Ataskaitos duomenys yra identiški sutarties lapų duomenims. Pateikiami duomenys iš šių lapų:  

 3.7.2 Sutarties parametrų forma 

1 priedas 

 3.7.3 Vykdytojo duomenų forma (1 priedas) 

 3.7.4 Partnerių forma (1 priedas) 

 3.7.5 Duomenų apie projektą forma (1 priedas) 

 3.7.6 Projekto santraukos forma (1 priedas) 

 3.7.7 Loginio pagrindimo forma (1 priedas) 

 3.7.8 Įgyvendinimo grafiko forma (1 priedas) 

 3.7.9 Stebėsenos rodiklių forma (1 priedas) 

 3.7.10 Atitikties horizontaliosioms sritims forma (1 priedas) 

 3.7.11 ES struktūrinės paramos viešumo priemonių forma (1 priedas) 

2 priedas 

 3.7.12 Biudžeto forma (2 priedas) 

 3.7.13 Finansavimo šaltinių forma (2 priedas) 

Susijusios formos 

 3.7 Sutartis. 

 

3.7.2. Sutarties parametrų forma 

Forma skirta peržiūrėti projekto vykdymo sąlygas. 
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Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „Sutarties parametrai“. 

Formos pavyzdys 

 

20 pav.  Sutarties parametrų formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Sutarties parametrai - grupė laukų, skirtų bendrųjų sutarties sąlygų atvaizdavimui: 

Sutarties 
įsigaliojimo data  

Projekto administravimo ir 
finansavimo sutarties įsigaliojimo 
metai, mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Sutarties numeris  Projekto administravimo ir 
finansavimo sutarties numeris.  

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto veiklų 
įgyvendinimo 
pradžia  

Projekto veiklų įgyvendinimo 
pradžios metai, mėnuo ir diena.  

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto veiklų 
įgyvendinimo 
pabaiga  

Projekto veiklų įgyvendinimo 
pabaigos metai, mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Su mokėjimais susiję parametrai - grupė laukų, skirtų projekto mokėjimo sąlygų atvaizdavimui: 

Projekto išlaidų 
apmokėjimo 
būdas/būdai  

Būdai, kuriais galima apmokėti 
projekto išlaidas. Galimi apmokėjimo 
būdai: 

 Sąskaitų apmokėjimas 

 Išlaidų kompensavimas 

Atvaizdavimo laukas. 

Mokėjimo 
prašymų teikimo 
periodiškumas 
(mėn.)  

Mėnesių skaičius, per kiek turi būti 
pateiktas mokėjimo prašymas po 
paskutinio MP pateikimo. 

Atvaizdavimo laukas. 

Galutinio 
mokėjimo 
prašymo 
pateikimo data  

Galutinio mokėjimo prašymo 
pateikimo metai, mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
vykdytojo 
sąskaita  

Projekto vykdytojo banko sąskaitos, į 
kurią bus pervedamas projektui 
įgyvendinti skirtas finansavimas 
pagal mokėjimo prašymus, numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Su avansu susiję parametrai - grupė laukų, skirtų atvaizduoti su avansu susijusią informaciją: 

Maksimalus 
avansas (suma ir 
%) 

Maksimalaus avanso suma ir jo 
procentas nuo projekto bendros 
tinkamų išlaidų sumos. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.7 Sutartis. 

 

3.7.3. Vykdytojo duomenų forma (1 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti projekto vykdytojo asmens ryšiams kontaktinę informaciją. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Vykdytojo duomenys“. 
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Formos pavyzdys 

 

21 pav.  Vykdytojo duomenų formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto vykdytojo duomenys - laukų grupė, skirta projekto kontaktinio asmens duomenų atvaizdavimui: 

Vardas, pavardė  Asmens, projekto vykdytojo 
organizacijoje atsakingo už projekto 
vykdymą, vardas ir pavardė.  

Atvaizdavimo laukas. 

Pareigos  Asmens, projekto vykdytojo 
organizacijoje atsakingo už projekto 
vykdymą, pareigų pavadinimas.  

Atvaizdavimo laukas. 

Telefono numeris  Asmens, projekto vykdytojo 
organizacijoje atsakingo už projekto 
vykdymą, telefono numeris.  

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Fakso numeris  Asmens, projekto vykdytojo 
organizacijoje atsakingo už projekto 
vykdymą, fakso numeris.  

Atvaizdavimo laukas. 

El. pašto adresas  Asmens, projekto vykdytojo 
organizacijoje atsakingo už projekto 
vykdymą, el. pašto adresas.  

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.7 Sutartis. 

 

3.7.4. Partnerių forma (1 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti duomenis apie projekto partnerius, jei jų yra. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Partneriai“. 

Formos pavyzdys 

 

22 pav.  Projekto partnerių formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Informacija apie projekto partnerį (-ius) - laukų grupė, skirta partnerių duomenų atvaizdavimui: 

Ar projektas turi 
partnerį (-ius)  

Projekto partnerių požymis. 

Nurodoma „Taip“, jei projektas 
partnerių turi. 

Nurodoma „Ne“, jei projektas 
partnerių neturi. 

Atvaizdavimo laukas. 

Eil. Nr.  Projekto partnerio eilės numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Partnerio 
pavadinimas  

Projekto partnerio pavadinimas pagal 
steigimo dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą.  

Atvaizdavimo laukas. 

Kodas  Projekto partnerio kodas pagal 
registracijos pažymėjimą.  

Atvaizdavimo laukas. 

Buveinės adresas 
→ Gatvė  

Projekto partnerio oficialaus adreso 
gatvės pavadinimas.  

Atvaizdavimo laukas. 

Buveinės adresas 
→ Namo nr.  

Projekto partnerio oficialaus adreso 
namo numeris.  

Atvaizdavimo laukas. 

Buveinės adresas 
→ Pašto kodas  

Projekto partnerio oficialaus adreso 
pašto indeksas.  

Atvaizdavimo laukas. 

Buveinės adresas 
→ Vietovė  

Projekto partnerio oficialaus adreso 
vietovės pavadinimas.  

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.7 Sutartis. 

 

3.7.5. Duomenų apie projektą forma (1 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti projekto įgyvendinimo vietovės ir savivaldybių, gaunančių naudą iš projekto, 
duomenis. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Duomenys apie projektą“. 
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Formos pavyzdys 

 

23 pav.  Duomenų apie projektą formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Duomenys apie projektą, kuriam įgyvendinti skirtas finansavimas – laukų grupė, skirta duomenims apie 
projektą atvaizduoti: 

Projekto 
įgyvendinimo 
vieta  

Pagrindinių projekto veiklų 
įgyvendinimo vieta. 

Atvaizdavimo laukas. 

Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis lėšų – laukų grupė, skirta nurodyti apskritį ir 
savivaldybę, kurioje įgyvendinamas projektas: 

Apskritis  Apskrities, kurioje įgyvendinamos 
pagrindinės projekto veiklos, 
pavadinimas.  

Atvaizdavimo laukas. 

Savivaldybė  Savivaldybės, kurioje įgyvendinamos 
pagrindinės projekto veiklos, 
pavadinimas.  

Atvaizdavimo laukas. 

Kita (-os) savivaldybė (-ės), kurioms tenka projekto nauda – lentelė, skirta nurodyti kitas savivaldybes, 
kurioms tenka projekto nauda: 

Visos 
savivaldybės  

Požymis, kurioms savivaldybėms 
tenka projekto nauda.  

  

Atvaizdavimo laukas.  

Jei laukas pažymėtas, nauda tenka visoms 
lentelės savivaldybėms. 

Jei laukas nepažymėta, nauda tenka tik 
lentelėje pažymėtoms savivaldybėms. 

Eil. Nr.  Savivaldybės, kuri gali patirti naudą 
iš projekto produktų ir rezultatų, eilės 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Savivaldybės 
pavadinimas  

Savivaldybės, kuri gali patirti naudą 
iš projekto produktų ir rezultatų, 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Požymis  Požymis, ar savivaldybė patiria 
naudą iš produktų ir rezultatų. 

Atvaizdavimo laukas. 

Jei laukas pažymėtas, savivaldybė patiria naudą 
iš projekto produktų ir rezultatų. 

Jei laukas nepažymėtas, savivaldybė nepatiria 
naudos iš projekto produktų ir rezultatų. 

Susijusios formos 

 3.7 Sutartis. 
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3.7.6. Projekto santraukos forma (1 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti projekto aprašymą - esmę, duomenis apie projekto valdymą ir partnerių 
pasirinkimą ir tęstinumą. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Projekto santrauka“. 

Formos pavyzdys 

 

24 pav.  Projekto santraukos formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Trumpas projekto aprašymas (santrauka) 

Projekto esmė  Problemos ir projekto poreikio 
aprašymas, problemos sprendimo 
būdas, projekto tikslai ir projekto 
sukuriamos pridėtinės vertės 
aprašymas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Informacija apie 
projektų valdymą 
ir projekto 
partnerių 
pasirinkimą  

Projekto valdymo grupės ir (arba) 
projektą administruojančio personalo 
atsakomybė ir funkcijos. Projekto 
partnerio pasirinkimo pagrindimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
tęstinumas  

Projekto tęstinumo aprašymas 
atsižvelgiant į du požymius – fizinį ir 
veiklos rezultatų. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.7 Sutartis. 

 

3.7.7. Loginio pagrindimo forma (1 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti projekte įgyvendinamų veiklų ir jų fizinių įgyvendinimo rodiklių duomenis. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų: 

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Loginis pagrindimas“. 
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Formos pavyzdys 

 

25 pav. Projekto loginio pagrindimo formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui. 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto loginis pagrindimas – lentelė, skirta atvaizduoti projekto loginiams pagrindimams: 

Nr.  Projekto tikslo eilės numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Tikslai  Projekto tikslo pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Nr.  Projekto uždavinio eilės numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Uždaviniai  Projekto uždavinio pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Nr.  Projekto  veiklos eilės numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto veiklos  Projekto veiklos pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Fiziniai veiklos 
įgyvendinimo 
rodikliai  

Kiekybiškai išmatuojamas 
įgyvendintos projekto veiklos 
pasiekimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nevykdoma Požymis, ar projekto veikla vykdoma. 
Galimos reikšmės: „Taip“ ir „Ne“. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.7 Sutartis. 

 

3.7.8. Įgyvendinimo grafiko forma (1 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti projekto veiklų įgyvendinimo trukmę ir grafiką, suskirstytą mėnesiais.  

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Įgyvendinimo grafikas“. 

Formos pavyzdys 
 

 

26 pav.  Projekto įgyvendinimo grafiko formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas – lentelė skirta atvaizduoti projekto veiklų įgyvendinimo grafikui: 

Projekto veiklų 
įgyvendinimo 
trukmė 
(mėnesiais)  

Visas projekto įgyvendinimo 
laikotarpis mėnesių tikslumu. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nr.  Grafiko eilutės numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto veiklos 
pavadinimas  

Projekto veiklos pavadinimas, kurios 
detalų aprašą lentelėje sudaro 2 
eilutės: 

 Tėvinė eilutė: projekto veiklos, 
nurodytos projekto loginio 
pagrindimo formoje, numeris ir 
pavadinimas. 

 Vaikinė eilutė: tuščias laukas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pradėta iki 
sutarties 
pasirašymo 
dienos 

Projekto veiklos pradėjimo iki 
sutarties pasirašymo dienos 
požymis. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto veiklos 
pradžios data  

Projekto veiklos vykdymo pradžios 
metai ir mėnuo. 

 Tėvinė eilutė: metai ir mėnuo, 
kada pradedama įgyvendinti 
projekto veikla, jei ji neturi 
poveikių;  

 Vaikinė eilutė: metai ir mėnuo, 
kada pradedamas įgyvendinti 
poveikis. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto veiklos 
pabaigos data  

Projekto veiklos vykdymo pabaigos 
metai ir mėnuo. 

 Tėvinė eilutė: metai ir mėnuo, 
kada baigiama įgyvendinti 
projekto veikla, jei ji neturi 
poveikių;  

 Vaikinė eilutė: metai ir mėnuo, 
kada baigiamas įgyvendinti 
poveikis. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto veiklos 
vykdymas  

Požymis, ar projekto veikla yra 
vykdoma nurodytą mėnesį.  

Atvaizdavimo laukas. 

Jei laukas nuspalvintas, veikla nurodytą mėnesį 
yra vykdoma. 

Jei laukas nėra nuspalvintas, veikla nurodytą 
mėnesį nėra vykdoma. 

Susijusios formos 

 3.7 Sutartis. 

 

3.7.9. Stebėsenos rodiklių forma (1 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti projekto produktų ir rezultatų stebėsenos rodiklių duomenis. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Stebėsenos rodikliai“. 

Formos pavyzdys 

 

27 pav.  Stebėsenos rodiklių formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Stebėsenos rodikliai – lentelė, skirta atvaizduoti produktų ir rezultatų rodikliams: 

Produktų rodikliai 

Rodiklio 
pavadinimas  

Veiksmų programos priede nurodyto, 
projekte siekiamo produktų rodiklio 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Vienetai  Produktų rodiklio matavimo vienetų 
sutrumpintas pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Reikšmė  Projekto įgyvendinimo metu 
numatoma pasiekti produktų rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Rezultatų rodikliai 

Rodiklio 
pavadinimas  

Veiksmų programos priede nurodyto, 
projekte siekiamo rezultatų rodiklio 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Vienetai  Rezultatų rodiklio matavimo vienetų 
sutrumpintas pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Reikšmė  Projekto įgyvendinimo metu 
numatoma pasiekti  rezultatų rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.7 Sutartis. 

 

3.7.10. Atitikties horizontaliosioms sritims forma (1 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti atitikimo Europos Sąjungos horizontaliosioms sritims - darnaus vystymosi ir lyčių 
lygybės - duomenis. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Atitiktis horizontaliosioms sritims“. 
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Formos pavyzdys 

 

28 pav.  Atitikties horizontaliosioms sritims formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims – lentelė, skirta atvaizduoti projekto atitiktis horizontaliosiom 
sritims: 

Parametras   

 

Atvaizduojami du parametrai:  

-  Darnus vystymasis (apibrėžiamas 
remiantis Nacionaline darnaus 
vystymosi strategija, patvirtinta 2003 
m. rugsėjo 11 d. Vyriausybės 
nutarimu Nr. 1160). 

-  Lyčių lygybė ir nediskriminavimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pagrindimas  Aprašymas, kaip projektas prisideda 
prie darnaus vystymosi ir lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Susijusios formos 

 3.7 Sutartis. 

 

3.7.11. ES struktūrinės paramos viešumo priemonių forma (1 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti projekto paramos viešinimo priemones. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „ES struktūrinės paramos viešumo 
priemonės“. 

Formos pavyzdys 

 

29 pav. ES struktūrinės paramos viešumo priemonių formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Paramos viešumo priemonės– lentelė, skirta paramos viešumo priemonėms atvaizduoti:... 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Viešumo 
priemonė (-ės)  

 

ES struktūrinės paramos viešumo 
priemonės pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Požymis  Viešumo priemonės naudojimo 
projekte požymis. 

Atvaizdavimo laukas. 

Jei laukas pažymėtas, projektas yra viešinamas 
pagal nurodytą viešumo priemonę. 

Jei laukas nėra pažymėtas, projektas nėra 
viešinamas pagal nurodytą viešumo priemonę. 

Susijusios formos 

 3.7 Sutartis. 

 

3.7.12. Biudžeto forma (2 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti sutartyje pasirašytą projekto išlaidų pasiskirstymą pagal biudžeto eilutes ir projekte 
vykdomas veiklas. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „2 priedas“ → „Biudžetas“. 
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Formos pavyzdys 

 

30 pav.  Biudžeto formos fragmento pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto biudžetas – lentelė skirta atvaizduoti projekto biudžetui: 

Nr.  Projekto biudžeto eilutės numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pavadinimas  

Projekto biudžeto eilutės išlaidų 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Bendra tinkamų 
finansuoti išlaidų 
suma  

Biudžeto eilutės bendra išlaidų suma 
su PVM. 

Atvaizdavimo laukas. 

iš jų PVM  Biudžeto eilutės išlaidų sumos PVM 
dalis. 

Atvaizdavimo laukas. 

Skiriamas 
finansavimas  

Jei finansavimo intensyvumas 
biudžeto eilutėms skiriasi, 
vaizduojama skiriama biudžeto eilutei 
projekto finansavimo dalies (ES 
struktūrinių fondų ir valstybės 
biudžeto lėšų) suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Veiklos Veiklos, kuriai tenka biudžeto eilutės 
išlaidų dalis, numeris ir tenkanti lėšų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.7 Sutartis. 

 

3.7.13. Finansavimo šaltinių forma (2 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti lėšas, iš kurių yra finansuojamas projektas, suskirstytas pagal finansavimo 
šaltinius. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „2 priedas“ → „Finansavimo šaltiniai“. 
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Formos pavyzdys 

 

31 pav. Projekto finansavimo šaltinių formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai 

Finansavimo 
šaltinio 
pavadinimas  

Finansavimo šaltinio eilutės 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Suma Finansavimo šaltinio indėlis į projekto 
tinkamų išlaidų sumą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.7 Sutartis. 

 

3.8. Sutarties keitimai 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.8.1 Sutarties keitimų sąrašo peržiūra; 

 3.8.2 Sutarties pakeitimų peržiūra; 

 

3.8.1. Sutarties keitimų sąrašo peržiūra 

Forma skirta peržiūrėti projekto sutarties keitimų sąrašą. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.9 Sutarties keitimų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutarties keitimai“. 

Formos pavyzdys 

 

32 pav. Projekto sutarties keitimų sąrašo formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  
(kiekvieno 
sutarties keitimo 
eilutėje) 

Pasirinkto sutarties keitimo peržiūros 
mygtukas. 

(atidaromos formos aprašymas pateiktas 
skyriuje „3.8.2 Sutarties pakeitimų peržiūra“) 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Sutarties keitimai 

Keitimo tipas Sutarties keitimo tipas. Atvaizdavimo laukas. 

Galimos reikšmės: „Esminis“ ir „Neesminis“. 

Būsena Sutarties keitimo būsena. Atvaizdavimo laukas. 

Galimos reikšmės:  

- „Pradėtas“, jei sutarties keitimas yra 
vykdomas; 

- „Baigtas“, jei sutarties keitimas yra 
patvirtintas; 

Įsigaliojimo data Sutarties keitimo sprendimo data. Atvaizdavimo laukas. 

Peržiūrėti 
Mygtuko [ ] atvaizdavimo laukas. 

(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 

Susijusios formos 

 3.8.2 Sutarties pakeitimų peržiūra. 

 

3.8.2. Sutarties pakeitimų peržiūra 

Forma skirta peržiūrėti projekto sutarties keitimo pakeitimus. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.9 Sutarties keitimų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutarties keitimai“ → pasirinkto sutarties keitimo eilutėje 

mygtukas [ ]. 

Formos pavyzdys 

 

33 pav. Projekto sutarties keitimo pakeitimų peržiūros formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Sutarties keitimas 

Keitimo tipas Sutarties keitimo tipas (Galimos 
reikšmės: „Esminis“, „Neesminis“). 

Atvaizdavimo laukas. 

Įsigaliojimo data Sutarties keitimo įsigaliojimo data. Atvaizdavimo laukas. 

Sutarties duomenų pakeitimai 

Lapas Sutarties lapo, kuriame keisti 
duomenys, numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Laukas Lauko, kurio reikšmė keista, 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Buvusi reikšmė Lauko reikšmė, buvusi prieš sutarties 
duomenų keitimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nauja reikšmė Lauko reikšmė, po sutarties 
duomenų keitimo. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.8.1 Sutarties keitimų sąrašo peržiūra. 

 

3.9. Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.9.1 Mokėjimo prašymų sąrašo forma; 

 3.9.2 Mokėjimo prašymų sąrašo ataskaita; 

 3.9.3 Mokėjimo prašyme užregistruotos projekto įgyvendinimo eigos forma; 

 3.9.4 Mokėjimo prašyme užregistruotų stebėsenos rodiklių forma; 

 3.9.6 Mokėjimo prašymo sąskaitų apmokėjimo būdu patirtų išlaidų forma; 

 3.9.7 Mokėjimo prašymo sąskaitų apmokėjimo būdu patirtų išlaidų ataskaita; 

 3.9.8 Mokėjimo prašymo išlaidų kompensavimo būdu patirtų išlaidų forma; 

 3.9.9 Mokėjimo prašymo išlaidų kompensavimo būdu patirtų išlaidų ataskaita. 

 

3.9.1. Mokėjimo prašymų sąrašo forma 

Forma skirta peržiūrėti projekto anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų sąrašą. Sąraše pateikiami 
mokėjimo prašymai, kurie yra užregistruoti įgyvendinančiojoje institucijoje, tikrinami, perduoti asignavimų 
valdytojui, atmesti arba apmokėti. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai“. 
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Formos pavyzdys 

 

34 pav. Projekto mokėjimo prašymų formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  Mokėjimo prašymo sąrašo ruošimo 
XLS formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama XLS 
formato mokėjimo prašymų lapo versija 
spausdinimui (žr. 3.9.2 Mokėjimo prašymų 
sąrašo ataskaita). Rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti dokumentą 
peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 

[ ]  
(kiekvieno 
mokėjimo 
prašymo eilutėje) 

Mokėjimo prašymo lapo 
„MPD1.Veiklos“ peržiūros mygtukas.  

Paspaudus mygtuką yra atidaromas peržiūrai 
lapas „MPD1.Veiklos“. 

Mygtukas nerodomas, kai atitinkamo mokėjimo 
prašymo tipas yra „Avansas“ arba „PVM 
mokėjimas“. 

[ ](kiekvieno 
mokėjimo 
prašymo eilutėje) 

Mokėjimo prašymo el. MP formos 
rinkmenos parsiuntimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama XLS 
formato mokėjimo prašymo el. MP formos 
rinkmena. Rodomas pranešimas, kuriame 
galima pasirinkti atidaryti rinkmeną peržiūrai 
arba išsaugoti kompiuteryje. 

Mygtukas nerodomas, kai atitinkamo mokėjimo 
prašymo tipas yra „Avansas“ arba „PVM 
mokėjimas“. 

[ ]  
(kiekvienos 
mokėjimo 
prašymo dalies 
eilutėje) 

Mokėjimo prašymo dalies lapo 
peržiūros mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra atidaromas peržiūrai 
pasirinktos mokėjimo prašymo dalies lapas. 

Mygtukas nerodomas, kai atitinkamo mokėjimo 
prašymo tipas yra „Avansas“ arba „PVM 
mokėjimas“. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 

(kiekvienos 
mokėjimo 
prašymo dalies 
eilutėje) 

Pranešimo apie MPD patvirtinimą 
arba atmetimą formos atidarymo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra atidaroma pranešimo 
vykdytojui apie atitinkamos MPD patvirtinimą 
arba atmetimą forma (plačiau apie peržiūrimus 
duomenis žr. „3.17.2 Pranešimo (dokumento) 
dėl avanso patvirtinimo arba atmetimo forma“, 
„3.17.4 Pranešimo (dokumento) dėl mokėjimo 
prašymo dalies patvirtinimo arba atmetimo 
forma“, „3.17.6 Pranešimo (dokumento) dėl 
PVM mokėjimo prašymo patvirtinimo arba 
atmetimo forma“). 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Mokėjimo prašymų sąrašas – lentelė, skirta atvaizduoti mokėjimo prašymų bendruosius duomenis. 

Vykdytojo MP Nr.  Projekto vykdytojo nurodytas 
mokėjimo prašymo numeris.  

Atvaizdavimo laukas. 

MP data  Projekto vykdytojo  nurodyta 
mokėjimo prašymo pateikimo metai, 
mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP gavimo ĮI 
data  

Mokėjimo prašymo registracijos 
įgyvendinančiojoje institucijoje metai, 
mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Ataskaitinio 
laikotarpio → 
Pradžia  

MP ataskaitinio laikotarpio pradžios 
data (projekto vykdymo pradžios 
data). 

Atvaizdavimo laukas. 

Ataskaitinio 
laikotarpio → 

Pabaiga 

MP ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Patikslinimo data Patikslinto mokėjimo prašymo 
projekto vykdytojo nurodyti metai, 
mėnuo ir diena.  

Atvaizdavimo laukas. 

Tipas  Mokėjimo prašymo tipas:  

 Avansas, 

 Tarpinis mokėjimas arba 

 Galutinis mokėjimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP būsena  Mokėjimo prašymo būsena, 
peržiūros momentu. Mokėjimo 
prašymas gali būti:  

 Užregistruotas, 

 Apmokėtas,  

 Baigtas, 

 Atmestas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Peržiūrėti 
Mygtuko [ ] atvaizdavimo laukas. 

(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Rinkmena 
Mygtuko [ ]atvaizdavimo laukas. 

(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 

Mokėjimo prašymo dalys – lentelė, skirta atvaizduoti pasirinkto mokėjimo prašymo MPD pagrindinius 
duomenis. Duomenys atvaizduojami pažymėjus mokėjimo prašymo eilutę. 

MPD tipas  Mokėjimo prašymo dalies tipas:  

 MPD1.Veiklos/Rodikliai, 

 MPD2.SA arba 

 MPD3.IK. 

Atvaizdavimo laukas. 

 

Būsena  Mokėjimo prašymo dalies  MPD2 
arba MPD3 būsena, peržiūros 
momentu. Mokėjimo prašymo dalis  
gali būti:  

 Užregistruota, 

 Tikrinama ĮI, 

 Perduota AV, 

 Apmokėta arba 

 Atmesta. 

Atvaizdavimo laukas.  

MPD1 daliai būsena nėra vaizduojama. 

Būsenos data  Mokėjimo prašymo dalies būsenos 
suteikimo metai, mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

MPD1 daliai būsena nėra vaizduojama. 

Prašoma suma  Prašoma mokėjimo prašyme 
MPD2.SA arba MPD3.IK išlaidų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

MPD1 daliai būsena nėra vaizduojama. 

Patvirtinta suma  Patvirtinta įgyvendinančiojoje 
institucijoje mokėjimo prašymo 
MPD2.SA arba MPD3.IK išlaidų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

MPD1 daliai būsena nėra vaizduojama. 

Finansavimas  Patvirtinta įgyvendinančiojoje 
institucijoje mokėjimo prašymo 
MPD2.SA arba MPD3.IK išlaidų 
finansavimo iš ES struktūrinių fondų 
ir valstybės biudžeto lėšų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

MPD1 daliai būsena nėra vaizduojama. 

Peržiūrėti 
Mygtuko [ ] atvaizdavimo laukas. 

(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 

Pranešimas 
Mygtuko [ ] atvaizdavimo laukas. 

(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 

Susijusios formos 

 3.9.3 Mokėjimo prašyme užregistruotos projekto įgyvendinimo eigos forma; 

 3.9.4 Mokėjimo prašyme užregistruotų stebėsenos rodiklių forma; 

 3.9.5 Mokėjimo prašyme užregistruoto MP teikimo grafiko forma; 

 3.9.6 Mokėjimo prašymo sąskaitų apmokėjimo būdu patirtų išlaidų forma; 

 3.9.8 Mokėjimo prašymo išlaidų kompensavimo būdu patirtų išlaidų forma. 

 

3.9.2. Mokėjimo prašymų sąrašo ataskaita 

Ataskaita skirta peržiūrėti projekto anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų sąrašą. Sąraše pateikiami 
mokėjimo prašymai, kurie yra užregistruoti įgyvendinančiojoje institucijoje, tikrinami, perduoti asignavimų 
valdytojui, atmesti arba apmokėti. 
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Ataskaita formuojama vykdant scenarijų:  

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai“ → [ ]. 

Ataskaitos pavyzdys 

 

35 pav. Projekto mokėjimo prašymų ataskaitos pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Mokėjimo prašymų sąrašas - lentelė, skirta atvaizduoti mokėjimo prašymų bendruosius duomenis. 

Vykdytojo MP Nr.  Projekto vykdytojo nurodytas 
mokėjimo prašymo numeris.  

 

MP data  Projekto vykdytojo  nurodyta 
mokėjimo prašymo pateikimo metai, 
mėnuo ir diena. 

 

MP gavimo ĮI 
data  

Mokėjimo prašymo registracijos 
įgyvendinančiojoje institucijoje metai, 
mėnuo ir diena. 

 

Patikslinimo data  Patikslinto mokėjimo prašymo 
projekto vykdytojo nurodyti metai, 
mėnuo ir diena.  

 

Tipas  Mokėjimo prašymo tipas:  

 Avansas, 

 Tarpinis mokėjimas arba 

 Galutinis mokėjimas. 

 

MP būsena  Mokėjimo prašymo būsena, 
peržiūros momentu. Mokėjimo 
prašymas gali būti:  

 Užregistruotas, 

 Apmokėtas  

 Baigtas arba  

 Atmestas. 

 

Susijusios formos 

 3.9.1 Mokėjimo prašymų sąrašo forma. 
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3.9.3. Mokėjimo prašyme užregistruotos projekto įgyvendinimo eigos forma 

Forma skirta peržiūrėti anksčiau pateiktame mokėjimo prašyme užregistruotų veiklų pasiekimų duomenis. 
Taip pat formoje galima peržiūrėti visų ankstesnių mokėjimo prašymų veiklų pasiekimų duomenis (istoriją). 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai“ → mygtukas [ ] → 
„MPD1.Veiklos“. 

Formos pavyzdys 

 

36 pav.  Įgyvendinimo eigos, užregistruotos mokėjimo prašyme, formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

Istorija [+]/[-]  Istorinio įgyvendinimo eigos sąrašo 
pasirinktai veiklai rodymo ir slėpimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką [+], rodomas istorinis 
įgyvendinimo eigos sąrašas pasirinktai veiklai. 

Paspaudus mygtuką [-], istorinis įgyvendinimo 
eigos sąrašas pasirinktai veiklai yra slepiamas. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Mokėjimo 
prašymas 

Vykdytojo mokėjimo prašymui 
suteiktas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Mokėjimo prašymo ataskaitiniu laikotarpiu pasiektos projekto veiklų fizinių rodiklių reikšmės - lentelė, 
skirta peržiūrimo mokėjimo prašymo užregistruotos įgyvendinimo eigos atvaizdavimui. 

Veiklos 
pavadinimas  

Projekte vykdomos veiklos numeris ir 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Suplanuotas 
veiklos laikotarpis 
→ Pradžia  

Suplanuoti veiklos atlikimo laikotarpio 
pradžios metai, mėnuo ir diena.  

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Suplanuotas 
veiklos laikotarpis 
Pabaiga  

Suplanuoti veiklos atlikimo laikotarpio 
pabaigos metai, mėnuo ir diena.  

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
laikotarpis → 
Pradžia  

Veiklos faktinio vykdymo laikotarpio  
pradžios metai, mėnuo ir diena.  

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
laikotarpis → 
Pabaiga  

Veiklos faktinio vykdymo laikotarpio  
pabaigos metai, mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Fiziniai veiklos 
rodikliai → 
Planuota  

Suplanuota pasiekti veiklos fizinio 
įgyvendinimo rodiklio reikšmė.  

Atvaizdavimo laukas. 

Fiziniai veiklos 
rodikliai → 
Pasiekta  

Paskutinė užregistruota pasiekta 
veiklos fizinio įgyvendinimo rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras  Pastabos apie veiklos fizinio 
įgyvendinimo rodiklio pasiekimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Įgyvendinimo eigos istorijos lentelė - lentelė, skirta įgyvendinimo eigos, užregistruotos ankstesniuose 
mokėjimo prašymuose vaizdavimui. 

MP numeris  Mokėjimo prašymo, kuriame buvo 
registruota projekto įgyvendinimo 
eigos eilutė, vykdytojo nurodytas 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP registracijos 
data  

Mokėjimo prašymo, kuriame buvo 
registruota projekto įgyvendinimo 
eigos eilutė, registracijos 
įgyvendinančiojoje institucijoje data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
laikotarpis → 
Pradžia  

Veiklos faktinio vykdymo laikotarpio  
pradžios metai, mėnuo ir diena.  

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
laikotarpis → 
Pabaiga  

Veiklos faktinio vykdymo laikotarpio  
pabaigos metai, mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pasiekta  Paskutinė užregistruota nurodytame 
mokėjimo prašyme pasiekta veiklos 
fizinio įgyvendinimo rodiklio reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras  Pastabos apie veiklos fizinio 
įgyvendinimo rodiklio pasiekimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.9.1 Mokėjimo prašymų sąrašo forma; 

 3.9.4 Mokėjimo prašyme užregistruotų stebėsenos rodiklių forma; 

 3.9.5 Mokėjimo prašyme užregistruoto MP teikimo grafiko forma; 

 3.9.6 Mokėjimo prašymo sąskaitų apmokėjimo būdu patirtų išlaidų forma; 

 3.9.8 Mokėjimo prašymo išlaidų kompensavimo būdu patirtų išlaidų forma. 
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3.9.4. Mokėjimo prašyme užregistruotų stebėsenos rodiklių forma 

Forma skirta peržiūrėti anksčiau pateiktame mokėjimo prašyme užregistruotų stebėsenos rodiklių 
pasiekimo duomenis. Taip pat formoje galima peržiūrėti visų ankstesnių mokėjimo prašymų stebėsenos 
rodiklių pasiekimo duomenis (istoriją). 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai“ → mygtukas [ ] → 
„MPD1.Rodikliai“. 

Formos pavyzdys 

 

37 pav.  Stebėsenos rodiklių, užregistruotų mokėjimo prašyme, formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

Istorija [+]/[-]  Istorinio stebėsenos rodiklių sąrašo 
pasirinktam rodikliui rodymo ir 
slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką [+], rodomas istorinis 
pasirinkto stebėsenos rodiklio reikšmių sąrašas. 

Paspaudus mygtuką [-],istorinis pasirinkto 
stebėsenos rodiklio reikšmių sąrašas yra 
slepiamas. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Mokėjimo 
prašymas 

Vykdytojo mokėjimo prašymui 
suteiktas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Mokėjimo prašymo ataskaitiniu laikotarpiu pasiektos projekto veiklų fizinių rodiklių reikšmės - lentelė, 
skirta peržiūrimo mokėjimo prašymo užregistruotų stebėsenos rodiklių reikšmių atvaizdavimui. 

Duomenys negaliojančių rodiklių eilutėse yra vizualiai išskiriami – atvaizduojami pasvirę. 

Lentelė „Produktų rodikliai“ 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  123 

 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Produktų rodikliai  Projekto sutartyje užregistruotų 
planuotų siekti produktų rodiklių 
pavadinimų ir matavimo vienetų 
sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuota reikšmė  Planuota pasiekti produktų rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pasiekta reikšmė  Produktų rodiklio mokėjimo prašyme 
užregistruota pasiekta reikšmė.  

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras  Pastabos apie produkto rodiklio 
pasiekimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Lentelė „Rezultatų rodikliai“ 

Rezultatų rodikliai  Projekto sutartyje užregistruotų 
planuotų siekti rezultatų rodiklių 
pavadinimų ir matavimo vienetų 
sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuota reikšmė  Planuota pasiekti rezultatų rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pasiekta reikšmė  Rezultatų rodiklio mokėjimo prašyme 
užregistruota pasiekta reikšmė.  

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras  Pastabos apie rezultato rodiklio 
pasiekimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Stebėsenos rodiklių istorijos lentelė - lentelė, skirta stebėsenos rodiklių, užregistruotų ankstesniuose 
mokėjimo prašymuose vaizdavimui. 

MP numeris  Mokėjimo prašymo, kuriame buvo 
registruota projekto stebėsenos 
rodiklio eilutė, vykdytojo nurodytas 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP registracijos 
data  

Mokėjimo prašymo, kuriame buvo 
registruota projekto stebėsenos 
rodiklio eilutė, registracijos 
įgyvendinančiojoje institucijoje data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pasiekta reikšmė  Produktų ar rezultatų rodiklio 
nurodytame mokėjimo prašyme 
užregistruota pasiekta reikšmė.  

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras  Pastabos apie produkto arba 
rezultatų rodiklio pasiekimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.9.1 Mokėjimo prašymų sąrašo forma; 

 3.9.3 Mokėjimo prašyme užregistruotos projekto įgyvendinimo eigos forma; 

 3.9.5 Mokėjimo prašyme užregistruoto MP teikimo grafiko forma; 

 3.9.6 Mokėjimo prašymo sąskaitų apmokėjimo būdu patirtų išlaidų forma; 

 3.9.8 Mokėjimo prašymo išlaidų kompensavimo būdu patirtų išlaidų forma. 
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3.9.5. Mokėjimo prašyme užregistruoto MP teikimo grafiko forma 

Forma skirta atvaizduoti anksčiau pateiktame mokėjimo prašymų teikimo grafiką, kuriame nurodyti 
projekto vykdytojo planuojamų pateikti ĮI mokėjimo prašymų tipai, juose prašoma finansuoti suma, MP 
pateikimo data bei kita susijusi informacija.  

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai“ → mygtukas [ ] → „MPD1. MP 
grafikas“. 

Formos pavyzdys 

 

38 pav. MP teikimo grafiko peržiūros formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

 

Formos laukai 

Formos laukai Aprašymas Pastabos 

Mokėjimo 
prašymas 

Vykdytojo mokėjimo prašymui 
suteiktas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Mokėjimo prašymų teikimo grafikas 

Projekto išlaidų 
suma 

Projekto bendra tinkamų finansuoti 
išlaidų suma pagal galiojančios 
projekto sutarties finansavimo 
šaltinius. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodoma: „Projekto tinkamų finansuoti išlaidų 
suma“. 

Projekto avanso 
suma 

Projektui numatyta išmokėti avansu 
suma pagal galiojančios projekto 
sutarties parametrus. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodoma: „Projektui numatyto skirti avanso 
suma“. 
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Formos laukai Aprašymas Pastabos 

Patvirtintų ir 
pateiktų MP 
(išskyrus avanso) 
suma 

Bendra iki grafiko pildymo dienos ĮI 
pateiktuose mokėjimo prašymuose 
prašomų ir patvirtintų išlaidų suma 
(išskyrus avanso mokėjimo 
prašymus).  

Atvaizdavimo laukas. 

Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodoma: „Iki grafiko pildymo dienos: Patvirtintų ir 
pateiktų mokėjimo prašymų (išskyrus avanso) 
suma“. 

Patvirtintų ir 
pateiktų avanso 
MP suma 

Bendra iki grafiko pildymo dienos ĮI 
pateiktuose avanso mokėjimo 
prašymuose prašomų ir patvirtintų 
lėšų suma.  

Atvaizdavimo laukas. 

Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodoma: „Iki grafiko pildymo dienos: Patvirtintų ir 
pateiktų avanso mokėjimo prašymų suma“. 

Šiame MP 
prašomų išlaidų 
suma 

Bendra šiame MP prašoma pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodoma: „Šiame mokėjimo prašyme prašomų 
pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma“. 

Numatomi 
projekto 
sutaupymai 

Išlaidų, kurių projekto vykdytojas 
nebeplanuoja patirti, suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodoma: „Numatomi projekto sutaupymai“. 

Planuojami pateikti MP 

Bendra suma 
(išskyrus avanso) 

Stulpelių „MP suma“ ir „Projekto 
išlaidų kategorijos: <biudžeto 
kategorijos numeris>“ bendra suma 
numatyta nurodytuose tarpiniuose ir 
galutiniuose mokėjimo prašymuose. 

Atvaizdavimo laukas. 

Avanso suma Stulpelio „MP suma“ bendra suma 
numatyta nurodytuose avansiniuose 
mokėjimo prašymuose. 

Atvaizdavimo laukas. 

Eil. Nr. Planuojamo teikti MP sąrašo eilės 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP teikimo data Planuojama mokėjimo prašymo ar 
avanso mokėjimo prašymo pateikimo 
ĮI data. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP tipas Planuojamo pateikti mokėjimo 
prašymo tipas.  

Atvaizdavimo laukas. Galimos reikšmės: tuščia 
reikšmė, „A“, „T“ ir „G“ (A – avanso mokėjimo 
prašymas, T – tarpinis mokėjimo prašymas, G – 
galutinis mokėjimo prašymas). 

Apmokėtas MP Požymis, kad planuojamas 
mokėjimas bus registruojamas po 
apmokėjimo. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP suma Bendra MP prašoma pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų (avanso 
mokėjimo prašymo atveju – prašomų 
apmokėti lėšų) suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto išlaidų 
kategorijos: 
<biudžeto 
kategorijos 
numeris> 

Mokėjimo prašyme pagal šią projekto 
biudžeto išlaidų kategoriją 
planuojama prašyti pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pastaba: stulpelio pavadinimas <biudžeto 
kategorijos numeris> – tai stulpelis su biudžeto 
kategorijos, kuriai sutartyje skirtas finansavimas 
numeriu. Kategorijos pavadinimas 
atvaizduojamas pelės žymeklį užvedus ant 
kategorijos numerio. Suminės biudžeto 
kategorijos „4. Tiesioginės išlaidos“, „6. IŠ 
VISO:“ ir „9. IŠ VISO:“ nėra atvaizduojamos. 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  126 

 

Formos laukai Aprašymas Pastabos 

Komentaras Papildoma MP teikimo informacija. Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.9.1 Mokėjimo prašymų sąrašo forma; 

 3.9.3 Mokėjimo prašyme užregistruotos projekto įgyvendinimo eigos forma; 

 3.9.4 Mokėjimo prašyme užregistruotų stebėsenos rodiklių forma; 

 3.9.6 Mokėjimo prašymo sąskaitų apmokėjimo būdu patirtų išlaidų forma; 

 3.9.8 Mokėjimo prašymo išlaidų kompensavimo būdu patirtų išlaidų forma. 

 

3.9.6. Mokėjimo prašymo sąskaitų apmokėjimo būdu patirtų išlaidų forma 

Forma skirta peržiūrėti anksčiau pateiktame mokėjimo prašyme patirtų išlaidų, apmokamų sąskaitų 
apmokėjimo būdu, duomenis.  

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai“ → mygtukas [ ] → 
„MPD2.SA“. 

Formos pavyzdys 

 

39 pav.  Patirtų išlaidų, apmokamų sąskaitų apmokėjimo būdu, formos pavyzdys 
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Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  
Mokėjimo prašymo išlaidų, 
apmokamų sąskaitų apmokėjimo 
būdu, sąrašo ruošimo PDF formatu 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato patirtų išlaidų lapo versija 
spausdinimui (žr. 3.9.7 Mokėjimo prašymo 
sąskaitų apmokėjimo būdu patirtų išlaidų 
ataskaita). Rodomas pranešimas, kuriame 
galima pasirinkti atidaryti dokumentą peržiūrai 
arba išsaugoti kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Atvaizduoti Lt] Skirtas atvaizduoti formoje esančias 
sumas litais iš istorinių duomenų. 

Mygtukas matomas, kai formoje esančios 
sumos atvaizduojamos eurais. 

[Atvaizduoti Eur] Skirtas atvaizduoti formoje esančias 
sumas eurais. 

Mygtukas matomas, kai formoje esančios 
sumos atvaizduojamos litais. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Mokėjimo 
prašymas 

Vykdytojo mokėjimo prašymui 
suteiktas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Mokėjimo prašymo dalies MPD2.SA patirtų išlaidų sąrašas - lentelė, skirta biudžeto išlaidų, apmokamų 
sąskaitų apmokėjimo būdu,  pagal veiklas ir tiekėjus duomenų vaizdavimui.  

Biudžeto eilutė  Mokėjimo prašyme nurodytos 
biudžeto eilutės pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Veiklos nr.  Biudžeto eilutei priskirtos veiklos 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Prašoma suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti biudžeto eilutės vienos 
veiklos suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Patvirtinta suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti ir įgyvendinančiosios 
institucijos pripažinta tinkama 
biudžeto eilutės vienos veiklos suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Netinkama suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti ir įgyvendinančiosios 
institucijos tinkamomis išlaidomis 
nepripažinta biudžeto eilutės vienos 
veiklos suma. 

Atvaizdavimo laukas.  

Apskaičiuojama: „Prašoma suma“ - „Patvirtinta 
suma“. 

Tiekėjo kodas  Biudžeto išlaidų eilutės veiklai 
priskirto tiekėjo kodas pagal juridinio 
asmens pažymėjimą.  

Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo 
pavadinimas  

Biudžeto išlaidų eilutės veiklai 
priskirto tiekėjo pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras  Tiekėjo eilutės komentaras. Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Parinktos veiklos išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų sąrašas - lentelė, skirta 
pasirinktos veiklos arba tiekėjo išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų vaizdavimui. 
Duomenys atvaizduojami pažymėjus patirtų išlaidų eilutę. 

Nr.  Pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo 
dokumento sąrašo eilutės numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Tipas  

Apibendrinto pagrindimo dokumento 
tipas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Serija  

Pagrindimo dokumento serijos 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Nr.  

Pagrindimo dokumento numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Data  

Pagrindimo dokumento registracijos 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Suma  

Vykdytojo nurodyta išlaidų suma, 
kurią pagrindžia nurodytas 
dokumentas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Patvirtinta suma  

ĮI patvirtinta išlaidų suma, kurią 
pagrindžia nurodytas dokumentas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
apmokėjimo 
įrodymo 
dokumentai → 
Tipas  

Apmokėjimo įrodymo dokumento 
tipas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
apmokėjimo 
įrodymo 
dokumentai → 
Nr.  

Apmokėjimo įrodymo dokumento 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
apmokėjimo 
įrodymo 
dokumentai → 
Data  

Apmokėjimo įrodymo dokumento 
registracijos datą.  

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
apmokėjimo 
įrodymo 
dokumentai → 
Suma  

Vykdytojo nurodyta išlaidų suma, 
kurią įrodo nurodytas apmokėjimo 
dokumentas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras  Išlaidas pagrindžiančių ir 
apmokėjimą įrodančių dokumentų 
eilutės vykdytojo komentaras. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

ĮI komentaras  Išlaidas pagrindžiančių ir 
apmokėjimą įrodančių dokumentų 
eilutės įgyvendinančiosios institucijos 
komentaras. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.9.1 Mokėjimo prašymų sąrašo forma; 

 3.9.3 Mokėjimo prašyme užregistruotos projekto įgyvendinimo eigos forma; 

 3.9.4 Mokėjimo prašyme užregistruotų stebėsenos rodiklių forma; 

 3.9.5 Mokėjimo prašyme užregistruoto MP teikimo grafiko forma; 

 3.9.8 Mokėjimo prašymo išlaidų kompensavimo būdu patirtų išlaidų forma. 

 

3.9.7. Mokėjimo prašymo sąskaitų apmokėjimo būdu patirtų išlaidų ataskaita 

Ataskaita skirta peržiūrėti pasirinkto mokėjimo prašymo dalies patirtų išlaidų, apmokamų sąskaitų 
apmokėjimo būdu, duomenis.  

Ataskaita formuojama vykdant scenarijų:  

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai“ → mygtukas [ ] → „MPD2.SA“ 

→ [ ]. 

Ataskaitos pavyzdys 

 

40 pav.  Patirtų išlaidų, apmokamų sąskaitų apmokėjimo būdu, ataskaitos pavyzdys 
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Ataskaitos laukai 

Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Mokėjimo prašymo dalies MPD2.SA patirtų išlaidų sąrašas - lentelė, skirta biudžeto išlaidų, apmokamų 
sąskaitų apmokėjimo būdu,  pagal veiklas ir tiekėjus duomenų vaizdavimui.  

Biudžeto eilutė  Mokėjimo prašyme nurodytos 
biudžeto eilutės pavadinimas. 

 

Veiklos nr.  Biudžeto eilutei priskirtos veiklos 
numeris. 

 

Prašoma suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti biudžeto eilutės vienos 
veiklos suma. 

 

Tinkama suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti ir įgyvendinančiosios 
institucijos pripažinta tinkama 
biudžeto eilutės vienos veiklos suma. 

 

Netinkama suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti ir įgyvendinančiosios 
institucijos tinkamomis išlaidomis 
nepripažinta biudžeto eilutės vienos 
veiklos suma. 

Apskaičiuojama: „Prašoma suma“ - „Patvirtinta 
suma“. 

Tiekėjo kodas  Biudžeto išlaidų eilutės veiklai 
priskirto tiekėjo kodas pagal juridinio 
asmens pažymėjimą.  

 

Tiekėjo 
pavadinimas  

Biudžeto išlaidų eilutės veiklai 
priskirto tiekėjo pavadinimas. 

 

Tipas  Apibendrinto pagrindimo dokumento 
tipas. 

 

Serija  Pagrindimo dokumento serijos 
numeris. 

 

Nr.  Pagrindimo dokumento numeris.  

Data  Pagrindimo dokumento registracijos 
data. 

 

Suma  Vykdytojo nurodyta išlaidų suma, 
kurią pagrindžia nurodytas 
dokumentas. 

 

Patvirtinta suma  ĮI patvirtinta išlaidų suma, kurią 
pagrindžia nurodytas dokumentas. 

 

Tipas  Apmokėjimo įrodymo dokumento 
tipas. 

 

Nr.  Apmokėjimo įrodymo dokumento 
numeris. 

 

Data  Apmokėjimo įrodymo dokumento 
registracijos datą.  

 

Suma  Vykdytojo nurodyta išlaidų suma, 
kurią įrodo nurodytas apmokėjimo 
dokumentas. 

 

Komentaras  Išlaidas pagrindžiančių ir 
apmokėjimą įrodančių dokumentų 
eilutės vykdytojo komentaras. 
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Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

ĮI komentaras  Išlaidas pagrindžiančių ir 
apmokėjimą įrodančių dokumentų 
eilutės įgyvendinančiosios institucijos 
komentaras. 

 

Susijusios formos 

 3.9.6 Mokėjimo prašymo sąskaitų apmokėjimo būdu patirtų išlaidų forma. 

 

3.9.8. Mokėjimo prašymo išlaidų kompensavimo būdu patirtų išlaidų forma 

Forma skirta peržiūrėti anksčiau pateiktame mokėjimo prašyme patirtų išlaidų, apmokamų išlaidų 
kompensavimo būdu, duomenis.  

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai“ → mygtukas [ ] → „MPD3.IK“. 

Formos pavyzdys 

 

41 pav.  Patirtų išlaidų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  
Mokėjimo prašymo išlaidų, 
apmokamų išlaidų kompensavimo 
būdu, sąrašo ruošimo PDF formatu 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato patirtų išlaidų lapo versija 
spausdinimui (žr. 3.9.9 Mokėjimo prašymo 
išlaidų kompensavimo būdu patirtų išlaidų 
ataskaita). Rodomas pranešimas, kuriame 
galima pasirinkti atidaryti dokumentą peržiūrai 
arba išsaugoti kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Atvaizduoti Lt] Skirtas atvaizduoti formoje esančias 
sumas litais iš istorinių duomenų. 

Mygtukas matomas, kai formoje esančios 
sumos atvaizduojamos eurais. 

[Atvaizduoti Eur] Skirtas atvaizduoti formoje esančias 
sumas eurais. 

Mygtukas matomas, kai formoje esančios 
sumos atvaizduojamos litais. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Mokėjimo 
prašymas 

Vykdytojo mokėjimo prašymui 
suteiktas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Mokėjimo prašymo dalies MPD3.IK patirtų išlaidų sąrašas - lentelė, skirta biudžeto išlaidų, apmokamų 
išlaidų kompensavimo būdu, pagal veiklas ir tiekėjus duomenų vaizdavimui. 

Biudžeto eilutė  Mokėjimo prašyme nurodytos 
biudžeto eilutės pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Veiklos nr.  Biudžeto eilutei priskirtos veiklos 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Prašoma suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti biudžeto eilutės vienos 
veiklos suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Patvirtinta suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti ir įgyvendinančiosios 
institucijos pripažinta tinkama 
biudžeto eilutės vienos veiklos suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Netinkama suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti ir įgyvendinančiosios 
institucijos tinkamomis išlaidomis 
nepripažinta biudžeto eilutės vienos 
veiklos suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo kodas  Biudžeto išlaidų eilutės veiklai 
priskirto tiekėjo kodas pagal juridinio 
asmens pažymėjimą.  

Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo 
pavadinimas  

Biudžeto išlaidų eilutės veiklai 
priskirto tiekėjo pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras  Biudžeto išlaidų eilutės veiklai 
priskirto tiekėjo komentaras. 

Atvaizdavimo laukas. 

Parinktos veiklos išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų sąrašas - lentelė, skirta 
pasirinktos veiklos arba tiekėjo išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų vaizdavimui. 
Duomenys atvaizduojami pažymėjus patirtų išlaidų eilutę. 

Nr.  Pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo 
dokumento sąrašo eilutės numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Tipas  

Apibendrinto pagrindimo dokumento 
tipas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Serija  

Pagrindimo dokumento serijos 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Nr.  

Pagrindimo dokumento numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Data  

Pagrindimo dokumento registracijos 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Suma  

Vykdytojo nurodyta išlaidų suma, 
kurią pagrindžia nurodytas 
dokumentas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Patvirtinta suma  

ĮI patvirtinta išlaidų suma, kurią 
pagrindžia nurodytas dokumentas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
apmokėjimo 
įrodymo 
dokumentai → 
Tipas  

Apmokėjimo įrodymo dokumento 
tipas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
apmokėjimo 
įrodymo 
dokumentai → 
Nr.  

Apmokėjimo įrodymo dokumento 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
apmokėjimo 
įrodymo 
dokumentai → 
Data  

Apmokėjimo įrodymo dokumento 
registracijos datą.  

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
apmokėjimo 
įrodymo 
dokumentai → 
Suma  

Vykdytojo nurodyta išlaidų suma, 
kurią įrodo nurodytas apmokėjimo 
dokumentas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras  Išlaidas pagrindžiančių ir 
apmokėjimą įrodančių dokumentų 
eilutės vykdytojo komentaras. 

Atvaizdavimo laukas. 

ĮI komentaras  Išlaidas pagrindžiančių ir 
apmokėjimą įrodančių dokumentų 
eilutės įgyvendinančiosios institucijos 
komentaras. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.9.1 Mokėjimo prašymų sąrašo forma; 

 3.9.3 Mokėjimo prašyme užregistruotos projekto įgyvendinimo eigos forma; 

 3.9.4 Mokėjimo prašyme užregistruotų stebėsenos rodiklių forma; 

 3.9.5 Mokėjimo prašyme užregistruoto MP teikimo grafiko forma; 

 3.9.6 Mokėjimo prašymo sąskaitų apmokėjimo būdu patirtų išlaidų forma. 
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3.9.9. Mokėjimo prašymo išlaidų kompensavimo būdu patirtų išlaidų ataskaita 

Ataskaita skirta peržiūrėti pasirinkto mokėjimo prašymo dalies patirtų išlaidų, apmokamų išlaidų 
kompensavimo būdu, duomenis.  

Ataskaita formuojama vykdant scenarijų:  

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai“ → mygtukas [ ] → „MPD3.IK“ 

→ [ ]. 

Ataskaitos pavyzdys 

 

42 pav. Patirtų išlaidų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, ataskaitos pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Mokėjimo prašymo dalies MPD3.IK patirtų išlaidų sąrašas - lentelė, skirta biudžeto išlaidų, apmokamų 
išlaidų kompensavimo  būdu,  pagal veiklas ir tiekėjus duomenų vaizdavimui. 

Biudžeto eilutė  Mokėjimo prašyme nurodytos 
biudžeto eilutės pavadinimas. 

 

Veiklos nr.  Biudžeto eilutei priskirtos veiklos 
numeris. 

 

Prašoma suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti biudžeto eilutės vienos 
veiklos suma. 

 

Patvirtinta suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti ir įgyvendinančiosios 
institucijos pripažinta tinkama 
biudžeto eilutės vienos veiklos suma. 
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Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Netinkama suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti ir įgyvendinančiosios 
institucijos tinkamomis išlaidomis 
nepripažinta biudžeto eilutės vienos 
veiklos suma. 

 

Tiekėjo kodas  Biudžeto išlaidų eilutės veiklai 
priskirto tiekėjo kodas pagal juridinio 
asmens pažymėjimą.  

 

Tiekėjo 
pavadinimas  

Biudžeto išlaidų eilutės veiklai 
priskirto tiekėjo pavadinimas. 

 

Tipas  Apibendrinto pagrindimo dokumento 
tipas. 

 

Serija  Pagrindimo dokumento serijos 
numeris. 

 

Nr.  Pagrindimo dokumento numeris.  

Data  Pagrindimo dokumento registracijos 
data. 

 

Suma  Vykdytojo nurodyta išlaidų suma, 
kurią pagrindžia nurodytas 
dokumentas. 

 

Patvirtinta suma  ĮI patvirtinta išlaidų suma, kurią 
pagrindžia nurodytas dokumentas. 

 

Tipas  Apmokėjimo įrodymo dokumento 
tipas. 

 

Nr.  Apmokėjimo įrodymo dokumento 
numeris. 

 

Data  Apmokėjimo įrodymo dokumento 
registracijos datą.  

 

Suma  Vykdytojo nurodyta išlaidų suma, 
kurią įrodo nurodytas apmokėjimo 
dokumentas. 

 

Komentaras  Išlaidas pagrindžiančių ir 
apmokėjimą įrodančių dokumentų 
eilutės vykdytojo komentaras. 

 

ĮI komentaras  Išlaidas pagrindžiančių ir 
apmokėjimą įrodančių dokumentų 
eilutės įgyvendinančiosios institucijos 
komentaras. 

 

Susijusios formos 

 3.9.8 Mokėjimo prašymo išlaidų kompensavimo būdu patirtų išlaidų forma. 

 

3.10. Dabar teikiami mokėjimo prašymai 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.10.1 Teikiamų mokėjimo prašymų sąrašo forma; 

 3.10.2 Tarpinio ir galutinio MP bendrosios dalies registravimo formos redagavimo režimas; 
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 3.10.3 Tarpinio ir galutinio MP bendrosios dalies registravimo formos peržiūros režimas; 

 3.10.4 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registravimo formos 
redagavimo režimas; 

 3.10.5 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registravimo formos peržiūros 
režimas; 

 3.10.6 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 stebėsenos rodiklių registravimo formos redagavimo 
režimas; 

 3.10.7 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 stebėsenos rodiklių registravimo formos peržiūros režimas; 

 3.10.8 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 MP teikimo grafiko registravimo formos redagavimo 
režimas; 

 3.10.9 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 MP teikimo grafiko registravimo formos peržiūros režimas; 

 3.10.10 Tarpinio ir galutinio MP MPD2 patirtų išlaidų registravimo formos redagavimo režimas; 

 3.10.11 Tarpinio ir galutinio MP MPD2 patirtų išlaidų registravimo formos peržiūros režimas; 

 3.10.12 Tarpinio ir galutinio MP MPD3 patirtų išlaidų registravimo formos redagavimo režimas; 

 3.10.13 Tarpinio ir galutinio MP MPD3 patirtų išlaidų registravimo formos peržiūros režimas; 

 3.10.14 Avanso registravimo formos redagavimo režimas; 

 3.10.15 Avanso registravimo formos peržiūros režimas. 

 

3.10.1. Teikiamų mokėjimo prašymų sąrašo forma 

Forma skirta peržiūrėti dabar teikiamų mokėjimo prašymų sąrašą, pradėti tarpinio arba galutinio mokėjimo 
prašymo registravimą, pradėti avanso registravimą, parsisiųsti iš dalies užpildytą MP formą, įkelti, patikrinti ir 
atsispausdinti elektroninę mokėjimo prašymo formą ir perduoti mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai 
institucijai. 

Forma yra aktuali, vykdant scenarijus: 

 2.11.1 Avanso registravimas; 

 2.11.2 Avanso peržiūra; 

 2.11.3 Avanso redagavimas; 

 2.11.4 Mokėjimo prašymo registravimas; 

 2.11.6 Mokėjimo prašymo peržiūra; 

 2.11.7 Mokėjimo prašymo redagavimas; 

 2.11.8 Užpildytos teikiamo mokėjimo prašymo el. formos parsisiuntimas; 

 2.11.9 Iš dalies užpildyto mokėjimo prašymo parsisiuntimas; 

 2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas; 

 2.11.11 Įkeltų ir pateiktų mokėjimo prašymų sąrašo peržiūra; 

 2.11.12 Mokėjimo prašymo spausdinimas; 

 2.11.13 Mokėjimo prašymo pateikimas įgyvendinančiajai institucijai; 

 2.11.14 Mokėjimo prašymo atšaukimas.  

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ → mygtukas 
[Daugiau]; 
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Formos pavyzdys 

 

43 pav. Teikiamų mokėjimo prašymų formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Parsisiųsti MP]  Iš dalies užpildytos elektroninės 
mokėjimo prašymo formos 
parsisiuntimo iš duomenų mainų 
svetainės ir saugojimo kompiuteryje 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, ir patvirtinus formos 
parsisiuntimą yra suformuojama projekto 
duomenimis užpildyta elektroninė mokėjimo 
prašymo forma. Suformuotą dokumentą galima 
atidaryti peržiūrai arba saugoti kompiuteryje. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Pateikti MP] Tarpinio, galutinio ar avanso 
mokėjimo prašymo pateikimo 
mygtukas. 

Mygtukas aktyvus jeigu DMS nėra užregistruota 
daugiau nei du mokėjimo prašymai 
(skaičiuojami užregistruoti avansai ir įkelti bei 
užregistruoti mokėjimo prašymai) ir projektas 
yra būsenoje „Įgyvendinama sutartis“. 

Paspaudus mygtuką atidaroma meniu forma, 
kurioje galima: 

- Pildyti mokėjimo prašymą; 

Pasirinkus naujo mokėjimo prašymo registraciją, 
atidaroma neužpildyta naujo tarpinio arba 
galutinio MP registravimo forma redagavimo 
režime. 

Pildyti mokėjimo prašymą galima jeigu 
SMIFS2007 administravimo aplikacijoje nėra 
sustabdyta MP registracija. Sustabdžius MP 
registraciją mygtukas tampa neaktyvus. 

- Patikslinti mokėjimo prašymą; 

Pasirinkus patikslinto mokėjimo prašymo 
registraciją, atidaroma galimų tikslinti mokėjimo 
prašymų sąrašo forma, kurioje reikia pasirinkti 
tikslinamą mokėjimo prašymą. Nurodžius 
tikslinamą mokėjimo prašymą, atidaroma 
mokėjimo prašymo registracijos forma 
redagavimo režime, kurioje rodomi pasirinkto 
mokėjimo prašymo duomenys. 

Tikslinti mokėjimo prašymą galima jeigu 
SMIFS2007 administravimo aplikacijoje nėra 
sustabdyta MP registracija. Sustabdžius MP 
registraciją mygtukas tampa neaktyvus. 

- Įkelti užpildytą elektroninę mokėjimo 
prašymo formą; 

Pasirinkus elektroninės mokėjimo formos 
įkėlimą ir nurodžius rinkmeną, MP yra įkeliamas 
į duomenų mainų svetainę ir patikrinamas. 
Suformuojama įkeliamo mokėjimo prašymo 
klaidų sąrašo rinkmena. 

Įkelti užpildytą elektroninę mokėjimo prašymo 
formą galima jeigu SMIFS2007 administravimo 
aplikacijoje nėra sustabdytas MP importas. 
Sustabdžius MP importą mygtukas tampa 
neaktyvus. 

- Pildyti avanso mokėjimo prašymą. 

Pasirinkus avanso mokėjimo prašymo 
registraciją yra atidaroma neužpildyta avanso 
MP registravimo forma redagavimo režime.  

Pildyti avanso mokėjimo prašymą galima jeigu 
nėra užregistruotas galutinis mokėjimo 
prašymas ir SMIFS2007 administravimo 
aplikacijoje nėra sustabdyta avanso registracija. 
Esant galutiniam mokėjimui arba sustabdžius 
avanso registraciją mygtukas tampa neaktyvus. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Mokėjimo prašymo duomenų 
peržiūros formos iškvietimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra atidaroma MP 
registravimo forma peržiūros režime. 

[ ] 
Mokėjimo prašymo, teiktino ĮI, 
ruošimo PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojamas PDF 
formato mokėjimo prašymas spausdinimui. 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

[ ] 
Mokėjimo prašymo pateikimo 
įgyvendinančiajai institucijai 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką mokėjimo prašymas yra 
perduodamas įgyvendinančiajai institucijai. 
Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

Paspaudus mygtuką, jei tarpinio arba galutinio 
MP būsena yra „Įkeltas‘, yra vykdomi tikrinimai 
ar nėra neatitikimų ir, jei jų yra, rodomi 
informaciniai pranešimai. Informaciniuose 
pranešimuose yra mygtukai [Tęsti] ir [Atšaukti].  

Paskutiniame pranešime paspaudus [Tęsti], 
rodomas pranešimas „Ar tikrai norite pateikti 
mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai 
institucijai?“, kuriame paspaudus [Taip], MP 
suteikiama būsena „Pateiktas ĮI“. 

[ ]  
Mokėjimo prašymo pašalinimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, pateikiamas pranešimas: 
„Mokėjimo prašymas bus pašalintas. Ar norite 
tęsti?“ su mygtukais [Tęsti] ir [Atšaukti]. Jei 
pasirinkta veiksmą tęsti, mokėjimo prašymas 
yra pašalinamas iš pateiktų MP sąrašo.  

Jei pateiktas elektroninis mokėjimo prašymas 
jau yra pateiktas įgyvendinančiajai institucijai, jis 
yra įtraukiamas į pašalintų elektroninių 
mokėjimo prašymų sąrašą.  

[ ] 
Mokėjimo prašymo klaidų sąrašo 
parsisiuntimo iš duomenų mainų 
svetainės ir saugojimo kompiuteryje 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti klaidų sąrašą 
peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 

[ ] 
Mokėjimo prašymo parsisiuntimo iš 
duomenų mainų svetainės ir 
saugojimo kompiuteryje mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti elektroninį 
mokėjimo prašymą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas – lentelė, skirta dabar teikiamų per duomenų 
mainų svetainę mokėjimo prašymų pagrindinių duomenų vaizdavimui. 

Vykdytojo → MP 
Nr.  

Projekto vykdytojo nurodytas 
mokėjimo prašymo numeris.   

Atvaizdavimo laukas. 

Vykdytojo → MP 
data  

Projekto vykdytojo nurodyta 
mokėjimo prašymo registracijos 
vykdytojo organizacijoje data.   

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Prašoma suma  Mokėjimo prašyme projekto 
vykdytojo prašoma apmokėti 
MPD2.SA ir MPD3.IK išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP tipas Mokėjimo prašymo tipas. Atvaizdavimo laukas. 

Galimi MP tipai: „Avansas“, „Tarpinis 
mokėjimas“ ir „Galutinis mokėjimas“. 

MP pateikimo ĮI 
data  

Mokėjimo prašymo pateikimo per 
duomenų mainų svetainę 
įgyvendinančiajai institucijai metai, 
mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Jei mokėjimo prašymas nepateiktas ĮI, data 
nevaizduojama. 

MP būsena  Teikiamo per duomenų mainų 
svetainę mokėjimo prašymo būsena: 

Apdorojamas; 

Įkeltas; 

Neįkeltas; 

Užregistruotas; 

Pateiktas ĮI. 

Atvaizdavimo laukas. 

Klaidos  Mokėjimo prašymo klaidų skaičius ir 
nuoroda į klaidų rinkmeną. 

Nuoroda. Paspaudus nuorodą, rodomas 
pranešimas, kuriame galima pasirinkti atidaryti 
klaidų sąrašą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Patikslinimo data  Patikslinto mokėjimo prašymo 
projekto vykdytojo nurodyti metai, 
mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Jei mokėjimo prašymas teikiamas pirmą kartą, 
data nevaizduojama. 

Rinkmena  Mokėjimo prašymo rinkmenos 
pavadinimas ir nuoroda į elektroninio 
mokėjimo prašymo rinkmeną. 

Nuoroda. Paspaudus nuorodą, rodomas 
pranešimas, kuriame galima pasirinkti atidaryti 
elektroninį mokėjimo prašymą peržiūrai arba 
išsaugoti kompiuteryje. 

Lauke neatvaizduojama jokia reikšmė, kai 
mokėjimo prašymo tipas yra „Avansas“. 

Rinkmenos 
įkėlimo data  

Mokėjimo prašymo užregistravimo 
arba rinkmenos įkėlimo metai, 
mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Lauke neatvaizduojama jokia reikšmė, kai 
mokėjimo prašymo tipas yra „Avansas“. 

Veiksmai Mygtukų atvaizdavimo laukas. Lauke kiekvienai eilutei yra atvaizduojami 

mygtukai [ ], [ ], [ ] ir [ ]. 

Mygtukai yra aktyvūs pagal atitinkamos eilutės 
mokėjimo prašymo būseną. 

Vykdytojo atšauktų ir ĮI pašalintų mokėjimo prašymų sąrašas – lentelė, skirta pateiktų ĮI per duomenų 
mainų svetainę bet vėliau vykdytojo atmestų arba įgyvendinančiosios institucijos pašalintų mokėjimo 
prašymų duomenų atvaizdavimui. 

Vykdytojo MP Nr.  Projekto vykdytojo nurodytas 
mokėjimo prašymo numeris.   

Atvaizdavimo laukas. 

MP data  Projekto vykdytojo nurodyta 
mokėjimo prašymo registracijos 
vykdytojo organizacijoje data.   

Atvaizdavimo laukas. 

Tipas Mokėjimo prašymo tipas. Atvaizdavimo laukas. 

Galimi MP tipai: „Avansas“, „Tarpinis 
mokėjimas“ ir „Galutinis mokėjimas“. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

MP pateikimo ĮI 
data  

Mokėjimo prašymo pateikimo per 
duomenų mainų svetainę 
įgyvendinančiajai institucijai metai, 
mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Patikslinimo data  Patikslinto mokėjimo prašymo 
projekto vykdytojo nurodyti metai, 
mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Jei mokėjimo prašymas buvo teikiamas pirmą 
kartą, data nevaizduojama. 

Pašalino  Subjektas, pašalinęs mokėjimo 
prašymą: 

Projekto vykdytojas arba 

Įgyvendinančioji institucija. 

Atvaizdavimo laukas. 

 

3.10.2. Tarpinio ir galutinio MP bendrosios dalies registravimo formos redagavimo režimas 

Mokėjimo prašymo bendrosios dalies registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo registracijos DMS 
formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo bendrosios dalies registracijos DMS formos redagavimo režimas yra skirtas registruoti 
arba redaguoti pagrindinius tarpinio ir galutinio mokėjimo prašymo duomenis. 

Forma yra pildoma, vykdant scenarijus: 

 2.11.4 Mokėjimo prašymo registravimas; 

 2.11.7 Mokėjimo prašymo redagavimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ →  mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „MP 
bendroji dalis“; 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas [Redaguoti] → lapas „MP bendroji dalis“; 

 Meniu → „Pradžia“ → mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „MP 
bendroji dalis“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas 
[Redaguoti] → lapas „MP bendroji dalis“. 
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Formos pavyzdys 

 

44 pav. Tarpinio arba galutinio MP registravimo formos redagavimo režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Uždaryti] Mokėjimo prašymo duomenų 
registracijos (redagavimo) baigimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką baigiama mokėjimo 
prašymo duomenų registracija (redagavimas) 
neišaugant duomenų pakeitimų ir atidaroma 
vykdytojo dabar teikiamų mokėjimo prašymų 
sąrašo peržiūros forma. 

[Saugoti] Mokėjimo prašymo duomenų 
išsaugojimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas ir jei randama klaidų, 
suformuojama klaidų sąrašo rinkmena. 

Po išsaugojimo mokėjimo prašymo registravimo 
forma perjungiama į peržiūros režimą. 

[Tikrinti] Mokėjimo prašymo duomenų 
patikrinimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas neišsaugant duomenų 
ir jei randama klaidų, pateikiamas jų sąrašas. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pagrindinė mokėjimo prašymo informacija – laukų grupė, skirta užpildyti pagrindinę informaciją mokėjimo 
prašymo registravimui. 

Ataskaitinis 
laikotarpis už kurį 
teikiamas 
mokėjimo 
prašymas nuo 

MP ataskaitinio laikotarpio pradžios 
data. Sutartyje nurodyta sutarties 
įsigaliojimo data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Ataskaitinis 
laikotarpis už kurį 
teikiamas 
mokėjimo 
prašymas iki 

MP ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
data. 

Privaloma nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2011-01-15). 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

MP data Projekto vykdytojo nurodyta 
mokėjimo prašymo registracijos 
vykdytojo organizacijoje data. 

Privaloma nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2011-01-15). 

MP patikslinimo 
data 

Patikslinto mokėjimo prašymo data. Jeigu MP registracijos būdas yra „Patikslinto 
mokėjimo prašymo registracija“, privaloma 
nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2011-01-15). 

MP numeris Projekto vykdytojo suteiktas 
mokėjimo prašymo numeris. 

Privaloma įvesti iki 30 simbolių. 

MP tipas Mokėjimo prašymo tipas. Privaloma pasirinkti vieną iš sąraše pateiktų MP 
tipo reikšmių („Tarpinis mokėjimas“ arba 
„Galutinis mokėjimas“). 

Bendra prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma 

Bendra vykdytojo sąskaitų 
apmokėjimo būdu ir išlaidų 
kompensavimo būdu prašoma 
pripažinti tinkamomis finansuoti 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Sąskaitų 
apmokėjimo būdu 
prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma 

Bendra vykdytojo sąskaitų 
apmokėjimo būdu prašoma pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
kompensavimo 
būdu prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma 

Bendra vykdytojo išlaidų 
kompensavimo būdu prašoma 
pripažinti tinkamomis finansuoti 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pasirašantys asmenys – laukų grupė, skirta nurodyti mokėjimo prašymą pasirašančius asmenis. 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vadovo arba jo 
įgaliotas asmuo 
→ Pareigos 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vadovo arba jo 
įgalioto asmens pareigų 
pavadinimas. 

Galima nurodyti iki 100 simbolių. 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vadovo arba jo 
įgaliotas asmuo 
→ Vardas, 
pavardė 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vadovo arba jo 
įgalioto asmens vardas ir pavardė. 

Galima nurodyti iki 100 simbolių. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vyr. buhalteris 
(buhalteris) → 
Pareigos 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vyr. buhalterio 
(buhalterio) pareigų pavadinimas. 

Galima nurodyti iki 100 simbolių. 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vyr. buhalteris 
(buhalteris) → 
Vardas, pavardė 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vyr. buhalterio 
(buhalterio) vardas ir pavardė. 

Galima nurodyti iki 100 simbolių. 

 

3.10.3. Tarpinio ir galutinio MP bendrosios dalies registravimo formos peržiūros režimas 

Mokėjimo prašymo bendrosios dalies registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo registracijos DMS 
formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo bendrosios dalies registracijos DMS formos peržiūros režimas yra skirtas peržiūrėti 
pagrindinius tarpinio ir galutinio mokėjimo prašymo duomenis. 

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų: 

 2.11.6 Mokėjimo prašymo peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „MP bendroji dalis“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „MP bendroji 
dalis“. 
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Formos pavyzdys 

 

45 pav.  Tarpinio arba galutinio MP registravimo formos peržiūros režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Redaguoti] Mokėjimo prašymo registravimo 
formos perjungimo į redagavimo 
režimą mygtukas. 

Paspaudus mygtuką forma yra perjungiama į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas aktyvus jei mokėjimo prašymas nėra 
pateiktas įgyvendinančiajai institucijai (MP 
būsena yra „Užregistruotas“ arba „Įkeltas“). 

[ ] 
Mokėjimo prašymo klaidų sąrašo 
parsisiuntimo iš duomenų mainų 
svetainės ir saugojimo kompiuteryje 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti klaidų sąrašą 
peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 

[Spausdinti] Mokėjimo prašymo, teiktino ĮI, 
ruošimo PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojamas PDF 
formato mokėjimo prašymas spausdinimui. 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

[Pateikti ĮI] Mokėjimo prašymo pateikimo 
įgyvendinančiajai institucijai 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką mokėjimo prašymas yra 
perduodamas įgyvendinančiajai institucijai. 
Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pagrindinė mokėjimo prašymo informacija – laukų grupė, skirta atvaizduoti pagrindinę mokėjimo prašymo 
informaciją. 

Ataskaitinis 
laikotarpis už kurį 
teikiamas 
mokėjimo 
prašymas nuo 

MP ataskaitinio laikotarpio pradžios 
data. Sutartyje nurodyta sutarties 
įsigaliojimo data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Ataskaitinis 
laikotarpis už kurį 
teikiamas 
mokėjimo 
prašymas iki 

MP ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP data Projekto vykdytojo nurodyta 
mokėjimo prašymo registracijos 
vykdytojo organizacijoje data. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP patikslinimo 
data 

Patikslinto mokėjimo prašymo data. Atvaizdavimo laukas. 

MP numeris Projekto vykdytojo suteiktas 
mokėjimo prašymo numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP tipas Mokėjimo prašymo tipas. Atvaizdavimo laukas. 

Bendra prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma 

Bendra vykdytojo sąskaitų 
apmokėjimo būdu ir išlaidų 
kompensavimo būdu prašoma 
pripažinti tinkamomis finansuoti 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Sąskaitų 
apmokėjimo būdu 
prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma 

Bendra vykdytojo sąskaitų 
apmokėjimo būdu prašoma pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
kompensavimo 
būdu prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma 

Bendra vykdytojo išlaidų 
kompensavimo būdu prašoma 
pripažinti tinkamomis finansuoti 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pasirašantys asmenys – laukų grupė, skirta atvaizduoti mokėjimo prašymą pasirašančius asmenis. 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vadovo arba jo 
įgaliotas asmuo 
→ Pareigos 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vadovo arba jo 
įgalioto asmens pareigų 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vadovo arba jo 
įgaliotas asmuo 
→ Vardas, 
pavardė 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vadovo arba jo 
įgalioto asmens vardas ir pavardė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vyr. buhalteris 
(buhalteris) → 
Pareigos 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vyr. buhalterio 
(buhalterio) pareigų pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vyr. buhalteris 
(buhalteris) → 
Vardas, pavardė 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vyr. buhalterio 
(buhalterio) vardas ir pavardė. 

Atvaizdavimo laukas. 

 

3.10.4. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registravimo formos 
redagavimo režimas 

Mokėjimo prašymo MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo 
registracijos DMS formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registracijos DMS formos redagavimo režimas yra 
skirtas atvaizduoti projekto veiklų sąrašą ir registruoti arba redaguoti pasiektus veiklos fizinius įgyvendinimo 
rodiklius. 

Forma yra pildoma, vykdant scenarijus: 

 2.11.4 Mokėjimo prašymo registravimas; 

 2.11.7 Mokėjimo prašymo redagavimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ →  mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „1 MPD. 
Veiklos“; 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas [Redaguoti] → lapas „1 MPD. Veiklos“; 

 Meniu → „Pradžia“ → mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „1 MPD. 
Veiklos“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas 
[Redaguoti] → lapas „1 MPD. Veiklos“. 
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Formos pavyzdys 

 

46 pav. Tarpinio arba galutinio MP MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registravimo formos redagavimo 
režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Uždaryti] Mokėjimo prašymo duomenų 
registracijos (redagavimo) baigimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką baigiama mokėjimo 
prašymo duomenų registracija (redagavimas) 
neišaugant duomenų pakeitimų ir atidaroma 
vykdytojo dabar teikiamų mokėjimo prašymų 
sąrašo peržiūros forma. 

[Saugoti] Mokėjimo prašymo duomenų 
išsaugojimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas ir jei randama klaidų, 
suformuojama klaidų sąrašo rinkmena. 

Po išsaugojimo mokėjimo prašymo registravimo 
forma perjungiama į peržiūros režimą. 

[Tikrinti] Mokėjimo prašymo duomenų 
patikrinimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas neišsaugant duomenų 
ir jei randama klaidų, pateikiamas jų sąrašas. 

[+]/[-] Istorinio įgyvendinimo eigos sąrašo 
rodymo/slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
istorinis įgyvendinimo eigos sąrašas pasirinktai 
veiklai. 

Mygtukas rodomas, kai pasiriktai veiklai 
egzistuoja istorinis įgyvendinimo eigos sąrašas. 

[Komentaras] Komentaro įvedimo lauko 
rodymo/slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
komentaro įvedimo laukas pasirinktai veiklai. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  
Neatitikimo eilutės šalinimo 
mygtukas. 

Mygtukas atvaizduojamas jei importavimo metu 
buvo rasta neatitikimų. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto įgyvendinimas – laukų grupė, skirta užpildyti projekto įgyvendinimo eigos informaciją. 

Veiklos numeris Projekto sutartyje užregistruotų 
veiklų numerių sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Vienos reikšmės pasirinkimo sąrašas, jei 
importavimo metu buvo veikla, kurios veiklos 
numeris nesutampa su nei viena formoje 
esančia veikla. Pasirinkus veiklą iš sąrašo, 
mokėjimo prašymo tikrinimo arba saugojimo 
metu eilutėje nurodytos reikšmės priskiriamos 
nurodytai veiklai. 

Veiklos 
pavadinimas 

Projekto sutartyje užregistruotų 
veiklų pavadinimų sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Vienos reikšmės pasirinkimo sąrašas, jei 
importavimo metu buvo veikla, kurios veiklos 
pavadinimas nesutampa su nei viena formoje 
esančia veikla. Pasirinkus veiklą iš sąrašo, 
mokėjimo prašymo tikrinimo arba saugojimo 
metu eilutėje nurodytos reikšmės priskiriamos 
nurodytai veiklai. 

Planuotas veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pradžia 

Suplanuotos veiklos atlikimo 
laikotarpio pradžios data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuotas veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pabaiga 

Suplanuotos veiklos atlikimo 
laikotarpio pabaigos data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pradžia 

Faktinė veiklos atlikimo pradžios 
data. 

Galima nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2011-01-15). 

Faktinis veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pabaiga 

Faktinė veiklos atlikimo pabaigos 
data. 

Galima nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2011-01-15). 

Fiziniai veiklos 
įgyvendinimo 
rodikliai → 
Planuota reikšmė 

Fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Fiziniai veiklos 
įgyvendinimo 
rodikliai → Nuo 
projekto pradžios 
iki ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigos 
pasiekta reikšmė 

Veiklos rodiklio pasiekta reikšmė. Privaloma įvesti iki 150 simbolių. 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  150 

 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Komentaras Papildoma veiklos įgyvendinimo 
rodiklių pasiekimo informacija. 

Galima įvesti iki 1000 simbolių. 
Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodomas lauko paaiškinimas (tooltip): 1. 
„Komentaras“, jeigu laukas yra tuščias; 2. 
Atvaizduojama įvesta lauko reikšmė, jeigu 
laukas nėra tuščias. 

Pasirinktos veiklos įgyvendinimo eigos istorijos lentelė – laukų grupė, skirta atvaizduoti projekto 
pasirinktos veiklos įgyvendinimo eigos istorijos informaciją. 

MP numeris Projekto mokėjimo prašymui 
SFMIS2007 suteiktas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP registracijos 
data 

Mokėjimo prašymo registracijos 
įgyvendinančiojoje institucijoje data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pradžia 

Faktinė veiklos atlikimo pradžios 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pabaiga 

Faktinė veiklos atlikimo pabaigos 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nuo projekto 
pradžios iki 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigos 
pasiekta reikšmė 

Pasiekta fizinio veiklos įgyvendinimo 
rodiklio reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Papildoma informacija, susijusi su 
veiklos įgyvendinimo rodiklių 
pasiekimu. 

Atvaizdavimo laukas. 

 

3.10.5. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registravimo formos 
peržiūros režimas 

Mokėjimo prašymo MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo 
registracijos DMS formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registracijos DMS formos peržiūros režimas yra 
skirtas peržiūrėti projekto veiklų sąrašą ir pasiektus veiklos fizinius įgyvendinimo rodiklius. 

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų: 

 2.11.6 Mokėjimo prašymo peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „1 MPD. Veiklos“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „1 MPD. 
Veiklos“. 
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Formos pavyzdys 

 

47 pav.  Tarpinio arba galutinio MP MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registravimo formos peržiūros režime 
pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Redaguoti] Mokėjimo prašymo registravimo 
formos perjungimo į redagavimo 
režimą mygtukas. 

Paspaudus mygtuką forma yra perjungiama į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas aktyvus jei mokėjimo prašymas nėra 
pateiktas įgyvendinančiajai institucijai (MP 
būsena yra „Užregistruotas“ arba „Įkeltas“). 

[ ] 
Mokėjimo prašymo klaidų sąrašo 
parsisiuntimo iš duomenų mainų 
svetainės ir saugojimo kompiuteryje 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti klaidų sąrašą 
peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 

[Spausdinti] Mokėjimo prašymo, teiktino ĮI, 
ruošimo PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojamas PDF 
formato mokėjimo prašymas spausdinimui. 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Pateikti ĮI] Mokėjimo prašymo pateikimo 
įgyvendinančiajai institucijai 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką mokėjimo prašymas yra 
perduodamas įgyvendinančiajai institucijai. 
Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto įgyvendinimo eiga – laukų grupė, skirta atvaizduoti projekto įgyvendinimo eigos informaciją. 

Veiklos numeris Projekto sutartyje užregistruotų 
veiklų numerių sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Veiklos 
pavadinimas 

Projekto sutartyje užregistruotų 
veiklų pavadinimų sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuotas veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pradžia 

Suplanuotos veiklos atlikimo 
laikotarpio pradžios data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuotas veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pabaiga 

Suplanuotos veiklos atlikimo 
laikotarpio pabaigos data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pradžia 

Faktinė veiklos atlikimo pradžios 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pabaiga 

Faktinė veiklos atlikimo pabaigos 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Fiziniai veiklos 
įgyvendinimo 
rodikliai → 
Planuota reikšmė 

Fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Fiziniai veiklos 
įgyvendinimo 
rodikliai → Nuo 
projekto pradžios 
iki ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigos 
pasiekta reikšmė 

Veiklos rodiklio pasiekta reikšmė. Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Papildoma veiklos įgyvendinimo 
rodiklių pasiekimo informacija. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodomas lauko paaiškinimas (tooltip): 1. 
„Komentaras“, jeigu laukas yra tuščias; 2. 
Atvaizduojama įvesta lauko reikšmė, jeigu 
laukas nėra tuščias. 

Pasirinktos veiklos įgyvendinimo eigos istorijos lentelė – laukų grupė, skirta atvaizduoti projekto 
pasirinktos veiklos įgyvendinimo eigos istorijos informaciją. 

MP numeris Projekto mokėjimo prašymui 
SFMIS2007 suteiktas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

MP registracijos 
data 

Mokėjimo prašymo registracijos 
įgyvendinančiojoje institucijoje data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pradžia 

Faktinė veiklos atlikimo pradžios 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pabaiga 

Faktinė veiklos atlikimo pabaigos 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nuo projekto 
pradžios iki 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigos 
pasiekta reikšmė 

Pasiekta fizinio veiklos įgyvendinimo 
rodiklio reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Papildoma informacija, susijusi su 
veiklos įgyvendinimo rodiklių 
pasiekimu. 

Atvaizdavimo laukas. 

 

3.10.6. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 stebėsenos rodiklių registravimo formos redagavimo 
režimas 

Mokėjimo prašymo MPD1 stebėsenos rodiklių registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo 
registracijos DMS formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo MPD1 stebėsenos rodiklių registracijos DMS formos redagavimo režimas yra skirtas 
atvaizduoti projekto stebėsenos rodiklių sąrašą ir registruoti arba redaguoti pasiektas stebėsenos rodiklių 
reikšmes. 

Forma yra pildoma, vykdant scenarijus: 

 2.11.4 Mokėjimo prašymo registravimas; 

 2.11.7 Mokėjimo prašymo redagavimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ →  mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „1 MPD. 
Rodikliai“; 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas [Redaguoti] → lapas „1 MPD. Rodikliai“; 

 Meniu → „Pradžia“ → mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „1 MPD. 
Rodikliai“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas 
[Redaguoti] → lapas „1 MPD. Rodikliai“. 
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Formos pavyzdys 

 

48 pav. Tarpinio arba galutinio MP MPD1 stebėsenos rodiklių registravimo formos redagavimo režime 
pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Uždaryti] Mokėjimo prašymo duomenų 
registracijos (redagavimo) baigimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką baigiama mokėjimo 
prašymo duomenų registracija (redagavimas) 
neišaugant duomenų pakeitimų ir atidaroma 
vykdytojo dabar teikiamų mokėjimo prašymų 
sąrašo peržiūros forma. 

[Saugoti] Mokėjimo prašymo duomenų 
išsaugojimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas ir jei randama klaidų, 
suformuojama klaidų sąrašo rinkmena. 

Po išsaugojimo mokėjimo prašymo registravimo 
forma perjungiama į peržiūros režimą. 

[Tikrinti] Mokėjimo prašymo duomenų 
patikrinimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas neišsaugant duomenų 
ir jei randama klaidų, pateikiamas jų sąrašas. 

[+]/[-] Istorinio stebėsenos rodiklių sąrašo 
rodymo/slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
istorinis stebėsenos rodiklių sąrašas pasirinktam 
rodikliui. 

Mygtukas rodomas kai pasirinktam rodikliui 
egzistuoja istorinis stebėsenos rodiklių sąrašas. 

[Komentaras] Komentaro įvedimo lauko 
rodymo/slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
komentaro įvedimo laukas pasirinktam rodikliui. 

[ ]  
Neatitikimo eilutės šalinimo 
mygtukas. 

Mygtukas atvaizduojamas jei importavimo metu 
buvo rasta neatitikimų. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Stebėsenos rodikliai 

Pavadinimas ir 
matavimo vnt. 

Projekto sutartyje užregistruotų 
planuotų stebėti stebėsenos rodiklių 
pavadinimų ir vienetų sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Vienos reikšmės pasirinkimo sąrašas, jei 
importavimo metu buvo rodiklis, kurio 
pavadinimas ir vienetas nesutampa su nei vieno 
formoje esančiu rodikliu. Pasirinkus rodiklį iš 
sąrašo, mokėjimo prašymo tikrinimo arba 
saugojimo metu eilutėje nurodytos reikšmės 
priskiriamos nurodytam rodikliui. 

Planuota reikšmė Planuota pasiekti stebėsenos rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nuo projekto 
pradžios iki 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigos 
pasiekta reikšmė 

Stebėsenos rodiklio pasiekta 
reikšmė. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 7 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2). 

Stebėsenos 
rodiklių pasiekimo 
pagrindimo 
dokumentai (jei 
taikoma) 

Rodiklio pasiekimą pagrindžiančių 
dokumentų sąrašas. 

Galima įvesti iki 600 simbolių. 

Komentaras Papildoma stebėsenos rodiklių 
informacija. 

Galima įvesti iki 600 simbolių. 

Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodomas lauko paaiškinimas (tooltip): 1. 
„Komentaras“, jeigu laukas yra tuščias; 2. 
Atvaizduojama įvesta lauko reikšmė, jeigu 
laukas nėra tuščias. 

Pasirinkto stebėsenos rodiklio istorijos lentelė – laukų grupė, skirta atvaizduoti projekto pasirinkto 
stebėsenos rodiklio istorijos informaciją. 

MP numeris Projekto mokėjimo prašymui 
SFMIS2007 suteiktas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP registracijos 
data 

Mokėjimo prašymo registracijos 
įgyvendinančiojoje institucijoje data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nuo projekto 
pradžios iki 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigos 
pasiekta reikšmė 

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė 
nuo projekto pradžios. 

Atvaizdavimo laukas. 

Stebėsenos 
rodiklių pasiekimo 
pagrindimo 
dokumentai (jei 
taikoma) 

Mokėjimo prašymo stebėsenos 
rodiklio pasiekimą pagrindžiantys 
dokumentai. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Stebėsenos rodiklio komentaras. Atvaizdavimo laukas. 
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3.10.7. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 stebėsenos rodiklių registravimo formos peržiūros 
režimas 

Mokėjimo prašymo MPD1 stebėsenos rodiklių registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo 
registracijos DMS formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo MPD1 stebėsenos rodiklių registracijos DMS formos peržiūros režimas yra skirtas 
peržiūrėti projekto stebėsenos rodiklių sąrašą ir pasiektas stebėsenos rodiklių reikšmes. 

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų: 

 2.11.6 Mokėjimo prašymo peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „1 MPD. Rodikliai“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „1 MPD. 
Rodikliai“. 

Formos pavyzdys 

 

49 pav.  Tarpinio arba galutinio MP MPD1 stebėsenos rodiklių registravimo formos peržiūros režime 
pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Redaguoti] Mokėjimo prašymo registravimo 
formos perjungimo į redagavimo 
režimą mygtukas. 

Paspaudus mygtuką forma yra perjungiama į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas aktyvus jei mokėjimo prašymas nėra 
pateiktas įgyvendinančiajai institucijai (MP 
būsena yra „Užregistruotas“ arba „Įkeltas“). 

[ ] 
Mokėjimo prašymo klaidų sąrašo 
parsisiuntimo iš duomenų mainų 
svetainės ir saugojimo kompiuteryje 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti klaidų sąrašą 
peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Spausdinti] Mokėjimo prašymo, teiktino ĮI, 
ruošimo PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojamas PDF 
formato mokėjimo prašymas spausdinimui. 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

[Pateikti ĮI] Mokėjimo prašymo pateikimo 
įgyvendinančiajai institucijai 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką mokėjimo prašymas yra 
perduodamas įgyvendinančiajai institucijai. 
Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Stebėsenos rodikliai 

Pavadinimas ir 
matavimo vnt. 

Projekto sutartyje užregistruotų 
planuotų stebėti stebėsenos rodiklių 
pavadinimų ir vienetų sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuota reikšmė Planuota pasiekti stebėsenos rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nuo projekto 
pradžios iki 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigos 
pasiekta reikšmė 

Stebėsenos rodiklio pasiekta 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Stebėsenos 
rodiklių pasiekimo 
pagrindimo 
dokumentai (jei 
taikoma) 

Rodiklio pasiekimą pagrindžiančių 
dokumentų sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Papildoma stebėsenos rodiklių 
informacija. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodomas lauko paaiškinimas (tooltip): 1. 
„Komentaras“, jeigu laukas yra tuščias; 2. 
Atvaizduojama įvesta lauko reikšmė, jeigu 
laukas nėra tuščias. 

Pasirinkto stebėsenos rodiklio istorijos lentelė – laukų grupė, skirta atvaizduoti projekto pasirinkto 
stebėsenos rodiklio istorijos informaciją. 

MP numeris Projekto mokėjimo prašymui 
SFMIS2007 suteiktas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP registracijos 
data 

Mokėjimo prašymo registracijos 
įgyvendinančiojoje institucijoje data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nuo projekto 
pradžios iki 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigos 
pasiekta reikšmė 

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė 
nuo projekto pradžios. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Stebėsenos 
rodiklių pasiekimo 
pagrindimo 
dokumentai (jei 
taikoma) 

Mokėjimo prašymo stebėsenos 
rodiklio pasiekimą pagrindžiantys 
dokumentai. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Stebėsenos rodiklio komentaras. Atvaizdavimo laukas. 

 

3.10.8. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 MP teikimo grafiko registravimo formos redagavimo 
režimas 

Mokėjimo prašymo MPD1 MP teikimo grafiko registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo 
registracijos DMS formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo MPD1 MP teikimo grafiko registracijos DMS formos redagavimo režimas yra skirtas 
registruoti mokėjimo prašymų teikimo grafiką, kuriame nurodomi projekto vykdytojo planuojamų pateikti ĮI 
mokėjimo prašymų tipai, juose prašoma finansuoti suma, MP pateikimo data bei kita susijusi informacija. 

Forma yra pildoma, vykdant scenarijus: 

 2.11.4 Mokėjimo prašymo registravimas; 

 2.11.7 Mokėjimo prašymo redagavimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ →  mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „1 MPD. 
MP grafikas“; 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas [Redaguoti] → lapas „1 MPD. MP grafikas“; 

 Meniu → „Pradžia“ → mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „1 MPD. 
MP grafikas“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas 
[Redaguoti] → lapas „1 MPD. MP grafikas“. 
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Formos pavyzdys 

 

50 pav. Tarpinio arba galutinio MP MPD1 MP teikimo grafiko registravimo formos redagavimo režime 
pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Uždaryti] Mokėjimo prašymo duomenų 
registracijos (redagavimo) baigimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką baigiama mokėjimo 
prašymo duomenų registracija (redagavimas) 
neišaugant duomenų pakeitimų ir atidaroma 
vykdytojo dabar teikiamų mokėjimo prašymų 
sąrašo peržiūros forma. 

[Saugoti] Mokėjimo prašymo duomenų 
išsaugojimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas ir jei randama klaidų, 
suformuojama klaidų sąrašo rinkmena. 

Po išsaugojimo mokėjimo prašymo registravimo 
forma perjungiama į peržiūros režimą. 

[Tikrinti] Mokėjimo prašymo duomenų 
patikrinimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas neišsaugant duomenų 
ir jei randama klaidų, pateikiamas jų sąrašas. 

[Komentaras] Komentaro įvedimo lauko 
rodymo/slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
komentaro įvedimo laukas pasirinktai MP 
grafiko eilutei. 

[Įrašo 
redagavimas] 

Papildomo meniu, kuriame yra 
mygtukai [Sukurti], [Pašalinti], 
[Iškirpti], [Kopijuoti], [Įklijuoti], 
[Perstumti į viršų], [Perstumti į 
apačią] MP teikimo grafiko eilutę. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas papildomas 
meniu, kuriame galima sukurti, pašalinti, iškirpti, 
kopijuoti, įklijuoti, perstumti į viršų/apačią MP 
teikimo grafiko eilutę. 

[Sukurti] Naujos MP teikimo grafiko eilutės 
sukūrimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką sukuriama nauja MP 
teikimo grafiko eilutė. 

[Pašalinti] Esamos MP teikimo grafiko eilutės 
pašalinimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką pašalinama esama MP 
teikimo grafiko eilutė. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Iškirpti] Esamos MP teikimo grafiko eilutės 
iškirpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką iškerpama esama MP 
teikimo grafiko eilutė. 

[Kopijuoti] Esamos MP teikimo grafiko eilutės 
kopijavimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką nukopijuojama esama MP 
teikimo grafiko eilutė. 

[Įklijuoti] Iškirptos arba nukopijuotos MP 
teikimo grafiko eilutės įklijavimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką įklijuojama iškirpta arba 
nukopijuota MP teikimo grafiko eilutė. 

Mygtukas aktyvus kai yra iškirpta arba 
nukopijuota MP teikimo grafiko eilutė. 

[Perstumti į viršų] Esamos MP teikimo grafiko eilutės 
perkėlimo į viršų mygtukas. 

Paspaudus mygtuką perkeliama į viršų esama 
MP teikimo grafiko eilutė. 

Mygtukas aktyvus kai sukurta daugiau nei viena 
MP teikimo grafiko eilutė ir norima perstumti ne 
viršutinę eilutę. 

[Perstumti į 
apačią] 

Esamos MP teikimo grafiko eilutės 
perkėlimo į apačią mygtukas. 

Paspaudus mygtuką perkeliama į apačią esama 
MP teikimo grafiko eilutė. 

Mygtukas aktyvus kai sukurta daugiau nei viena 
MP teikimo grafiko eilutė ir norima perstumti ne 
apatinę eilutę. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pateiktų ir (arba) patvirtintų bei planuojamų teikti mokėjimo prašymų duomenys – laukų grupė, skirta 
atvaizduoti projekto finansinę situaciją. 

Projekto tinkamų 
finansuoti išlaidų 
suma 

Bendra projekto tinkamų finansuoti 
išlaidų suma pagal galiojančios 
projekto sutarties finansavimo 
šaltinius. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Prašomų ir (arba) 
pripažintų 
tinkamomis 
išlaidų suma 

Bendra iki MP paruošimo dienos 
(projekto vykdytojo nurodytos MP 
datos) ĮI pateiktuose mokėjimo 
prašymuose prašomų ir patvirtintų 
išlaidų suma bei grąžinta suma 
(išskyrus avanso mokėjimo 
prašymus). 

Atvaizdavimo laukas. 

- Atrenkami tarpiniai ir galutiniai MP, kurių 
vykdytojo data yra ankstesnė arba lygi už šio 
MP vykdytojo datą;  

- imama atrinktų MP MPD2/ MPD3 patirtose 
išlaidose prašoma suma, jei MPD būsenos 
„Patvirtinta ĮI“ būsenos data yra didesnė už šio 
MP vykdytojo datą arba MPD neturėjo būsenos 
„Patvirtinta ĮI“ iki šio MP vykdytojo datos;  

- imama atrinktų MP MPD2/ MPD3 patirtose 
išlaidose ĮI patvirtinta suma, jei MPD būsenos 
„Patvirtinta ĮI“ būsenos data yra mažesnė arba 
lygi šio MP vykdytojo datai;  

- Atrenkamos visų projekto grąžintinų lėšų, kurių 
grąžinimo būdas „Lėšų pervedimas“ ir tipas 
„Grąžinimas“ arba „Panaikintos lėšos“, 
grąžinimų, kurių būsenos „Apmokėtas‘ arba 
„Nurašytas“ kiekvienai biudžeto kategorijai 
grąžintos sumos (sumos traukiamos iš 
grąžinimų);  

- Atrenkamos visų projekto grąžintinų lėšų, kurių 
grąžinimo būdas ‚Įskaitymas su MP“ ir tipas 
„Grąžinimas‘ arba „Panaikintos lėšos“, 
anksčiausios būsenos „Patvirtinta ĮI“ būsenos 
data yra lygi arba mažesnė už šio MP vykdytojo 
MP datą ir grąžintinų lėšų būsena yra 
„Patvirtinta ĮI“, „Perduota AV“, „Grąžinta ĮI“, 
„Tikrinama AV“, „Patvirtinta AV“, „Apmokėta“ 
arba „Baigta“, kiekvienai biudžeto kategorijai 
grąžintinos sumos (sumos traukiamos iš 
grąžintinų lėšų). 

Šiame mokėjimo 
prašyme prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma 

Bendra šiame MP prašoma pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų suma 
t.y. lape „MP bendroji dalis“ nurodyta 
prašoma suma lauke „Prašoma 
suma“. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projektui 
numatyto skirti 
avanso suma 

Numatyto skirti avanso suma pagal 
galiojančios projekto sutarties 
parametrus. 

Atvaizdavimo laukas. 

Prašoma ir (arba) 
patvirtinta avanso 
suma 

Bendra iki grafiko pildymo dienos ĮI 
pateiktuose avanso mokėjimo 
prašymuose prašomų ir patvirtintų 
lėšų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Numatomi 
projekto 
sutaupymai 

Išlaidų, kurių projekto vykdytojas 
nebeplanuoja patirti, suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuojamų pateikti MP lentelė – laukų grupė, skirta atvaizduoti projekto planuojamų pateikti MP 
informaciją. 

Eilės Nr. Pildomos eilutės numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Mokėjimo 
prašymo teikimo 
data 

Planuojama mokėjimo prašymo ar 
avanso mokėjimo prašymo pateikimo 
ĮI data. 

Galima nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2008-01-15). 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Mokėjimo 
prašymo tipas 

Planuojamo pateikti mokėjimo 
prašymo tipas. 

Galima pasirinkti vieną reikšmę iš pasirinkimo 
sąrašo. Galimos reikšmės: tuščia reikšmė, „A“, 
„T“ ir „G“ (A – avanso mokėjimo prašymas, T – 
tarpinis mokėjimo prašymas, G – galutinis 
mokėjimo prašymas). 

Mokėjimo 
prašymo suma 

Bendra MP prašoma pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų (avanso 
mokėjimo prašymo atveju – prašomų 
apmokėti lėšų) suma. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2). 

Projekto išlaidų 
kategorijos → 
<biudžeto 
kategorijos 
numeris> 

Mokėjimo prašyme pagal šią projekto 
biudžeto išlaidų kategoriją 
planuojama prašyti pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų suma. 

Galima įvesti realųjį skaičių (sveikoji skaičiaus 
dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – iki 2). 

Komentaras Papildoma MP teikimo grafiko 
informacija. 

Galima įvesti iki 600 simbolių. 

 

3.10.9. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 MP teikimo grafiko registravimo formos peržiūros režimas 

Mokėjimo prašymo MPD1 MP teikimo grafiko registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo 
registracijos DMS formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo MPD1 MP teikimo grafiko registracijos DMS formos peržiūros režimas yra skirtas 
peržiūrėti mokėjimo prašymų teikimo grafiką, kuriame nurodomi projekto vykdytojo planuojamų pateikti ĮI 
mokėjimo prašymų tipai, juose prašoma finansuoti suma, MP pateikimo data bei kita susijusi informacija. 

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų: 

 2.11.6 Mokėjimo prašymo peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „1 MPD. MP grafikas“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „1 MPD. MP 
grafikas“. 
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Formos pavyzdys 

 

51 pav.  Tarpinio arba galutinio MP MPD1 MP teikimo grafiko registravimo formos peržiūros režime 
pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Redaguoti] Mokėjimo prašymo registravimo 
formos perjungimo į redagavimo 
režimą mygtukas. 

Paspaudus mygtuką forma yra perjungiama į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas aktyvus jei mokėjimo prašymas nėra 
pateiktas įgyvendinančiajai institucijai (MP 
būsena yra „Užregistruotas“ arba „Įkeltas“). 

[ ] 
Mokėjimo prašymo klaidų sąrašo 
parsisiuntimo iš duomenų mainų 
svetainės ir saugojimo kompiuteryje 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti klaidų sąrašą 
peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 

[Spausdinti] Mokėjimo prašymo, teiktino ĮI, 
ruošimo PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojamas PDF 
formato mokėjimo prašymas spausdinimui. 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

[Pateikti ĮI] Mokėjimo prašymo pateikimo 
įgyvendinančiajai institucijai 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką mokėjimo prašymas yra 
perduodamas įgyvendinančiajai institucijai. 
Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pateiktų ir (arba) patvirtintų bei planuojamų teikti mokėjimo prašymų duomenys – laukų grupė, skirta 
atvaizduoti projekto finansinę situaciją. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto tinkamų 
finansuoti išlaidų 
suma 

Bendra projekto tinkamų finansuoti 
išlaidų suma pagal galiojančios 
projekto sutarties finansavimo 
šaltinius. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projektui 
numatyto skirti 
avanso suma 

Numatyto skirti avanso suma pagal 
galiojančios projekto sutarties 
parametrus. 

Atvaizdavimo laukas. 

Prašomų ir (arba) 
pripažintų 
tinkamomis 
išlaidų suma 

Bendra iki MP paruošimo dienos 
(projekto vykdytojo nurodytos MP 
datos) ĮI pateiktuose mokėjimo 
prašymuose prašomų ir patvirtintų 
išlaidų suma bei grąžinta suma 
(išskyrus avanso mokėjimo 
prašymus). 

Atvaizdavimo laukas. 

 

Šiame mokėjimo 
prašyme prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma 

Bendra šiame MP prašoma pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų suma 
t.y. lape „MP bendroji dalis“ nurodyta 
prašoma suma lauke „Prašoma 
suma“. 

Atvaizdavimo laukas. 

Prašoma ir (arba) 
patvirtinta avanso 
suma 

Bendra iki grafiko pildymo dienos ĮI 
pateiktuose avanso mokėjimo 
prašymuose prašomų ir patvirtintų 
lėšų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Numatomi 
projekto 
sutaupymai 

Išlaidų, kurių projekto vykdytojas 
nebeplanuoja patirti, suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuojamų pateikti MP lentelė – laukų grupė, skirta atvaizduoti projekto planuojamų pateikti MP 
informaciją. 

Eilės Nr. Pildomos eilutės numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Mokėjimo 
prašymo teikimo 
data 

Planuojama mokėjimo prašymo ar 
avanso mokėjimo prašymo pateikimo 
ĮI data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Mokėjimo 
prašymo tipas 

Planuojamo pateikti mokėjimo 
prašymo tipas. 

Atvaizdavimo laukas. Galimos reikšmės: tuščia 
reikšmė, „A“, „T“ ir „G“ (A – avanso mokėjimo 
prašymas, T – tarpinis mokėjimo prašymas, G – 
galutinis mokėjimo prašymas). 

Mokėjimo 
prašymo suma 

Bendra MP prašoma pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų (avanso 
mokėjimo prašymo atveju – prašomų 
apmokėti lėšų) suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto išlaidų 
kategorijos → 
<biudžeto 
kategorijos 
numeris> 

Mokėjimo prašyme pagal šią projekto 
biudžeto išlaidų kategoriją 
planuojama prašyti pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Papildoma MP teikimo grafiko 
informacija. 

Atvaizdavimo laukas. 
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3.10.10. Tarpinio ir galutinio MP MPD2 patirtų išlaidų registravimo formos redagavimo režimas 

Mokėjimo prašymo MPD2 patirtų išlaidų registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo registracijos 
DMS formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo MPD2 patirtų išlaidų registracijos DMS formos redagavimo režimas yra skirtas 
registruoti arba redaguoti MP išlaidų (apmokamų sąskaitų apmokėjimo būdu) duomenis. 

Forma yra pildoma, vykdant scenarijus: 

 2.11.4 Mokėjimo prašymo registravimas; 

 2.11.7 Mokėjimo prašymo redagavimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ →  mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „2 MPD. 
SA“; 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas [Redaguoti] → lapas „2 MPD. SA“; 

 Meniu → „Pradžia“ → mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „2 MPD. 
SA“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas 
[Redaguoti] → lapas „2 MPD. SA“. 

Formos pavyzdys 

 

52 pav. Tarpinio arba galutinio MP MPD2 patirtų išlaidų registravimo formos redagavimo režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[Uždaryti] Mokėjimo prašymo duomenų 
registracijos (redagavimo) baigimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką baigiama mokėjimo 
prašymo duomenų registracija (redagavimas) 
neišaugant duomenų pakeitimų ir atidaroma 
vykdytojo dabar teikiamų mokėjimo prašymų 
sąrašo peržiūros forma. 
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Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[Saugoti] Mokėjimo prašymo duomenų 
išsaugojimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas ir jei randama klaidų, 
suformuojama klaidų sąrašo rinkmena. 

Po išsaugojimo mokėjimo prašymo registravimo 
forma perjungiama į peržiūros režimą. 

[Tikrinti] Mokėjimo prašymo duomenų 
patikrinimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas neišsaugant duomenų 
ir jei randama klaidų, pateikiamas jų sąrašas. 

[Įvesti sumas litais] Skirtas pereiti iš įvedimo EUR 
režimo į įvedimo Lt režimą 

Mygtukas matomas, jei yra įjungtas įvedimo 
EUR režimas.  

[Konvertuoti į 
EUR] 

Skirtas pereiti iš įvedimo Lt režimo į 
įvedimo EUR režimą. 

Paspaudus šį mygtuką yra iškviečiama 
procedūra konvertuoti litais įvestas sumas į 
eurus. Mygtukas matomas, jei yra įjungtas 
įvedimo Lt režimas. 

[Įkelti išlaidas 
(XML)] 

Patirtų išlaidų sąrašo importavimo 
(XML formatu) ir projekto patirtų 
išlaidų ir jų dokumentų sąrašo 
užpildymo importuotais duomenimis 
mygtukas. 

Paspaudus mygtukas importuojamas patirtų 
išlaidų sąrašas XML formatu ir užpildomas 
projekto patirtų išlaidų ir jų dokumentų sąrašas 
importuotais duomenimis. 

[+]/[-] Pasirinktos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės pagrindimo dokumentų 
rodymo/slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
pagrindimo dokumentų sąrašas pasirinktai 
projekto biudžeto išlaidų eilutei. 

[Rodyti visas 
eilutes] 

Skirtas išskleisti visas projekto 
biudžeto išlaidų eilutes ir rodyti jų 
pagrindimo dokumentus. 

Paspaudus mygtuką, jei bent prie vienos išlaidų 
eilutės buvo paspaustas mygtukas [-] arba prieš 
tai buvo paspaustas mygtukas [Slėpti 
papildomas eilutes], tai(-oms) eilutei(-ėms), prie 
kurių buvo paspaustas mygtukas [-] arba prie 
visų eilučių, jeigu buvo paspaustas mygtukas 
[Slėpti papildomas eilutes] rodomi pagrindimo 
dokumentai. 

[Slėpti papildomas 
eilutes] 

Skirtas suskleisti visas projektų 
biudžeto išlaidų eilutes ir neberodyti 
jų pagrindimo dokumentų. 

Paspaudus mygtuką, jei bent prie vienos išlaidų 
eilutės buvo paspaustas mygtukas [+] arba 
prieš tai buvo paspaustas mygtukas [Rodyti 
visas eilutes], tai(-oms) eilutei(-ėms), prie kurių 
buvo paspaustas mygtukas [+] arba prie visų 
eilučių, jeigu buvo paspaustas mygtukas 
[Rodyti visas eilutes] paslepiami pagrindimo 
dokumentai. 

[Komentaras] Komentaro įvedimo lauko 
rodymo/slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
komentaro įvedimo laukas pasirinktai projekto 
biudžeto išlaidų eilutei. 

[Įrašo 
redagavimas] 
(biudžeto eilutės 
administravimas) 

Papildomo meniu, kuriame yra 
mygtukai [Sukurti], [Pašalinti], 
[Iškirpti], [Kopijuoti], [Įklijuoti], 
[Perstumti į viršų], [Perstumti į 
apačią] projekto biudžeto išlaidų 
eilutę. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas papildomas 
meniu, kuriame galima sukurti, pašalinti, iškirpti, 
kopijuoti, įklijuoti, perstumti į viršų/apačią 
projekto biudžeto išlaidų eilutę. 

[Sukurti] Skirtas sukurti naują biudžeto eilutę. 

 

Paspaudus mygtuką sukuriama nauja projekto 
biudžeto išlaidų eilutė. Nauja eilutė įterpiama po 
pasirinkta eilute. 

[Pašalinti] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės pašalinimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką pašalinama esama 
projekto biudžeto išlaidų eilutė. 
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Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[Iškirpti] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės iškirpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką iškerpama esama projekto 
biudžeto išlaidų eilutė. 

[Kopijuoti] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės kopijavimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką nukopijuojama esama 
projekto biudžeto išlaidų eilutė. 

[Įklijuoti] Iškirptos arba nukopijuotos projekto 
biudžeto išlaidų eilutės įklijavimo 
mygtukas. 

Jei įterpiama nukopijuota arba iškirpta biudžeto 
eilutė, taip pat įterpiamos visos jai nurodytos 
tiekėjų bei dokumentų eilutės. 

Jei įterpiama nukopijuota arba iškirpta tiekėjo 
eilutė, taip pat įterpiamos visos jam nurodytos 
dokumentų eilutės.  

Iškirptas arba nukopijuotas vienos biudžeto 
eilutės tiekėjų ir dokumentų eilutes galima 
įklijuoti kitose biudžeto eilutėse. 

[Perstumti į viršų] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės perkėlimo į viršų mygtukas. 

Paspaudus mygtuką perkeliama į viršų esama 
projekto biudžeto išlaidų eilutė. 

Mygtukas aktyvus kai sukurta daugiau nei viena 
projekto biudžeto išlaidų eilutė ir norima 
perstumti ne viršutinę eilutę. 

[Perstumti į 
apačią] 

Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės perkėlimo į apačią mygtukas. 

Paspaudus mygtuką perkeliama į apačią 
esama projekto biudžeto išlaidų eilutė. 

Mygtukas aktyvus kai sukurta daugiau nei viena 
projekto biudžeto išlaidų eilutė ir norima 
perstumti ne apatinę eilutę. 

[Įrašo 
redagavimas] 
(tiekėjų/dokumentų 
administravimas 
pasirinktai 
biudžeto eilutei) 

Papildomo meniu, kuriame yra 
mygtukai [Sukurti tiekėją], [Sukurti 
dokumentą], [Pašalinti], [Iškirpti], 
[Kopijuoti], [Įklijuoti], [Perstumti į 
viršų], [Perstumti į apačią] projekto 
biudžeto išlaidų eilutės tiekėją arba 
dokumentą. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas papildomas 
meniu, kuriame galima sukurti, pašalinti, iškirpti, 
kopijuoti, įklijuoti, perstumti į viršų/apačią 
projekto biudžeto išlaidų eilutės tiekėją arba 
dokumentą. 

[Sukurti tiekėją] Skirtas sukurti naują tiekėjo įvedimo 
eilutę. 

 

Paspaudus mygtuką sukuriama naujo tiekėjo 
įvedimo eilutė. Nauja eilutė įterpiama po 
pasirinkta eilute. 

[Sukurti 
dokumentą] 

Skirtas sukurti naują dokumento 
įvedimo eilutę. 

Paspaudus mygtuką sukuriama nauja 
dokumento įvedimo eilutė. Nauja eilutė 
įterpiama po pasirinkta eilute. 

[Pašalinti] Skirtas pašalinti pasirinktą 
tiekėją/dokumentą. 

Paspaudus mygtuką pašalinamas projekto 
biudžeto išlaidų eilutės tiekėjas arba 
dokumentas. 

[Iškirpti] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės tiekėjo arba dokumento 
iškirpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką iškerpamas esamas 
projekto biudžeto išlaidų eilutės tiekėjas arba 
dokumentas. 

[Kopijuoti] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės tiekėjo arba dokumento 
kopijavimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką nukopijuojamas esama 
projekto biudžeto išlaidų eilutės tiekėjas arba 
dokumentas. 

[Įklijuoti] Iškirpto arba nukopijuoto projekto 
biudžeto išlaidų eilutės tiekėjo arba 
dokumento įklijavimo mygtukas. 

Jei įterpiama nukopijuota arba iškirpta tiekėjo 
eilutė, taip pat įterpiamos visos jam nurodytos 
dokumentų eilutės.  

Iškirptas arba nukopijuotas vienos biudžeto 
eilutės tiekėjų ir dokumentų eilutes galima 
įklijuoti kitose biudžeto eilutėse. 
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Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[Perstumti į viršų] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės tiekėjo arba dokumento 
perkėlimo į viršų mygtukas. 

Paspaudus mygtuką perkeliamas į viršų 
esamas tiekėjas arba dokumentas. 

Mygtukas aktyvus kai sukurtas daugiau nei 
vienas tiekėjas arba dokumentas ir norima 
perstumti ne viršutinį įrašą. 

[Perstumti į 
apačią] 

Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės tiekėjo arba dokumento 
perkėlimo į apačią mygtukas. 

Paspaudus mygtuką perkeliamas į apačią 
esamas tiekėjas arba dokumentas. 

Mygtukas aktyvus kai sukurta daugiau nei 
vienas tiekėjas arba dokumentas ir norima 
perstumti ne apatinį įrašą. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Sąskaitų apmokėjimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sąrašas – laukų grupė, 
skirta atvaizduoti projekto biudžeto eilutes ir pagrindžiančius dokumentus, jei taikomas sąskaitų apmokėjimo 
būdas. 

{Projekto 
biudžeto išlaidų 
eilutės numeris ir 
pavadinimas} 

Projekto biudžeto eilutė. Vienos reikšmės pasirinkimo laukas. 
Privalomas, jeigu projekto biudžeto eilutė 
skirstoma pagal veiklas. Galimos reikšmės: „ “ 
(tuščia) ir visos biudžeto eilutės, kurioms 
projekto finansavimo sutartyje numatytas 
finansavimas. 

{Veiklos Nr.} Veiklos numeris. Vienos reikšmės pasirinkimo laukas. 
Privalomas. Reikšmę galima pasirinkti, kai 
pasirinkta lauko {Projekto biudžeto išlaidų 
eilutės numeris ir pavadinimas} reikšmė yra ne „ 
“ (tuščia). Galimos reikšmės: „ “ (tuščia) ir visos 
biudžeto eilučių veiklos, kurioms projekto 
finansavimo sutartyje numatytas finansavimas. 

{Prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma pagal 
biudžeto išlaidų 
eilutes} 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal 
biudžeto išlaidų eilutes. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2). 

{Pagrindžiančių 
dokumentų 
prašoma suma} 

Projekto biudžeto eilutės (ir veiklos) 
bendra pagrindžiančių dokumentų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

{Bendras eilučių 
skaičius} 

Projekto biudžeto eilutės (ir veiklos) 
projekto biudžeto eilutės vaikinių 
eilučių, kuriose įvesti išlaidas 
pagrindžiančių dokumentų 
duomenys, kiekis. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto biudžeto išlaidų eilutės (ir veiklos) pagrindžiančių dokumentų duomenų lentelė – laukų 
grupė, skirta atvaizduoti projekto biudžeto išlaidų eilutės (ir veiklos) pagrindžiančių dokumentų informaciją. 

{Eilės Nr.} Automatiškai suteiktas išlaidas 
pagrindžiančio dokumento eilutės 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

{Tiekėjo kodas} Tiekėjo kodas. Privaloma įvesti iki 10 simbolių,  jeigu išlaidų 
pagrindimo dokumento tipas nėra „Fiksuoto 
įkainio dokumentas“ arba „Fiksuotos sumos 
dokumentas“. 

{Tiekėjo 
pavadinimas} 

Tiekėjo pavadinimas. Privaloma įvesti iki 150 simbolių, jeigu išlaidų 
pagrindimo dokumento tipas nėra „Fiksuoto 
įkainio dokumentas“ arba „Fiksuotos sumos 
dokumentas“. 

{Pagrindžiančio 
dokumento tipas} 

Išlaidų pagrindimo dokumento tipas. Privaloma pasirinkti vieną reikšmę iš 
pasirinkimo sąrašo. 

{Pagr. dok. ser.} Išlaidų pagrindimo dokumento serija. Galima įvesti iki 10 simbolių.  

{Pagr. dok. Nr.} Išlaidų pagrindimo dokumento 
numeris. 

Galima įvesti iki 25 simbolių. 

{Pagr. dok. data} Išlaidų pagrindimo dokumento data. Privaloma nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2008-01-15). 

{Pagr. Dok. 
prašoma suma, 
Eur} 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų 
pagrindimo dokumentą. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2). Laukas yra redaguotinas tik įvedimo EUR 
režime. 

{Pagr. Dok. 
prašoma suma, 
Lt} 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų 
pagrindimo dokumentą. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2). Laukas yra redaguotinas tik įvedimo Lt 
režime ir jei atitinkamoje eilutėje nėra įvestos 
sumos eurais 

{Komentaras} Papildoma projekto biudžeto išlaidų 
eilutės informacija. 

Galima įvesti iki 250 simbolių. 

 

3.10.11. Tarpinio ir galutinio MP MPD2 patirtų išlaidų registravimo formos peržiūros režimas 

Mokėjimo prašymo MPD2 patirtų išlaidų registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo registracijos 
DMS formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo MPD2 patirtų išlaidų registracijos DMS formos peržiūros režimas yra skirtas peržiūrėti 
MP išlaidų (apmokamų sąskaitų apmokėjimo būdu) duomenis. 

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų: 

 2.11.6 Mokėjimo prašymo peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „2 MPD. SA“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „2 MPD. SA“. 
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Formos pavyzdys 

 

53 pav.  Tarpinio arba galutinio MP MPD2 patirtų išlaidų registravimo formos peržiūros režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Redaguoti] Mokėjimo prašymo registravimo 
formos perjungimo į redagavimo 
režimą mygtukas. 

Paspaudus mygtuką forma yra perjungiama į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas aktyvus jei mokėjimo prašymas nėra 
pateiktas įgyvendinančiajai institucijai (MP 
būsena yra „Užregistruotas“ arba „Įkeltas“). 

[ ] 
Mokėjimo prašymo klaidų sąrašo 
parsisiuntimo iš duomenų mainų 
svetainės ir saugojimo kompiuteryje 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti klaidų sąrašą 
peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 

[Spausdinti] Mokėjimo prašymo, teiktino ĮI, 
ruošimo PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojamas PDF 
formato mokėjimo prašymas spausdinimui. 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

[Pateikti ĮI] Mokėjimo prašymo pateikimo 
įgyvendinančiajai institucijai 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką mokėjimo prašymas yra 
perduodamas įgyvendinančiajai institucijai. 
Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

[+]/[-] Pasirinktos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės pagrindimo dokumentų 
rodymo/slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
pagrindimo dokumentų sąrašas pasirinktai 
projekto biudžeto išlaidų eilutei. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Sąskaitų apmokėjimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sąrašas – laukų grupė, 
skirta atvaizduoti projekto biudžeto eilutes ir pagrindžiančius dokumentus, jei taikomas sąskaitų apmokėjimo 
būdas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto biudžeto 
išlaidų eilutės 
numeris ir 
pavadinimas 

Projekto biudžeto eilutė. Atvaizdavimo laukas. 

Veiklos Nr. Veiklos numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma pagal 
biudžeto išlaidų 
eilutes 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal 
biudžeto išlaidų eilutes. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pagrindžiančių 
dokumentų 
prašoma suma 

Projekto biudžeto eilutės (ir veiklos) 
bendra pagrindžiančių dokumentų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Bendras eilučių 
skaičius 

Projekto biudžeto eilutės (ir veiklos) 
projekto biudžeto eilutės vaikinių 
eilučių, kuriose įvesti išlaidas 
pagrindžiančių dokumentų 
duomenys, kiekis. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto biudžeto išlaidų eilutės (ir veiklos) pagrindžiančių dokumentų duomenų lentelė – laukų 
grupė, skirta atvaizduoti projekto biudžeto išlaidų eilutės (ir veiklos) pagrindžiančių dokumentų informaciją. 

Eilės Nr. Automatiškai suteiktas išlaidas 
pagrindžiančio dokumento eilutės 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo kodas Tiekėjo kodas. Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo 
pavadinimas 

Tiekėjo pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Pagrindžiančio 
dokumento tipas 

Išlaidų pagrindimo dokumento tipas. Atvaizdavimo laukas. 

Pagr. dok. ser. Išlaidų pagrindimo dokumento serija. Atvaizduojami visi įvesti simboliai. 

Pagr. dok. Nr. Išlaidų pagrindimo dokumento 
numeris. 

Atvaizduojami visi įvesti simboliai. 

Pagr. dok. data. Išlaidų pagrindimo dokumento data. Atvaizdavimo laukas. 

Pagr. Dok. 
prašoma suma 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų 
pagrindimo dokumentą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Papildoma projekto biudžeto išlaidų 
eilutės informacija. 

Atvaizdavimo laukas. 

 

3.10.12. Tarpinio ir galutinio MP MPD3 patirtų išlaidų registravimo formos redagavimo režimas 

Mokėjimo prašymo MPD3 patirtų išlaidų registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo registracijos 
DMS formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo MPD3 patirtų išlaidų registracijos DMS formos redagavimo režimas yra skirtas 
registruoti arba redaguoti MP išlaidų (apmokamų išlaidų kompensavimo būdu) duomenis. 

Forma yra pildoma, vykdant scenarijus: 
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 2.11.4 Mokėjimo prašymo registravimas; 

 2.11.7 Mokėjimo prašymo redagavimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ →  mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „3 MPD. 
IK“; 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas [Redaguoti] → lapas „3 MPD. IK“; 

 Meniu → „Pradžia“ → mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „3 MPD. 
IK“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas 
[Redaguoti] → lapas „3 MPD. IK“. 

Formos pavyzdys 

 

54 pav. Tarpinio arba galutinio MP MPD3 patirtų išlaidų registravimo formos redagavimo režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[Uždaryti] Mokėjimo prašymo duomenų 
registracijos (redagavimo) baigimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką baigiama mokėjimo 
prašymo duomenų registracija (redagavimas) 
neišaugant duomenų pakeitimų ir atidaroma 
vykdytojo dabar teikiamų mokėjimo prašymų 
sąrašo peržiūros forma. 
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Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[Saugoti] Mokėjimo prašymo duomenų 
išsaugojimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas 
užpildytų duomenų korektiškumas ir jei 
randama klaidų, suformuojama klaidų sąrašo 
rinkmena. 

Po išsaugojimo mokėjimo prašymo 
registravimo forma perjungiama į peržiūros 
režimą. 

[Tikrinti] Mokėjimo prašymo duomenų 
patikrinimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas 
užpildytų duomenų korektiškumas neišsaugant 
duomenų ir jei randama klaidų, pateikiamas jų 
sąrašas. 

[Įvesti sumas litais] Skirtas pereiti iš įvedimo EUR 
režimo į įvedimo Lt režimą 

Mygtukas matomas, jei yra įjungtas įvedimo 
EUR režimas.  

[Konvertuoti į 
EUR] 

Skirtas pereiti iš įvedimo Lt režimo į 
įvedimo EUR režimą. 

Paspaudus šį mygtuką yra iškviečiama 
procedūra konvertuoti litais įvestas sumas į 
eurus. Mygtukas matomas, jei yra įjungtas 
įvedimo Lt režimas. 

[Įkelti išlaidas 
(XML)] 

Patirtų išlaidų sąrašo importavimo 
(XML formatu) ir projekto patirtų 
išlaidų ir jų dokumentų sąrašo 
užpildymo importuotais duomenimis 
mygtukas. 

Paspaudus mygtukas importuojamas patirtų 
išlaidų sąrašas XML formatu ir užpildomas 
projekto patirtų išlaidų ir jų dokumentų sąrašas 
importuotais duomenimis. 

[+]/[-] Pasirinktos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės pagrindimo ir apmokėjimo 
įrodymo dokumentų rodymo/slėpimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų 
sąrašas pasirinktai projekto biudžeto išlaidų 
eilutei. 

[Rodyti visas 
eilutes] 

Skirtas išskleisti visas projekto 
biudžeto išlaidų eilutes ir rodyti jų 
pagrindimo dokumentus. 

Paspaudus mygtuką, jei bent prie vienos 
išlaidų eilutės buvo paspaustas mygtukas [-] 
arba prieš tai buvo paspaustas mygtukas 
[Slėpti papildomas eilutes], tai(-oms) eilutei(-
ėms), prie kurių buvo paspaustas mygtukas [-] 
arba prie visų eilučių, jeigu buvo paspaustas 
mygtukas [Slėpti papildomas eilutes] rodomi 
pagrindimo dokumentai. 

[Slėpti papildomas 
eilutes] 

Skirtas suskleisti visas projektų 
biudžeto išlaidų eilutes ir neberodyti 
jų pagrindimo dokumentų. 

Paspaudus mygtuką, jei bent prie vienos 
išlaidų eilutės buvo paspaustas mygtukas [+] 
arba prieš tai buvo paspaustas mygtukas 
[Rodyti visas eilutes], tai(-oms) eilutei(-ėms), 
prie kurių buvo paspaustas mygtukas [+] arba 
prie visų eilučių, jeigu buvo paspaustas 
mygtukas [Rodyti visas eilutes] paslepiami 
pagrindimo dokumentai. 

[Komentaras] Komentaro įvedimo lauko 
rodymo/slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
komentaro įvedimo laukas pasirinktai projekto 
biudžeto išlaidų eilutei. 

[Įrašo 
redagavimas] 
(biudžeto eilutės 
administravimas) 

Papildomo meniu, kuriame yra 
mygtukai [Sukurti], [Pašalinti], 
[Iškirpti], [Kopijuoti], [Įklijuoti], 
[Perstumti į viršų], [Perstumti į 
apačią] projekto biudžeto išlaidų 
eilutę. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas papildomas 
meniu, kuriame galima sukurti, pašalinti, 
iškirpti, kopijuoti, įklijuoti, perstumti į 
viršų/apačią projekto biudžeto išlaidų eilutę. 
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Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[Sukurti] Skirtas sukurti naują biudžeto eilutę. 

 

Paspaudus mygtuką sukuriama nauja projekto 
biudžeto išlaidų eilutė. Nauja eilutė įterpiama 
po pasirinkta eilute. 

[Pašalinti] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės pašalinimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką pašalinama esama 
projekto biudžeto išlaidų eilutė. 

[Iškirpti] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės iškirpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką iškerpama esama 
projekto biudžeto išlaidų eilutė. 

[Kopijuoti] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės kopijavimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką nukopijuojama esama 
projekto biudžeto išlaidų eilutė. 

[Įklijuoti] Iškirptos arba nukopijuotos projekto 
biudžeto išlaidų eilutės įklijavimo 
mygtukas. 

Jei įterpiama nukopijuota arba iškirpta 
biudžeto eilutė, taip pat įterpiamos visos jai 
nurodytos tiekėjų bei dokumentų eilutės. 

Jei įterpiama nukopijuota arba iškirpta tiekėjo 
eilutė, taip pat įterpiamos visos jam nurodytos 
dokumentų eilutės.  

Iškirptas arba nukopijuotas vienos biudžeto 
eilutės tiekėjų ir dokumentų eilutes galima 
įklijuoti kitose biudžeto eilutėse. 

[Perstumti į viršų] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės perkėlimo į viršų mygtukas. 

Paspaudus mygtuką perkeliama į viršų esama 
projekto biudžeto išlaidų eilutė. 

Mygtukas aktyvus kai sukurta daugiau nei 
viena projekto biudžeto išlaidų eilutė ir norima 
perstumti ne viršutinę eilutę. 

[Perstumti į 
apačią] 

Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės perkėlimo į apačią mygtukas. 

Paspaudus mygtuką perkeliama į apačią 
esama projekto biudžeto išlaidų eilutė. 

Mygtukas aktyvus kai sukurta daugiau nei 
viena projekto biudžeto išlaidų eilutė ir norima 
perstumti ne apatinę eilutę. 

[Įrašo 
redagavimas] 
(tiekėjų/dokumentų 
administravimas 
pasirinktai 
biudžeto eilutei) 

Papildomo meniu, kuriame yra 
mygtukai [Sukurti tiekėją], [Sukurti 
dokumentą], [Pašalinti], [Iškirpti], 
[Kopijuoti], [Įklijuoti], [Perstumti į 
viršų], [Perstumti į apačią] projekto 
biudžeto išlaidų eilutės tiekėją arba 
dokumentą. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas papildomas 
meniu, kuriame galima sukurti, pašalinti, 
iškirpti, kopijuoti, įklijuoti, perstumti į 
viršų/apačią projekto biudžeto išlaidų eilutės 
tiekėją arba dokumentą. 

[Sukurti tiekėją] Skirtas sukurti naują tiekėjo įvedimo 
eilutę. 

 

Paspaudus mygtuką sukuriama naujo tiekėjo 
įvedimo eilutė. Nauja eilutė įterpiama po 
pasirinkta eilute. 

[Sukurti 
dokumentą] 

Skirtas sukurti naują dokumento 
įvedimo eilutę. 

Paspaudus mygtuką sukuriama nauja 
dokumento įvedimo eilutė. Nauja eilutė 
įterpiama po pasirinkta eilute. 

[Pašalinti] Skirtas pašalinti pasirinktą 
tiekėją/dokumentą. 

Paspaudus mygtuką pašalinamas projekto 
biudžeto išlaidų eilutės tiekėjas arba 
dokumentas. 

[Iškirpti] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės tiekėjo arba dokumento 
iškirpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką iškerpamas esamas 
projekto biudžeto išlaidų eilutės tiekėjas arba 
dokumentas. 

[Kopijuoti] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės tiekėjo arba dokumento 
kopijavimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką nukopijuojamas esama 
projekto biudžeto išlaidų eilutės tiekėjas arba 
dokumentas. 
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Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[Įklijuoti] Iškirpto arba nukopijuoto projekto 
biudžeto išlaidų eilutės tiekėjo arba 
dokumento įklijavimo mygtukas. 

Jei įterpiama nukopijuota arba iškirpta tiekėjo 
eilutė, taip pat įterpiamos visos jam nurodytos 
dokumentų eilutės.  

Iškirptas arba nukopijuotas vienos biudžeto 
eilutės tiekėjų ir dokumentų eilutes galima 
įklijuoti kitose biudžeto eilutėse. 

[Perstumti į viršų] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės tiekėjo arba dokumento 
perkėlimo į viršų mygtukas. 

Paspaudus mygtuką perkeliamas į viršų 
esamas tiekėjas arba dokumentas. 

Mygtukas aktyvus kai sukurtas daugiau nei 
vienas tiekėjas arba dokumentas ir norima 
perstumti ne viršutinį įrašą. 

[Perstumti į 
apačią] 

Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės tiekėjo arba dokumento 
perkėlimo į apačią mygtukas. 

Paspaudus mygtuką perkeliamas į apačią 
esamas tiekėjas arba dokumentas. 

Mygtukas aktyvus kai sukurta daugiau nei 
vienas tiekėjas arba dokumentas ir norima 
perstumti ne apatinį įrašą. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Išlaidų kompensavimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sąrašas – laukų grupė, 
skirta atvaizduoti projekto biudžeto eilutes ir pagrindžiančius bei įrodančius dokumentus, jei taikomas išlaidų 
kompensavimo būdas. 

Projekto biudžeto 
išlaidų eilutės 
numeris ir 
pavadinimas 

Projekto biudžeto eilutė. Privaloma pasirinkti vieną reikšmę iš 
pasirinkimo sąrašo. 

Veiklos Nr. Veiklos numeris. Privaloma pasirinkti vieną reikšmę iš 
pasirinkimo sąrašo. 

Prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma pagal 
biudžeto išlaidų 
eilutes 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal 
biudžeto išlaidų eilutes. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2). 

Pagrindžiančių 
dokumentų 
prašoma suma 

Projekto biudžeto eilutės (ir veiklos) 
bendra pagrindžiančių dokumentų 
prašoma suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Įrodančių 
dokumentų 
prašoma suma 

Projekto biudžeto eilutės (ir veiklos) 
bendra apmokėjimą įrodančių 
dokumentų prašoma suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Bendras eilučių 
skaičius 

Projekto biudžeto eilutės (ir veiklos) 
projekto biudžeto eilutės vaikinių 
eilučių, kuriose įvesti išlaidas 
pagrindžiančių ir apmokėjimą 
įrodančių dokumentų duomenys, 
kiekis. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto biudžeto išlaidų eilutės (ir veiklos) pagrindžiančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų 
duomenų lentelė – laukų grupė, skirta atvaizduoti projekto biudžeto išlaidų eilutės (ir veiklos) pagrindžiančių 
ir apmokėjimą įrodančių dokumentų informaciją. 

Eilės Nr. Automatiškai suteiktas išlaidas 
pagrindžiančio dokumento eilutės 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo kodas Tiekėjo kodas. Privaloma įvesti iki 10 simbolių,  jeigu išlaidų 
pagrindimo dokumento tipas nėra „Fiksuoto 
įkainio dokumentas“ arba „Fiksuotos sumos 
dokumentas“. 

Tiekėjo 
pavadinimas 

Tiekėjo pavadinimas. Privaloma įvesti iki 150 simbolių,  jeigu išlaidų 
pagrindimo dokumento tipas nėra „Fiksuoto 
įkainio dokumentas“ arba „Fiksuotos sumos 
dokumentas“. 

Pagrindžiančio 
dokumento tipas 

Išlaidų pagrindimo dokumento tipas. Privaloma pasirinkti vieną reikšmę iš 
pasirinkimo sąrašo. 

Pagr. dok. ser. Išlaidų pagrindimo dokumento serija. Galima įvesti iki 10 simbolių. 

Pagr. dok. Nr. Išlaidų pagrindimo dokumento 
numeris. 

Galima įvesti iki 25 simbolių. 

Pagr. dok. data. Išlaidų pagrindimo dokumento data. Privaloma nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2008-01-15). 

Pagr. Dok. 
prašoma suma, 
Eur 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų 
pagrindimo dokumentą. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2).  

Laukas yra redaguotinas tik įvedimo EUR 
režime 

Pagr. Dok. 
prašoma suma, Lt 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų 
pagrindimo dokumentą. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2). 

Laukas yra redaguotinas tik įvedimo Lt režime ir 
jei atitinkamoje eilutėje nėra įvestos sumos 
eurais. 

Įrodančio 
dokumento tipas 

Išlaidų apmokėjimo įrodymo 
dokumento tipas. 

Privaloma pasirinkti vieną reikšmę iš 
pasirinkimo sąrašo. 

Įrod. dok. Nr. Išlaidų apmokėjimo įrodymo o 
dokumento numeris. 

Galima įvesti iki 20 simbolių. 

Įrod. dok. 
apmokėjimo data 

Išlaidų apmokėjimo įrodymo o 
dokumento data. 

Privaloma nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2008-01-15). 

Įrod. dok. 
prašoma suma, 
Eur 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų 
apmokėjimo įrodymo dokumentą. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2). 

Laukas yra redaguotinas tik įvedimo EUR 
režime 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Įrod. dok. 
prašoma suma, Lt 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų 
apmokėjimo įrodymo dokumentą. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2). 

Laukas yra redaguotinas tik įvedimo Lt režime ir 
jei atitinkamoje eilutėje nėra įvestos sumos 
eurais. 

Komentaras Papildoma projekto biudžeto išlaidų 
eilutės informacija. 

Galima įvesti iki 250 simbolių. 

 

3.10.13. Tarpinio ir galutinio MP MPD3 patirtų išlaidų registravimo formos peržiūros režimas 

Mokėjimo prašymo MPD3 patirtų išlaidų registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo registracijos 
DMS formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo MPD3 patirtų išlaidų registracijos DMS formos peržiūros režimas yra skirtas peržiūrėti 
MP išlaidų (apmokamų sąskaitų apmokėjimo būdu) duomenis. 

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų: 

 2.11.6 Mokėjimo prašymo peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „3 MPD. IK“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „3 MPD. IK“. 

Formos pavyzdys 

 

55 pav.  Tarpinio arba galutinio MP MPD3 patirtų išlaidų registravimo formos peržiūros režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Redaguoti] Mokėjimo prašymo registravimo 
formos perjungimo į redagavimo 
režimą mygtukas. 

Paspaudus mygtuką forma yra perjungiama į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas aktyvus jei mokėjimo prašymas nėra 
pateiktas įgyvendinančiajai institucijai (MP 
būsena yra „Užregistruotas“ arba „Įkeltas“). 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Mokėjimo prašymo klaidų sąrašo 
parsisiuntimo iš duomenų mainų 
svetainės ir saugojimo kompiuteryje 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti klaidų sąrašą 
peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 

[Spausdinti] Mokėjimo prašymo, teiktino ĮI, 
ruošimo PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojamas PDF 
formato mokėjimo prašymas spausdinimui. 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

[Pateikti ĮI] Mokėjimo prašymo pateikimo 
įgyvendinančiajai institucijai 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką mokėjimo prašymas yra 
perduodamas įgyvendinančiajai institucijai. 
Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

[+]/[-] Pasirinktos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės pagrindimo ir apmokėjimo 
įrodymo dokumentų rodymo/slėpimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų 
sąrašas pasirinktai projekto biudžeto išlaidų 
eilutei. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Išlaidų kompensavimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sąrašas – laukų grupė, 
skirta atvaizduoti projekto biudžeto eilutes ir pagrindžiančius bei įrodančius dokumentus, jei taikomas išlaidų 
kompensavimo būdas. 

Projekto biudžeto 
išlaidų eilutės 
numeris ir 
pavadinimas 

Projekto biudžeto eilutė. Atvaizdavimo laukas. 

Veiklos Nr. Veiklos numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma pagal 
biudžeto išlaidų 
eilutes 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal 
biudžeto išlaidų eilutes. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pagrindžiančių 
dokumentų 
prašoma suma 

Projekto biudžeto eilutės (ir veiklos) 
bendra pagrindžiančių dokumentų 
prašoma suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Įrodančių 
dokumentų 
prašoma suma 

Projekto biudžeto eilutės (ir veiklos) 
bendra apmokėjimą įrodančių 
dokumentų prašoma suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Bendras eilučių 
skaičius 

Projekto biudžeto eilutės (ir veiklos) 
projekto biudžeto eilutės vaikinių 
eilučių, kuriose įvesti išlaidas 
pagrindžiančių ir apmokėjimą 
įrodančių dokumentų duomenys, 
kiekis. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto biudžeto išlaidų eilutės (ir veiklos) pagrindžiančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų 
duomenų lentelė – laukų grupė, skirta atvaizduoti projekto biudžeto išlaidų eilutės (ir veiklos) pagrindžiančių 
ir apmokėjimą įrodančių dokumentų informaciją. 

Eilės Nr. Automatiškai suteiktas išlaidas 
pagrindžiančio dokumento eilutės 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo kodas Tiekėjo kodas. Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo 
pavadinimas 

Tiekėjo pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Pagrindžiančio 
dokumento tipas 

Išlaidų pagrindimo dokumento tipas. Atvaizdavimo laukas. 

Pagr. dok. ser. Išlaidų pagrindimo dokumento serija. Atvaizduojami visi įvesti simboliai. 

Pagr. dok. Nr. Išlaidų pagrindimo dokumento 
numeris. 

Atvaizduojami visi įvesti simboliai. 

Pagr. dok. data. Išlaidų pagrindimo dokumento data. Atvaizdavimo laukas. 

Pagr. Dok. 
prašoma suma 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų 
pagrindimo dokumentą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Įrodančio 
dokumento tipas 

Išlaidų apmokėjimo įrodymo 
dokumento tipas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Įrod. dok. Nr. Išlaidų apmokėjimo įrodymo o 
dokumento numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Įrod. dok. 
apmokėjimo data 

Išlaidų apmokėjimo įrodymo o 
dokumento data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Įrod. dok. 
prašoma suma 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų 
apmokėjimo įrodymo dokumentą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Papildoma projekto biudžeto išlaidų 
eilutės informacija. 

Atvaizdavimo laukas. 

 

3.10.14. Avanso registravimo formos redagavimo režimas 

Forma skirta užregistruoti naują avanso mokėjimo prašymą arba esant poreikiui redaguoti jau 
užregistruoto avanso mokėjimo prašymo duomenis.  

Forma yra pildoma, vykdant scenarijus: 

 2.11.1 Avanso registravimas; 

 2.11.3 Avanso redagavimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ →  mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti avanso mokėjimo prašymą“; 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto avansinio MP eilutėje 

mygtukas [ ] → mygtukas [Redaguoti]; 

 Meniu → „Pradžia“ → mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti avanso mokėjimo prašymą“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto avansinio MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas [Redaguoti]. 
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Formos pavyzdys 

 

56 pav.  Avanso MP registravimo formos redagavimo režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Uždaryti]  Avanso mokėjimo prašymo duomenų 
registracijos (redagavimo) baigimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką baigiama avanso 
mokėjimo prašymo duomenų registracija 
(redagavimas) neišaugant duomenų pakeitimų ir 
atidaroma vykdytojo dabar teikiamų mokėjimo 
prašymų sąrašo peržiūros forma. 

[Saugoti] Avanso mokėjimo prašymo duomenų 
išsaugojimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas ir jei randama klaidų, 
suformuojama klaidų sąrašo rinkmena. 

Po išsaugojimo avanso mokėjimo prašymo 
registravimo forma perjungiama į peržiūros 
režimą. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Avanso mokėjimo prašymo informacija – laukų grupė, skirta užpildyti bendruosius duomenis avanso 
mokėjimo prašymo registravimui. 

MP data Projekto vykdytojo nurodyta avanso 
mokėjimo prašymo registracijos 
vykdytojo organizacijoje data. 

Privaloma nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2011-01-15). 

MP nr. Projekto vykdytojo suteiktas avanso 
mokėjimo prašymo numeris. 

Privaloma įvesti iki 30 simbolių. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

MP patikslinimo 
data 

Patikslinto avanso mokėjimo 
prašymo data. 

Privaloma nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2011-01-15). 

Prašoma avanso 
suma 

Projekto vykdytojo prašoma išmokėti 
avansu suma. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2). 

Garantijos ir laidavimo dokumentai – lentelė, skirta užpildyti garantijos ir laidavimo dokumentų duomenis 
avanso mokėjimo prašymo registravimui.  

Garantiją ar 
laidavimą 
suteikusi įstaiga 

Garantijos ar laidavimo dokumentą 
suteikusios organizacijos 
pavadinimas. 

Galima įvesti iki 140 simbolių. 

Garantijos ar 
laidavimo 
dokumentas → 
Dokumento 
pavadinimas 

Garantijos ar laidavimo dokumento 
pavadinimas. 

Galima įvesti iki 100 simbolių. 

Garantijos ar 
laidavimo 
dokumentas → 
Nr.  

Garantijos ar laidavimo dokumento 
registracijos numeris. 

Galima įvesti iki 24 simbolių. 

Garantijos ar 
laidavimo 
dokumentas → 
Data  

Garantijos ar laidavimo dokumento 
registracijos data. 

Privaloma nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2008-01-15). 

Garantijos ar 
laidavimo suma  

Dokumente nurodyta laiduojama 
suma. 

Galima įvesti realųjį skaičių (sveikoji skaičiaus 
dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – iki 2). 

Garantijos arba 
laidavimo 
galiojimo 
terminas  

Dokumente nurodytas garantijos 
arba laidavimo galiojimo terminas. 

Galima įvesti iki 50 simbolių. 

Pasirašantys asmenys – laukų grupė, skirta nurodyti avanso mokėjimo prašymą pasirašančius asmenis. 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vadovo arba jo 
įgaliotas asmuo 
→ Pareigos 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vadovo arba jo 
įgalioto asmens pareigų 
pavadinimas. 

Galima nurodyti iki 100 simbolių. 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vadovo arba jo 
įgaliotas asmuo 
→ Vardas, 
pavardė 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vadovo arba jo 
įgalioto asmens vardas ir pavardė. 

Galima nurodyti iki 100 simbolių. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vyr. buhalteris 
(buhalteris) → 
Pareigos 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vyr. buhalterio 
(buhalterio) pareigų pavadinimas. 

Galima nurodyti iki 100 simbolių. 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vyr. buhalteris 
(buhalteris) → 
Vardas, pavardė 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vyr. buhalterio 
(buhalterio) vardas ir pavardė. 

Galima nurodyti iki 100 simbolių. 

 

3.10.15. Avanso registravimo formos peržiūros režimas 

Forma skirta peržiūrėti duomenų mainų svetainėje užregistruoto avanso mokėjimo prašymo duomenis.  

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijus: 

 2.11.2 Avanso peržiūra; 

 2.11.3 Avanso redagavimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto avansinio MP eilutėje 

mygtukas [ ]; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto avansinio MP eilutėje mygtukas [ ]. 

Formos pavyzdys 

 

57 pav.  Avanso MP registravimo formos peržiūros režime pavyzdys 
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Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Redaguoti] Avanso MP registravimo formos 
perjungimo į redagavimo režimą 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką forma yra perjungiama į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas aktyvus jei avanso mokėjimo 
prašymas nėra pateiktas įgyvendinančiajai 
institucijai (avanso MP būsena yra 
„Užregistruotas“). 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Avanso mokėjimo prašymo informacija – laukų grupė, skirta atvaizduoti bendruosius avanso MP 
duomenis. 

MP data Projekto vykdytojo nurodyta avanso 
mokėjimo prašymo registracijos 
vykdytojo organizacijoje data. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP nr. Projekto vykdytojo suteiktas avanso 
mokėjimo prašymo numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP patikslinimo 
data 

Patikslinto avanso mokėjimo 
prašymo data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Prašoma avanso 
suma 

Projekto vykdytojo prašoma išmokėti 
avansu suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Garantijos ir laidavimo dokumentai – lentelė, skirta atvaizduoti avanso MP garantijos ir laidavimo 
dokumentų duomenis.  

Garantiją ar 
laidavimą 
suteikusi įstaiga 

Garantijos ar laidavimo dokumentą 
suteikusios organizacijos 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Garantijos ar 
laidavimo 
dokumentas → 
Dokumento 
pavadinimas 

Garantijos ar laidavimo dokumento 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Garantijos ar 
laidavimo 
dokumentas → 
Nr.  

Garantijos ar laidavimo dokumento 
registracijos numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Garantijos ar 
laidavimo 
dokumentas → 
Data  

 

Garantijos ar laidavimo dokumento 
registracijos data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Garantijos ar 
laidavimo suma  

Dokumente nurodyta laiduojama 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Garantijos arba 
laidavimo 
galiojimo 
terminas  

Dokumente nurodytas garantijos 
arba laidavimo galiojimo terminas. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pasirašantys asmenys – laukų grupė, skirta atvaizduoti avanso mokėjimo prašymą pasirašančius asmenis. 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vadovo arba jo 
įgaliotas asmuo 
→ Pareigos 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vadovo arba jo 
įgalioto asmens pareigų 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vadovo arba jo 
įgaliotas asmuo 
→ Vardas, 
pavardė 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vadovo arba jo 
įgalioto asmens vardas ir pavardė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vyr. buhalteris 
(buhalteris) → 
Pareigos 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vyr. buhalterio 
(buhalterio) pareigų pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vyr. buhalteris 
(buhalteris) → 
Vardas, pavardė 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vyr. buhalterio 
(buhalterio) vardas ir pavardė. 

Atvaizdavimo laukas. 

 

3.11. Grąžintinos lėšos 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.11.1 Grąžintinų lėšų sąrašo peržiūra; 

 3.11.2 Grąžintinų lėšų peržiūra. 

 

3.11.1. Grąžintinų lėšų sąrašo peržiūra 

Forma skirta peržiūrėti projekto grąžintinų lėšų sąrašą. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.12 Grąžintinų lėšų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Grąžintinos lėšos“. 
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Formos pavyzdys 

 

58 pav. Projekto grąžintinų lėšų sąrašo formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  
(kiekvienų 
grąžintinų lėšų 
eilutėje) 

Pasirinktų grąžintinų lėšų duomenų 
peržiūros mygtukas. 

(atidaromos formos aprašymas pateiktas 
skyriuje „3.11.2 Grąžintinų lėšų peržiūra“) 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Grąžintinų lėšų sąrašas – atvaizduojamos grąžintinos lėšos, esančios būsenose „Patvirtinta AV“, 
„Apmokėta“ arba „Baigta“. 

Grąžintinų lėšų 
nr. 

SFMIS2007 sugeneruotas grąžintinų 
lėšų nr. 

Atvaizdavimo laukas. 

Grąžintinų lėšų 
tipas 

Grąžintinų lėšų tipas. Atvaizdavimo laukas. 

Galimos reikšmės: „Grąžinimas“, „Avanso 
grąžinimas“, „Delspinigiai“, „Palūkanos“, 
„Palūkanos, perverdamos iždui“, „Panaikintos 
lėšos“, „Pajamos“. 

Grąžintina 
finansavimo 
suma 

Grąžintinose lėšose nurodyta 
grąžintina ES ir BF finansavimo 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Grąžinta 
finansavimo 
suma 

Grąžintinų lėšų apmokėtuose 
grąžinimuose nurodyta grąžinti ES ir 
BF finansavimo suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Likusi grąžinti 
finansavimo 
suma (skola) 

Suma gauta iš lauko „Grąžintina 
finansavimo suma“ reikšmės atėmus 
lauko „Grąžinta finansavimo suma“. 

Atvaizdavimo laukas. 

Peržiūrėti 
Mygtuko [ ] atvaizdavimo laukas. 

(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 

 

3.11.2. Grąžintinų lėšų peržiūra 

Forma skirta peržiūrėti detalius grąžintinų lėšų duomenis. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  
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 2.12 Grąžintinų lėšų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Grąžintinos lėšos“ → pasirinktų grąžintinų lėšų eilutėje mygtukas [ ]. 

Formos pavyzdys 

 

59 pav. Projekto grąžintinų lėšų detalios informacijos peržiūros formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Atvaizduoti Lt] Skirtas atvaizduoti formoje esančias 
sumas litais iš istorinių duomenų. 

Mygtukas matomas, kai formoje esančios 
sumos atvaizduojamos eurais. 

[Atvaizduoti Eur] Skirtas atvaizduoti formoje esančias 
sumas eurais. 

Mygtukas matomas, kai formoje esančios 
sumos atvaizduojamos litais. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Grąžintinų lėšų informacija 

Grąžintinų lėšų 
nr. 

SFMIS2007 sugeneruotas grąžintinų 
lėšų nr. 

Atvaizdavimo laukas. 

Grąžintina 
finansavimo 
suma 

Grąžintinose lėšose nurodyta 
grąžintina ES ir BF finansavimo 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Grąžinimo 
terminas 

Grąžintinų lėšų terminas, iki kada 
reikia grąžinti visą grąžintiną 
finansavimo sumą. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Grąžintinų lėšų 
tipas 

Grąžintinų lėšų tipas. Atvaizdavimo laukas. 

Galimos reikšmės: „Grąžinimas“, „Avanso 
grąžinimas“, „Delspinigiai“, „Palūkanos“, 
„Palūkanos, perverdamos iždui“, „Panaikintos 
lėšos“, „Pajamos“. 

Sąsaja su 
pažeidimu 

Nurodoma ar grąžintinos lėšos yra 
susijusios su pažeidimu. 

Atvaizdavimo laukas. 

Galimos reikšmės: „Susijusios su pažeidimu“, 
„Nesusijusios su pažeidimu“. 

Sprendimo data Būsenos „Patvirtinta AV“ sprendimo 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Lėšų grąžinimo 
priežastis 

Grąžintinų lėšų grąžinimo priežastis. Atvaizdavimo laukas. 

Išskaičiuoto iš mokėjimo prašymo finansavimo informacija 

Išskaičiuota iš MP 
finansavimo 

Išskaičiavimo iš mokėjimo prašymų 
būdu grąžinta ES ir BF finansavimo 
suma, gauta susumavus visas 
mokėjimo prašymuose įvertintas 
grąžintinų lėšų sumas 

Atvaizdavimo laukas. 

Vykdytojo MP nr. Mokėjimo prašymo, iš kurio buvo 
išskaičiuota grąžinta ES ir BF 
finansavimo suma, vykdytojo 
nurodytas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Vykdytojo MP 
data 

Mokėjimo prašymo, iš kurio buvo 
išskaičiuota grąžinta ES ir BF 
finansavimo suma, vykdytojo 
nurodyta data. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP dalis Mokėjimo prašymo dalies, iš kurios 
buvo išskaičiuota grąžinta ES ir BF 
finansavimo suma, numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP patvirtinta 
išlaidų suma 

Mokėjimo prašymo dalies, iš kurios 
buvo išskaičiuota grąžinta ES ir BF 
finansavimo suma, patvirtinta bendra 
suma. 

 

Atvaizdavimo laukas. 

Finansavimo grąžinimo pervedant informacija 

Pervedant 
sugrąžinta 
finansavimo 

Lėšų pervedimo būdu grąžinta ES ir 
BF finansavimo suma, gauta 
susumavus visas grąžintinų lėšų 
grąžinimuose nurodytas pervestas 
lėšų sumas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pervedimo data Lėšų pervedimo sprendimo data. Atvaizdavimo laukas. 

Netinkamos finansuoti išlaidos 

Pastaba: Lentelė atvaizduojama grąžintinoms lėšoms, kurių tipas „Grąžinimas“ arba „Panaikintos lėšos“. 

Biudžeto eilutė Projekto biudžeto išlaidų, pagal kurią 
yra grąžinamos lėšos, eilutės 
numeris ir pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Veiklos nr. Veiklos numeris, jeigu pirmame 
stulpelyje nurodyta biudžeto eilutė 
yra skirstoma pagal veiklas. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Grąžintina 
finansavimo 
suma 

Grąžintinose lėšose nurodyta 
grąžintina ES ir BF finansavimo 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Grąžinta 
finansavimo 
suma 

Grąžintinų lėšų apmokėtuose 
grąžinimuose nurodyta grąžinti ES ir 
BF finansavimo suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Likusi grąžinti 
finansavimo 
suma (skola) 

Suma gauta iš lauko „Grąžintina 
finansavimo suma“ reikšmės atėmus 
lauko „Grąžinta finansavimo suma“. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.11.1 Grąžintinų lėšų sąrašo peržiūra. 

 

3.12. MP teikimo grafikas 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.12.1 MP teikimo grafiko esamos situacijos atvaizdavimo forma; 

 3.12.2 MP teikimo grafiko esamos situacijos ataskaita; 

 3.12.3 Teikiamo pradinio MP teikimo grafiko duomenų peržiūros forma DMS; 

 3.12.4 Pradinio MP teikimo grafiko registravimo forma DMS; 

 3.12.5 Pradinio MP teikimo grafiko registravimo formos redagavimo rėžimas. 

 

3.12.1. MP teikimo grafiko esamos situacijos atvaizdavimo forma 

Forma skirta atvaizduoti projekto esamą finansinę situaciją ir planuojamų bei faktinių mokėjimų sąrašą. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „MP teikimo grafikas“. 
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Formos pavyzdys 

 

60 pav. MP teikimo grafiko esamos situacijos atvaizdavimo formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  
Esamos projekto situacijos MP 
teikimo grafiko duomenų ruošimo 
XLS formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama XLS 
formato MP teikimo grafiko lapo versija 
spausdinimui (žr. „3.12.2 MP teikimo grafiko 
esamos situacijos ataskaita“). Rodomas 
pranešimas, kuriame galima pasirinkti atidaryti 
dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukai Aprašymas Pastabos 

Projekto esama situacija 

Avansas 

Sutartyje 
nurodyta suma 

Projektui numatyta išmokėti avansu 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukai Aprašymas Pastabos 

Patvirtinta suma Avansinių MP patvirtinta lėšų suma. Atvaizdavimo laukas. 

Prašoma suma Avansinių MP prašoma lėšų suma. Atvaizdavimo laukas. 

Grąžinta suma Grąžinta avanso suma. Atvaizdavimo laukas. 

Planuojamų MP 
suma 

Aktualiame MP teikimo grafike, 
planuojamuose avansiniuose 
mokėjimo prašymuose numatyta 
prašyti lėšų suma. 

Atvaizdavimo laukas.  

Numatomi 
sutaupymai 
(likutis) 

Projekto sutartyje numatytos avanso 
sumos planuojama nepanaudoti 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pastaba: Šio lauko reikšmė stulpelyje 
„Avansas“ apskaičiuojama iš eilutėje „Sutartyje 
nurodyta suma“ nurodytos avanso sumos 
atimant eilutėse „Patvirtinta suma“, „Prašoma 
suma“, „Grąžinta suma“ ir „Planuojamų MP 
suma“ atvaizduojamas avanso sumas.  

Tink. finansuoti išlaidos 

Sutartyje 
nurodyta suma 

Projekto bendra tinkamų finansuoti 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Patvirtinta suma Tarpiniuose ir galutiniuose MP 
pripažinta tinkama išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Prašoma suma Tarpiniuose ir galutiniuose MP 
prašoma pripažinti tinkama išlaidų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Grąžinta suma Grąžinta išmokėta tinkama finansuoti 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuojamų MP 
suma 

Aktualiame MP teikimo grafike, 
planuojamuose tarpiniuose ir 
galutiniuose mokėjimo prašymuose 
numatyta prašyti išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Numatomi 
sutaupymai 
(likutis) 

Projekto sutartyje numatytos 
tinkamos finansuoti išlaidų sumos 
planuojama nepanaudoti suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pastaba: Šio lauko reikšmė stulpelyje „Tink. 
finansuoti išlaidos“ apskaičiuojama iš eilutėje 
„Sutartyje nurodyta suma“ nurodytos išlaidų 
sumos atimant eilutėse „Patvirtinta suma“, 
„Prašoma suma“, „Grąžinta suma“ ir 
„Planuojamų MP suma“ atvaizduojamas išlaidų 
sumas.  

Grupės „Projekto išlaidų kategorijos“ stulpelis <biudžeto kategorijos numeris> 

Pastaba: stulpelio pavadinimas <biudžeto kategorijos numeris> – tai stulpelis su biudžeto kategorijos, kuriai 
sutartyje skirtas finansavimas numeriu. Kategorijos pavadinimas atvaizduojamas pelės žymeklį užvedus ant 
kategorijos numerio. Suminės biudžeto kategorijos „4. Tiesioginės išlaidos“, „6. IŠ VISO:“ ir „9. IŠ VISO:“ 
nėra atvaizduojamos. 

Sutartyje 
nurodyta suma 

Sutarties biudžete nurodyta 
kategorijai bendra tinkamų finansuoti 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Patvirtinta suma Tarpiniuose ir galutiniuose MP 
biudžeto kategorijai pripažinta 
tinkama išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Prašoma suma Tarpiniuose ir galutiniuose MP 
biudžeto kategorijai prašoma 
pripažinti tinkama išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukai Aprašymas Pastabos 

Grąžinta suma Grąžinta biudžeto kategorijai 
išmokėta tinkama finansuoti išlaidų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas.  

Planuojamų MP 
suma 

Aktualiame MP teikimo grafike, 
planuojamuose tarpiniuose ir 
galutiniuose mokėjimo prašymuose 
biudžeto kategorijai numatyta prašyti 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Numatomi 
sutaupymai 
(likutis) 

Projekto sutartyje biudžeto 
kategorijai numatytos tinkamos 
finansuoti išlaidų sumos planuojama 
nepanaudoti suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pastaba: Šio lauko reikšmė stulpelyje „Tink. 
finansuoti išlaidos“ apskaičiuojama iš eilutėje 
„Sutartyje nurodyta suma“ nurodytos išlaidų 
sumos atimant eilutėse „Patvirtinta suma“, 
„Prašoma suma“, „Grąžinta suma“ ir 
„Planuojamų MP suma“ atvaizduojamas išlaidų 
sumas. 

Jei eilutėje „Planuojamų MP suma“ stulpelių 
grupėje „Projekto išlaidų kategorijos“ 
stulpeliuose nėra atvaizduojamos sumos, tai ir 
eilutės „Numatomi sutaupymai (likutis)“ nėra 
atvaizduojamos sumos.  

Projekto faktiniai ir planuojami mokėjimai 

Pastabos:  

1) lentelėje pirmiau atvaizduojami faktiniai mokėjimai (neanuliuoti ir neatmesti mokėjimo prašymai) 

2) po faktiniais mokėjimais atvaizduojami planuojami mokėjimai iš aktualaus MP teikimo grafiko, t.y.: 

- iš pradinio MP teikimo grafiko, jei jo duomenys  yra patvirtinti ir nėra patvirtintas su MP pateiktas MP 
teikimo grafikas,  

- iš su MP pateikto MP teikimo grafiko, jei MP dalies MPD1 būsena yra „Patvirtinta ĮI“ (imamas MP, kurio 
MPD1 būsenos „Patvirtinta ĮI“ sprendimo data yra vėliausia. Jei datos sutampa, tada MP gavimo data yra 
vėliausia);  

3) aktualus MP teikimo grafikas yra mokėjimo prašymo lygio lapo „MPD1. Veiklos/ Rodikliai/ MP grafikas“ 
lape „MP grafikas“ arba projekto lygio lapo „MP grafikas“ lape „Pradinis grafikas“.  

MP/ Eil. Nr. Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojamas 
registruojant mokėjimą SFMIS2007 
posistemyje suteiktas numeris. 

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, 
atvaizduojamas aktualiame MP 
teikimo grafike nurodytas mokėjimo 
eilės numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP būsena Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojama šiuo metu 
esanti MP būsena  

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, lauke nieko 
neatvaizduojama. 

Atvaizdavimo laukas.  
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Formos laukai Aprašymas Pastabos 

MP grafiko 
patvirtinimo data 

Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojama mokėjimo 
MPD1 būsenos „Patvirtinta ĮI“ 
sprendimo data. 

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, lauke nieko 
neatvaizduojama. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP teikimo data Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojama vykdytojo 
nurodyta mokėjimo prašymo 
pateikimo ĮI data. 

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, 
atvaizduojama mokėjimo pateikimo ĮI 
data nurodyta aktualiame MP teikimo 
grafike. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP tipas Mokėjimo prašymo tipo pirma raidė. Atvaizdavimo laukas.  

Apmokėtas MP Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojamas požymis 
ar užregistruotas apmokėtas 
mokėjimo prašymas. 

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, 
atvaizduojama ar mokėjimas bus 
registruojamas jau po apmokėjimo. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP suma Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojama prašoma 
ir/arba patvirtinta avanso arba 
tinkama išlaidų suma.  

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, 
atvaizduojama mokėjimo išlaidų 
suma nurodyta aktualiame MP 
teikimo grafike. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto išlaidų 
kategorija: 
<biudžeto 
kategorijos 
numeris> 

Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojama prašoma 
ir/arba patvirtinta biudžeto 
kategorijos tinkama išlaidų suma.  

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, 
atvaizduojama mokėjimo biudžeto 
kategorijos išlaidų suma nurodyta 
aktualiame MP teikimo grafike. 

Atvaizdavimo laukas.  

Pastaba: stulpelio pavadinimas <biudžeto 
kategorijos numeris> – tai stulpelis su biudžeto 
kategorijos, kuriai sutartyje skirtas finansavimas 
numeriu. Kategorijos pavadinimas 
atvaizduojamas pelės žymeklį užvedus ant 
kategorijos numerio. Suminės biudžeto 
kategorijos „4. Tiesioginės išlaidos“, „6. IŠ 
VISO:“ ir „9. IŠ VISO:“ nėra atvaizduojamos.  

 

3.12.2. MP teikimo grafiko esamos situacijos ataskaita 

Ataskaita skirta EXCEL dokumentų formatu atvaizduoti projekto esamos finansinės situacijos ir faktinių 
bei planuojamų mokėjimų sąrašo duomenis. 

Ataskaita formuojama vykdant scenarijų:  

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „MP teikimo grafikas“ → Mygtukas [ ]. 
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Ataskaitos pavyzdys 

 

61 pav. MP teikimo grafiko esamos situacijos ataskaitos pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Ataskaitos 
laukai 

Aprašymas Pastabos 

Projekto esama situacija 

Avansas 

Sutartyje 
nurodyta suma 

Projektui numatyta išmokėti avansu 
suma. 

 

Patvirtinta suma Avansinių MP patvirtinta lėšų suma.  

Prašoma suma Avansinių MP prašoma lėšų suma.  

Grąžinta suma Grąžinta avanso suma.  

Planuojamų MP 
suma 

Aktualiame MP teikimo grafike, 
planuojamuose avansiniuose 
mokėjimo prašymuose numatyta 
prašyti lėšų suma. 

 

Numatomi 
sutaupymai 
(likutis) 

Projekto sutartyje numatytos avanso 
sumos planuojama nepanaudoti 
suma. 

 

Tink. finansuoti išlaidos 

Sutartyje 
nurodyta suma 

Projekto bendra tinkamų finansuoti 
išlaidų suma. 

 

Patvirtinta suma Tarpiniuose ir galutiniuose MP 
pripažinta tinkama išlaidų suma. 

 

Prašoma suma Tarpiniuose ir galutiniuose MP 
prašoma pripažinti tinkama išlaidų 
suma. 

 

Grąžinta suma Grąžinta išmokėta tinkama finansuoti 
išlaidų suma. 

 

Planuojamų MP 
suma 

Aktualiame MP teikimo grafike, 
planuojamuose tarpiniuose ir 
galutiniuose mokėjimo prašymuose 
numatyta prašyti išlaidų suma. 

 

Numatomi 
sutaupymai 
(likutis) 

Projekto sutartyje numatytos 
tinkamos finansuoti išlaidų sumos 
planuojama nepanaudoti suma. 
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Ataskaitos 
laukai 

Aprašymas Pastabos 

Grupės „Projekto išlaidų kategorijos“ stulpelis <biudžeto kategorijos numeris> 

Sutartyje 
nurodyta suma 

Sutarties biudžete nurodyta 
kategorijai bendra tinkamų finansuoti 
išlaidų suma. 

 

Patvirtinta suma Tarpiniuose ir galutiniuose MP 
biudžeto kategorijai pripažinta 
tinkama išlaidų suma. 

 

Prašoma MP 
suma 

Tarpiniuose ir galutiniuose MP 
biudžeto kategorijai prašoma 
pripažinti tinkama išlaidų suma. 

 

Grąžinta suma Grąžinta biudžeto kategorijai 
išmokėta tinkama finansuoti išlaidų 
suma. 

 

Planuojamų MP 
suma 

Aktualiame MP teikimo grafike, 
planuojamuose tarpiniuose ir 
galutiniuose mokėjimo prašymuose 
biudžeto kategorijai numatyta prašyti 
išlaidų suma. 

 

Numatomi 
sutaupymai 
(likutis) 

Projekto sutartyje biudžeto 
kategorijai numatytos tinkamos 
finansuoti išlaidų sumos planuojama 
nepanaudoti suma. 

 

Projekto faktiniai ir planuojami mokėjimai  

Eil. Nr. Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojamas 
registruojant mokėjimą SFMIS2007 
posistemyje suteiktas numeris. 

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, 
atvaizduojamas aktualiame MP 
teikimo grafike nurodytas mokėjimo 
eilės numeris. 

 

MP teikimo data Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojama vykdytojo 
nurodyta mokėjimo prašymo 
pateikimo ĮI data. 

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, 
atvaizduojama mokėjimo pateikimo ĮI 
data nurodyta aktualiame MP teikimo 
grafike. 

 

MP tipas Mokėjimo prašymo tipo pirma raidė.  

Apmokėtas MP Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojamas požymis 
ar užregistruotas apmokėtas 
mokėjimo prašymas. 

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, 
atvaizduojama ar mokėjimas bus 
registruojamas jau po apmokėjimo. 
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Ataskaitos 
laukai 

Aprašymas Pastabos 

MP suma Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojama prašoma 
ir/arba patvirtinta avanso arba 
tinkama išlaidų suma.  

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, 
atvaizduojama mokėjimo išlaidų 
suma nurodyta aktualiame MP 
teikimo grafike. 

 

Projekto išlaidų 
kategorija: 
<biudžeto 
kategorijos 
numeris> 

Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojama prašoma 
ir/arba patvirtinta biudžeto 
kategorijos tinkama išlaidų suma.  

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, 
atvaizduojama mokėjimo biudžeto 
kategorijos išlaidų suma nurodyta 
aktualiame MP teikimo grafike. 

 

Susijusios formos 

 3.12.1 MP teikimo grafiko esamos situacijos atvaizdavimo forma. 

 

3.12.3. Teikiamo pradinio MP teikimo grafiko duomenų peržiūros forma DMS 

Forma skirta teikiamo pradinio MP teikimo grafiko duomenų atvaizdavimui duomenų mainų svetainėje. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiamas pradinis MP teikimo grafikas“. 

Formos pavyzdys 

 

62 pav. Teikiamo pradinio MP teikimo grafiko duomenų peržiūros forma DMS 
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Formos mygtukai 

Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[ ]  
Mygtukas skirtas parsisiųsti 
dalinai užpildytą elektroninę 
pradinio MP teikimo grafiko formą. 

Paspaudus mygtuką rodomas perspėjimas: 
„Ar norite parsisiųsti iš dalies užpildytą 
pradinio MP teikimo grafiko formą?“ su 
mygtukais [Taip] ir [Ne]. Paspaudus 
mygtuką [Taip], ruošiama el. forma. 

[ ] 
Mygtukas skirtas atidaryti antro 
lygio meniu punktų pasirinkimo 
formą. 

Mygtukas aktyvus, kai projekto būsena 
„Įgyvendinama sutartis“, projektui nėra MP 
grafiko, kurio būsena „Aktualus“ ir šios 
formos lentelėje „Pradinis MP teikimo 
grafikas“ nėra nė vieno įrašo.  

Kai mygtukas neaktyvus, užvedus pelės 
žymeklį ant mygtuko, rodomas pranešimas 
„Pradinio MP teikimo grafiko pateikti 
nebegalima.“  

Paspaudus mygtuką rodomi meniu punktai:  

- „Pildyti pradinį MP teikimo grafiką“ - skirtas 
atidaryti tuščią pradinio MP teikimo grafiko 
registravimo formą redagavimo režime;  

- „Įkelti užpildytą elektroninę pradinio MP 
teikimo grafiko formą“ - skirtas atidaryti 
standartinį rinkmenos įkėlimo langą:  

-- lango pavadinimas „Elektroninės pradinio 
MP teikimo grafiko formos įkėlimas“;  

-- teksto įvedimo laukas „Rinkmena“ ir 
rinkmenos paieškos kompiuteryje mygtukas 
[Browse];  

-- mygtukai [Tęsti] ir [Atšaukti]. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Lentelės mygtukai 

Lentelės 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Mygtukas skirtas atidaryti pradinio 
MP teikimo grafiko registravimo 
formą peržiūros režime. 

Mygtukas aktyvus, kai pradinio MP teikimo 
grafiko būsena yra „Užregistruotas“, „Įkeltas“ ir 
„Pateiktas ĮI“.  

Užvedus pelės žymeklį ant mygtuko, rodomas 
pranešimas „Peržiūrėti pradinį MP teikimo 
grafiką“. 
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Lentelės 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Mygtukas skirtas „Pateikti ĮI“ be 
klaidų užregistruotą pradinį MP 
teikimo grafiką arba įkeltą elektroninę 
pradinio MP teikimo grafiko formą.  

 

Mygtukas rodomas, kai pradinio MP teikimo 
grafiko būsena yra „Užregistruotas“ arba 
„Įkeltas“.  

Mygtukas aktyvus, kai klaidų skaičius yra 0 ir 
prisijungęs projekto vykdytojas.  

Kai prisijungęs projekto vykdytojas ir klaidų 
skaičius yra 0, užvedus pelės žymeklį ant 
mygtuko, rodomas pranešimas „Pateikti pradinį 
MP teikimo grafiką įgyvendinančiajai institucijai“.  

Paspaudus mygtuką, rodomas perspėjimas: „Ar 
tikrai norite pateikti pradinį MP teikimo grafiką 
įgyvendinančiajai institucijai?“ su mygtukais 
[Taip] ir [Ne]. Paspaudus [Taip], pakeičiama 
pradinio MP teikimo grafiko būsena į „Pateiktas 
ĮI“ ir rodomas pranešimas „Pradinis MP teikimo 
grafikas sėkmingai pateikta įgyvendinančiajai 
institucijai.“ su mygtuku [Tęsti]. 

[ ] 
Mygtukas skirtas pašalinti pradinį MP 
teikimo grafiką. 

 

Mygtukas rodomas, kai pradinio MP teikimo 
grafiko būsena yra „Užregistruotas“ arba 
„Įkeltas“.  

Mygtukas aktyvus, kai prisijungęs projekto 
vykdytojas.  

Kai prisijungęs projekto vykdytojas, užvedus 
pelės žymeklį ant mygtuko, rodomas 
pranešimas „Pašalinti pradinį MP teikimo 
grafiką“.  

Paspaudus mygtuką, rodomas perspėjimas: „Ar 
tikrai norite pašalinti pradinį MP teikimo 
grafiką?“ su mygtukais [Taip] ir [Ne]. 

Formos laukai 

Formos laukai Aprašymas Pastabos 

Lentelės pavadinimas „Pradinis MP teikimo grafikas“ 

Data Pradinio MP teikimo grafiko data. Atvaizdavimo laukas. 

Pateikimo ĮI data Pradinio MP teikimo grafiko 
pateikimo įgyvendinančiajai 
institucijai data. 

Data yra nustatoma, paspaudus mygtuką [ ] 
(pateikti įgyvendinančiajai institucijai) (įrašoma 
tos dienos data). 

Būsena Pradinio MP teikimo grafiko būsena 
„Apdorojamas“, „Neįkeltas“, „Įkeltas“, 
„Užregistruotas“ ir „Pateiktas ĮI“. 

Atvaizdavimo laukas. 

Klaidos Pradinio MP teikimo grafiko klaidų 
skaičius. 

Atvaizdavimo laukas. 

Paspaudus klaidų skaičiaus nuorodą, yra 
paruošiamas klaidų sąrašas ir rodomas klaidų 
sąrašo atidarymo arba saugojimo dialogas. 
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Formos laukai Aprašymas Pastabos 

Rinkmena Įkeltos elektroninės pradinio MP 
teikimo grafiko formos rinkmenos 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas.  

Paspaudus rinkmenos pavadinimą (nuorodą), 
rodomas perspėjimas „Ar norite atidaryti 
rinkmeną peržiūrai? Rinkmenoje padaryti 
pakeitimai nebus išsaugoti duomenų mainų 
svetainėje.“ su mygtukais [Taip] ir [Ne]. 
Paspaudus [Taip], atidaromas rinkmenos 
atidarymo arba saugojimo kompiuteryje 
dialogas. 

Rinkmenos 
įkėlimo/ 
Užregistravimo 
data 

Pradinio MP teikimo grafiko 
rinkmenos įkėlimo į DMS data arba 
pradinio MP teikimo grafiko 
užpildymo (pirmo išsaugojimo) DMS 
data. 

Atvaizdavimo laukas.  

Veiksmai  Mygtukų atvaizdavimo laukas (žr. šio skyriaus 
poskyrį ”Lentelės mygtukai“). 

 
 

3.12.4. Pradinio MP teikimo grafiko registravimo forma DMS 

Forma skirta užpildyti ir peržiūrėti teikiamo pradinio MP teikimo grafiko duomenų atvaizdavimui duomenų 
mainų svetainėje. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiamas pradinis MP teikimo grafikas“ → [ ]. 

Formos pavyzdys 

 

63 pav. Pradinio MP teikimo grafiko registravimo forma DMS 

Formos mygtukai 

Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 
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Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[Redaguoti] Mygtukas skirtas perjungti formą į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas aktyvus tik kai prisijungęs 
projekto vykdytojas ir pradinio MP teikimo 
grafiko būsena yra „Užregistruotas“ arba 
„Įkeltas“.  

Jei pradiniame MP teikimo grafike yra 
klaidų, mygtuko [Redaguoti] dešinėje 
rodomas klaidų skaičius ir klaidų rinkmena, 
kurią galima parsisiųsti. 

[Spausdinti] Mygtukas skirtas suformuoti 
pradinio MP teikimo grafiko 
ataskaitą „PDF“ formatu. 

 

[Pateikti ĮI] Mygtukas skirtas pakeisti pradinio 
MP teikimo grafiko būseną į 
„Pateiktas ĮI“. 

Mygtukas aktyvus tik kai prisijungęs 
projekto vykdytojas, klaidų skaičius yra 0 ir 
pradinio MP teikimo grafiko būsena yra 
„Užregistruotas“ arba „Įkeltas“.  

Paspaudus mygtuką, rodomas perspėjimas: 
„Ar tikrai norite pateikti pradinį MP teikimo 
grafiką įgyvendinančiajai institucijai?“ su 
mygtukais [Taip] ir [Ne]. Paspaudus [Taip], 
pakeičiama pradinio MP teikimo grafiko 
būsena į „Pateiktas ĮI“ ir rodomas 
pranešimas „Pradinis MP teikimo grafikas 
sėkmingai pateikta įgyvendinančiajai 
institucijai.“ su mygtuku [Tęsti]. 

Formos laukai 

Peržiūros režime atvaizduojami laukai yra analogiški redagavimo režime esantiems laukams. Jų 
aprašymą žiūrėkite šio skyriaus poskyryje „Pradinio MP teikimo grafiko registravimo formos redagavimo 
režimas“. 
 

3.12.5. Pradinio MP teikimo grafiko registravimo formos redagavimo rėžimas 

Forma skirta užpildyti ir peržiūrėti teikiamo pradinio MP teikimo grafiko duomenų atvaizdavimui duomenų 
mainų svetainėje. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiamas pradinis MP teikimo grafikas“ → „Pildyti pradinį MP 
teikimo grafiką“. 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiamas pradinis MP teikimo grafikas“ → [ ] → [Redaguoti]. 
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Formos pavyzdys 

 

64 pav. Pradinio MP teikimo grafiko registravimo formos redagavimo rėžimas 

Formos mygtukai 

Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[Uždaryti] Grįžimo į pradinio MP grafiko 
registravimo formos peržiūros 
režimą neišsaugant atliktų 
pakeitimų mygtukas. 

Paspaudus mygtuką rodomas perspėjimas 
„Grįžtant į ankstesnį puslapį duomenys 
nebus išsaugoti. Ar tikrai norite grįžti?“ su 
mygtukais [Taip] ir [Ne]. 

[Saugoti] Mygtukas skirtas patikrinti ir 
išsaugoti pradinio MP teikimo 
grafiko duomenis. 

Jei formoje yra laukų, kuriuose duomenys 
nurodyti klaidingu formatu, tie laukai yra 
dažomi raudonai ir duomenų išsaugoti 
neleidžiama. Kai nėra formato klaidų, 
vykdomi kiti duomenų tikrinimai. 

- Jei nėra kitų klaidų, rodomas pranešimas:  

„Patikrinus pradinį MP teikimo grafiką rasta 
klaidų: 0. Duomenys sėkmingai išsaugoti.“ 
su mygtuku [Tęsti].  

- Jei yra kitų klaidų, rodomas pranešimas:  

„Patikrinus pradinį MP teikimo grafiką rasta 
klaidų: x. Parsisiųsti klaidų failą: Klaidos.txt“  

su mygtukais [Tęsti] ir [Atšaukti]. Čia x – 

klaidų skaičius, „Klaidos.txt “ - klaidų 
rinkmenos parsisiuntimo nuoroda.  

Paspaudus [Tęsti], formuojamas pradinio 
MP grafiko duomenų rinkinys ir jis 
siunčiamas į SFMIS 
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Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[Tikrinti] Mygtukas skirtas patikrinti 
pradinio MP teikimo grafiko 
duomenis. 

Jei formoje yra laukų, kuriuose duomenys 
nurodyti klaidingu formatu, tie laukai yra 
dažomi raudonai ir kiti tikrinimai nėra 
vykdomi. Kai nėra formato klaidų, vykdomi 
kiti duomenų tikrinimai. 

- Jei nėra kitų klaidų, rodomas pranešimas: 
„Tikrinimas baigtas. Klaidų nerasta.“ su 
mygtuku [Tęsti].  

- Jei yra kitų klaidų, rodomi klaidų pranešimi 
registravimo formos viršuje. 

Formos laukai 

Formos laukai Aprašymas Pastabos 

Laukų grupė „Dokumento informacija“: 

Pradinio MP 
grafiko data 

Pradinio MP grafiko parengimo data. Privalomas datos įvedimo laukas formatu 
„MMMM-mm-dd“. 

Laukų grupė „Projekto sutarties informacija“: 

Projekto tinkamų 
finansuoti išlaidų 
suma 

Pateikiama projekto sutarties 
finansavimo šaltinių eilutėje „3. Iš 
viso“ nurodyta suma (sutarties lapas 
„10.“). 

Atvaizdavimo laukas. 

Projektui numatyti 
skirti avanso 
suma 

Pateikiama projekto sutartyje 
nurodyta maksimalia avanso suma 
(sutarties lapas „SP“). 

Atvaizdavimo laukas. 

Lentelės „Planuojami pateikti MP“ stulpeliai: 

[ ] 
Kiekvienoje eilutėje esantys 
mygtukai, skirti sukurti / šalinti 
pradinio MP teikimo grafiko eilutę. 

 

Eil. Nr. Pateikiamas pildomos eilutės 
numeris (pvz., `1.`, `2.`, ...). 

Atvaizdavimo laukas. 

MP teikimo data Planuojama mokėjimo prašymo 
pateikimo ĮI data. 

Privalomas datos įvedimo laukas formatu 
„MMMM-mm-dd“. 

MP tipas Planuojamo pateikti mokėjimo 
prašymo tipas. 

Privalomas vienos reikšmės pasirinkimo 
sąrašas. 

Galimos reikšmės: tuščia reikšmė, „A“, „T“ ir „G“ 
(A – avanso mokėjimo prašymas, T – tarpinis 
mokėjimo prašymas, G – galutinis mokėjimo 
prašymas). 

MP suma Bendra MP prašoma pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų (avanso 
mokėjimo prašymo atveju – prašomų 
apmokėti lėšų) suma. 

Privalomas realaus skaičiaus formatu (12,2) 
įvedimo laukas. 

 

Projekto išlaidų kategorijos: 

<Biudžeto 
kategorijos 
numeris> 

Mokėjimo prašyme pagal šią projekto 
biudžeto išlaidų kategoriją 
planuojama prašyti pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų suma. 

Realaus skaičiaus formatu (12,2) įvedimo 
laukas. 

Pelės žymeklį užvedus ant kategorijos numerio 
rodomas kategorijos pavadinimas (tooltip). 

Komentaras Papildoma MP teikimo informacija. 600 simbolių įvedimo laukas. 

Po lentelės antrašte atvaizduojamos eilutės: 
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Formos laukai Aprašymas Pastabos 

Bendra suma 
(išskyrus avansą) 

Stulpelio „MP suma“ ir stulpelių 
grupės „Projekto išlaidų kategorijos“ 
stulpelių (kiekvieno atskirai) bendra 
tarpiniuose ir galutiniuose mokėjimo 
prašymuose planuojama prašyti 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Avanso suma Stulpelio „MP suma“ bendra avanso 
mokėjimo prašymuose planuojama 
prašyti suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

 
PAPILDOMA INFORMACIJA: Lentelės „Planuojami pateikti MP“ laukų grupė „Projekto išlaidų kategorijos“ 
automatiškai užpildoma projekto sutarties lape „8“. esančiomis biudžeto išlaidų kategorijomis, kurioms 
stulpelyje „Bendra išlaidų suma“ nurodytos sumos. 
 
 

3.13. Ataskaitos po užbaigimo duomenų registravimas 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.13.1 Ataskaitų po užbaigimo sąrašinės formos peržiūra; 

 3.13.2 Ataskaitos po užbaigimo bendrųjų duomenų registravimo formos peržiūros režimas; 

 3.13.3 Ataskaitos po užbaigimo bendrųjų duomenų registravimo formos redagavimo režimas; 

 3.13.4 Ataskaitos po užbaigimo rodiklių pasiekimų registravimo formos peržiūros režimas; 

 3.13.5 Ataskaitos po užbaigimo rodiklių pasiekimų registravimo formos redagavimo režimas; 

 3.13.6 Ataskaitos po užbaigimo pajamų registravimo formos peržiūros režimas (ERPF ir SF fondų 
projektams); 

 3.13.7 Ataskaitos po užbaigimo pajamų registravimo formos redagavimo režimas (ERPF ir SF 
fondų projektams); 

 3.13.8 Ataskaitos po užbaigimo pajamų registravimo formos peržiūros režimas (ESF fondų 
projektams); 

 3.13.9 Ataskaitos po užbaigimo pajamų registravimo formos redagavimo režimas (ESF fondų 
projektams); 

 3.13.10 Ataskaitos po užbaigimo kitos informacijos registravimo formos peržiūros režimas; 

 3.13.11 Ataskaitos po užbaigimo kitos informacijos registravimo formos redagavimo režimas; 

 3.13.12 Ataskaitos po užbaigimo dokumentų sąrašinės formos peržiūros režimas; 

 3.13.13 Ataskaitos po užbaigimo dokumentų registravimo forma. 

 

3.13.1. Ataskaitų po užbaigimo sąrašinės formos peržiūra 

Forma skirta vieno projekto ataskaitų po užbaigimo sąrašo peržiūrai ir to projekto naujos ataskaitos po 
užbaigimo sukūrimo inicijavimui duomenų mainų svetainėje. 

Navigacija 

 Meniu → „Projekto vykdymas“ →  „Ataskaitos po užbaigimo“. 
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Formos pavyzdys 

 

65 pav. Ataskaitų po užbaigimo sąrašinė 

Formos mygtukai 

Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[

] 

Mygtukas skirtas sukurti naują 
ataskaitą po užbaigimo. 

Mygtukas matomas, kai projekto būsena yra 
„Baigtas“.  

Jei sutarties SP lape lauke "Už ataskaitą 
po užbaigimo atsiskaitoma :" nurodyta 
"Kasmet nuo kalendorinių metų 
pabaigos", mygtukas aktyvus, kol nėra 
užregistruotos šešios ataskaitos po 
užbaigimo (kartu SFMIS07 ir DMS) visiems 
6 metam po projekto pabaigos. Jei yra, 
naujos ataskaitos po užbaigimo registruoti 
negalima. 

Jei sutarties SP lape lauke "Už ataskaitą 
po užbaigimo atsiskaitoma :" nurodyta 
"Kasmet nuo projekto finansavimo 
pabaigos", mygtukas aktyvus, kol nėra 

užregistruotos penkios ataskaitos po 
užbaigimo (kartu SFMIS07 ir DMS) visiems 
5 metam po projekto pabaigos. Jei yra, 
naujos ataskaitos po užbaigimo registruoti 
negalima. 

Ataskaitų po užbaigimo sąrašas - lentelėje 

[ ] (stulpelyje 
„Veiksmai“, prie 
ataskaitos po užbaigimo) 

Mygtukas skirtas atidaryti 
ataskaitos po užbaigimo lapą 
„Bendra informacija“ peržiūros 
režime.  

Pelės žymeklį užvedus ant mygtuko, 
rodomas tekstas „Peržiūrėti ataskaitą po 
užbaigimo“. 

[ ] (stulpelyje 
„Veiksmai“, prie 
ataskaitos po užbaigimo) 

Mygtukas skirtas suformuoti  
ataskaitą po užbaigimo PDF 
formatu.  

Pelės žymeklį užvedus ant mygtuko, 
rodomas tekstas „Spausdinti ataskaitą po 
užbaigimo“. 
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Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[ ] (stulpelyje 
„Veiksmai“, prie 
ataskaitos po užbaigimo) 

Mygtukas skirtas pateikti ataskaitą 
po užbaigimo. 

Pelės žymeklį užvedus ant mygtuko, 
rodomas tekstas „Pateikti ataskaitą po 
užbaigimo įgyvendinančiai institucijai“.  

Paspaudus mygtuką rodomas pranešimas: 
„Ar tikrai norite pateikti ataskaitą po 
užbaigimo įgyvendinančiajai institucijai?“ su 
mygtukais [Taip] ir [Ne]. Paspaudus [Taip], 
išsaugoma ataskaitos būsena „Pateikta ĮI“ ir 
pateikimo ĮI data – šios dienos data. 

[ ] (stulpelyje 
„Veiksmai“, prie 
ataskaitos po užbaigimo) 

Mygtukas skirtas ištrinti ataskaitą 
po užbaigimo.  

 

Pelės žymeklį užvedus ant mygtuko, 
rodomas tekstas „Šalinti ataskaitą po 
užbaigimo“.  

Šalinimo mygtukas rodomas, kai ataskaitos 
po užbaigimo būsena yra „Užregistruota“.  

Paspaudus mygtuką, rodomas pranešimas: 
„Ataskaita po užbaigimo bus pašalinta. Ar 
norite tęsti?“ su mygtukais [Tęsti] ir 
[Atšaukti]. Jei pasirinkta veiksmą tęsti, 
ataskaita yra pašalinama iš ataskaitos po 
užbaigimo sąrašo. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Ataskaitų po užbaigimo sąrašas: 

Nr. Ataskaitos po užbaigimo numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Data Ataskaitos po užbaigimo data. Atvaizdavimo laukas. 

Metai po 
užbaigimo 

Ataskaitos po užbaigimo metai 
(metai, praėję po projekto 
užbaigimo). 

Atvaizdavimo laukas. 

Pateikimo ĮI data Ataskaitos po užbaigimo pateikimo ĮI 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Patikslinimo data Ataskaitos po užbaigimo patikslinimo 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Klaidos Ataskaitos po užbaigimo klaidų 
skaičius.  

Atvaizdavimo laukas. 

Paspaudus klaidų skaičiaus nuorodą, yra 
paruošiamas klaidų sąrašas ir rodomas klaidų 
sąrašo atidarymo arba saugojimo dialogas. 
Procedūrų aprašymai pateikti  „Ataskaitos po 
užbaigimo tikrinimo procedūra DMS“ ir 
„Ataskaitos po užbaigimo klaidų sąrašo 
formavimo procedūra“ skyriuose. 

Būsena Ataskaitos po užbaigimo būsena. Atvaizdavimo laukas. 

Veiksmai Veiksmai. Mygtukų atvaizdavimo laukas. 

Rikiavimas pagal stulpelį „Data“. 

 
Pastaba: Ataskaitos po užbaigimo DMS rodomos tik projekto vykdytojo užregistruotos ataskaitos po 
užbaigimo, kurių būsena „Užregistruota“. SFMIS07 sistemoje registruotos ataskaitos po užbaigimo šitame 
sąraše matomos tik nuo būsenos „Pateikta ĮI“. 
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3.13.2. Ataskaitos po užbaigimo bendrųjų duomenų registravimo formos peržiūros režimas 

Ataskaitos po užbaigimo bendros informacijos registracijos DMS forma yra ataskaitos po užbaigimo 
registracijos DMS formos dalis.  

Ataskaitos po užbaigimo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „Bendra informacija“, „1. Rodikliai“, „2. 
Pajamos“, „3. Kita informacija“, „4. Dokumentai“.  

Ataskaitos po užbaigimo bendros informacijos registracijos DMS forma yra skirta peržiūrėti pagrindinius 
ataskaitos po užbaigimo duomenis.  

 Navigacija 

 Meniu → „Projekto vykdymas“ → „Ataskaitos po užbaigimo“ → mygtukas [ ] (pasirinktos 
ataskaitos po užbaigimo eilutėje) → lapas „Bendra informacija“. 

Formos pavyzdys 

 

66 pav.  Ataskaitos po užbaigimo bendrųjų duomenų registravimo formos peržiūros režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Redaguoti] Mygtukas skirtas perjungti ataskaitos 
po užbaigimo registravimo formą į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas yra aktyvus, jei ataskaita po 
užbaigimo nėra pateikta įgyvendinančiajai 
institucijai (ataskaitos po užbaigimo būsena yra 
„Užregistruota“). 

[Tikslinti]  Mygtukas skirtas patikslinti ataskaitą 
po užbaigimo. 

Mygtukas yra aktyvus, jei ataskaitos po 
užbaigimo būsena yra „Grąžinta tikslinti“ arba 
„Patikslinta“. 

[Spausdinti] Mygtukas skirtas suformuoti 
ataskaitą po užbaigimo PDF formatu. 

 

[Pateikti ĮI] Mygtukas skirtas pateikti ataskaitą po 
užbaigimo įgyvendinančiajai 
institucijai. 

Paspaudus mygtuką ataskaita po užbaigimo yra 
perduodamas įgyvendinančiajai institucijai.  

Mygtukas yra aktyvus, jei duomenys yra be 
klaidų ir ataskaitos po užbaigimo būsena yra 
„Užregistruota“, „Patikslinta“.  

Mygtukas yra matomas, bet neaktyvus, jei 
duomenys yra su klaidomis.  
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Šalinti] Mygtukas skirtas pašalinti ataskaitą 
po užbaigimo. 

Mygtukas yra matomas, kai ataskaitos po 
užbaigimo būsena yra „Užregistruota“. 
Paspaudus mygtuką, rodomas informacinis 
pranešimas „Ar tikrai norite pašalinti ataskaitą 
po užbaigimo?“ su mygtukais [Taip] ir [Ne]. 

[Pridėti 
dokumentą] 

Mygtukas skirtas pridėti dokumentą.  

Formos laukai 

Peržiūros režime atvaizduojami laukai yra analogiški redagavimo režime esantiems laukams (žr. 3.13.3 
Ataskaitos po užbaigimo bendrųjų duomenų registravimo formos redagavimo režimas).  

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Peržiūros režime matomas papildomas laukas 

Būsena Ataskaitos po užbaigimo būsena.  Atvaizdavimo laukas. 

Kartu rodomas mygtukas, kurį paspaudus 
rodomas komentaras, įvestas projekto vykdytojo 
patvirtinant tikslinimo duomenis. 

 

3.13.3. Ataskaitos po užbaigimo bendrųjų duomenų registravimo formos redagavimo režimas 

Ataskaitos po užbaigimo bendros informacijos registracijos DMS forma yra ataskaitos po užbaigimo 
registracijos DMS formos dalis.  

Ataskaitos po užbaigimo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „Bendra informacija“, „1. Rodikliai“, „2. 
Pajamos“, „3. Kita informacija“, „4. Dokumentai“.  

Ataskaitos po užbaigimo bendros informacijos registracijos DMS forma yra skirta užpildyti pagrindinius 
ataskaitos po užbaigimo duomenis.  

Forma yra pildoma vykdant scenarijų:  

 2.14.1 Ataskaitos po užbaigimo registravimas DMS; 

 2.14.2 Ataskaitos po užbaigimo tikslinimas DMS. 

Navigacija 

 Meniu → „Projekto vykdymas“ → „Ataskaitos po užbaigimo“ → mygtukas [

]; 

 Meniu → „Projekto vykdymas“ → „Ataskaitos po užbaigimo“ → mygtukas [ ] (pasirinktos 
ataskaitos po užbaigimo eilutėje) → mygtukas [Redaguoti] → lapas „Bendra informacija“. 
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Formos pavyzdys 

 

67 pav. Ataskaitos po užbaigimo bendrųjų duomenų registravimo formos redagavimo režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Uždaryti] Ataskaitos po užbaigimo duomenų 
registracijos (redagavimo) baigimo 
mygtukas. 

 

[Saugoti] Mygtukas skirtas patikrinti ir išsaugoti 
ataskaitos po užbaigimo duomenis. 

Paspaudus mygtuką tikrinama, ar nėra tuo metu 
užregistruotos penkios ataskaitos po užbaigimo 
(kartu SFMIS07 ir DMS). 

[Tikrinti] Mygtukas skirtas patikrinti ataskaitos 
po užbaigimo duomenis, neišsaugant 
duomenų. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Ataskaitos po užbaigimo bendra informacija: 

Numeris Vykdytojo ataskaitai po užbaigimo 
suteiktas numeris. 

Kai registruojama nauja ataskaita po užbaigimo 
- 30 simbolių įvedimo laukas.  

Kai registruojamas ataskaitos po užbaigimo 
patikslinimas - atvaizdavimo laukas.  

Saugojimui ir pateikimui ĮI privalomas laukas. 

Data Ataskaitos po užbaigimo 
registracijos/tikslinimo vykdytojo 
data. 

Kai registruojama nauja ataskaita po užbaigimo 
- datos įvedimo laukas (ir datos pasirinkimo 
kalendorius). 

Kai registruojamas ataskaitos po užbaigimo 
patikslinimas - atvaizdavimo laukas. 

Saugojimui ir pateikimui ĮI privalomas laukas. 

Ataskaita 
teikiama už 
laikotarpį nuo 

Teikiamos ataskaitos po užbaigimo 
pradžios laikotarpis. 

Datos įvedimo laukas (ir datos pasirinkimo 
kalendorius). 

Pateikimui ĮI privalomas laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Ataskaita 
teikiama už 
laikotarpį iki 

Teikiamos ataskaitos po užbaigimo 
pabaigos laikotarpis. 

Datos įvedimo laukas (ir datos pasirinkimo 
kalendorius). 

Pateikimui ĮI privalomas laukas. 

Metai po 
užbaigimo 

Ataskaitos po užbaigimo metai 
(metai, praėję po projekto 
užbaigimo). 

1 reikšmės pasirinkimo sąrašas. 

Jei sutarties SP lape lauke "Už ataskaitą po 
užbaigimo atsiskaitoma :" nurodyta "Kasmet 
nuo kalendorinių metų pabaigos", sąrašo 

reikšmės: „ “, „1“, „2“, „3“, „4“, „5“, „6“.   

Jei sutarties SP lape lauke "Už ataskaitą po 
užbaigimo atsiskaitoma :" nurodyta " Kasmet 
nuo projekto finansavimo pabaigos", sąrašo 

reikšmės: „ “, „1“, „2“, „3“, „4“, „5“.  Saugojimui ir 
tvirtinimui privalomas laukas. 

Patikslinimo data Ataskaitos po užbaigimo patikslinimo 
data. 

Datos įvedimo laukas (ir datos pasirinkimo 
kalendorius). 

Pateikimui ĮI privalomas laukas. 

Būsena Ataskaitos po užbaigimo būsena.  Atvaizdavimo laukas. 

Informacija apie projekto vykdytojo atstovą, atsakingą už priežiūrą įgyvendinus projektą: 

Vardas Projekto vykdytojo atstovo vardas. 30 simbolių teksto įvedimo laukas.  

Pateikimui ĮI privalomas laukas. 

Pavardė Projekto vykdytojo atstovo pavardė. 30 simbolių teksto įvedimo laukas.  

Pateikimui ĮI privalomas laukas. 

Telefono nr. Projekto vykdytojo atstovo telefono 
numeris. 

30 simbolių teksto įvedimo laukas.  

Pateikimui ĮI privalomas laukas. 

El. paštas Projekto vykdytojo atstovo 
elektroninis pašto adresas. 

100 simbolių teksto įvedimo laukas. 

Pateikimui ĮI privalomas laukas. 

 
Papildoma informacija: Pelės žymeklį užvedus ant lauko „Būsena“ rodomas (tooltip) komentaras įvestas 
projekto vykdytojo patvirtinant tikslinimo duomenis, kai būsena „Patikslinta“. Kitose būsenose komentaro 
ženkliukas nerodomas. 
 
 

3.13.4. Ataskaitos po užbaigimo rodiklių pasiekimų registravimo formos peržiūros režimas 

Ataskaitos po užbaigimo rodiklių registracijos DMS forma yra ataskaitos po užbaigimo registracijos DMS 
formos dalis. 

Ataskaitos po užbaigimo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „Bendra informacija“, „1. Rodikliai“, „2. 
Pajamos“, „3. Kita informacija“, „4. Dokumentai“.  

Ataskaitos po užbaigimo rodiklių registracijos DMS forma yra skirta peržiūrėti rodiklių pasiekimų 
duomenis.  

 Navigacija 

 Meniu → „Projekto vykdymas“ → „Ataskaitos po užbaigimo“ → mygtukas [ ] (pasirinktos 
ataskaitos po užbaigimo eilutėje) → lapas „1. Rodikliai“. 
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Formos pavyzdys 

 

68 pav.  Ataskaitos po užbaigimo rodiklių registravimo formos peržiūros režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Redaguoti] Mygtukas skirtas perjungti ataskaitos 
po užbaigimo registravimo formą į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas yra aktyvus, jei ataskaita po 
užbaigimo nėra pateikta įgyvendinančiajai 
institucijai (ataskaitos po užbaigimo būsena yra 
„Užregistruota“). 

[Tikslinti]  Mygtukas skirtas patikslinti ataskaitą 
po užbaigimo. 

Mygtukas yra aktyvus, jei ataskaitos po 
užbaigimo būsena yra „Grąžinta tikslinti“ arba 
„Patikslinta“. 

[Spausdinti] Mygtukas skirtas suformuoti 
ataskaitą po užbaigimo PDF formatu. 

 

[Pateikti ĮI] Mygtukas skirtas pateikti ataskaitą po 
užbaigimo įgyvendinančiajai 
institucijai. 

Paspaudus mygtuką ataskaita po užbaigimo yra 
perduodamas įgyvendinančiajai institucijai.  

Mygtukas yra aktyvus, jei duomenys yra be 
klaidų ir ataskaitos po užbaigimo būsena yra 
„Užregistruota“, „Patikslinta“.  

Mygtukas yra matomas, bet neaktyvus, jei 
duomenys yra su klaidomis.  

[Šalinti] Mygtukas skirtas pašalinti ataskaitą 
po užbaigimo. 

Mygtukas yra matomas, kai ataskaitos po 
užbaigimo būsena yra „Užregistruota“. 
Paspaudus mygtuką, rodomas informacinis 
pranešimas „Ar tikrai norite pašalinti ataskaitą 
po užbaigimo?“ su mygtukais [Taip] ir [Ne]. 

[Pridėti 
dokumentą] 

Mygtukas skirtas pridėti dokumentą.  

Formos laukai 

Peržiūros režime atvaizduojami laukai yra analogiški redagavimo režime esantiems laukams (žr. 3.13.5 
Ataskaitos po užbaigimo rodiklių pasiekimų registravimo formos redagavimo režimas).  
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3.13.5. Ataskaitos po užbaigimo rodiklių pasiekimų registravimo formos redagavimo režimas 

Ataskaitos po užbaigimo rodiklių registracijos DMS forma yra ataskaitos po užbaigimo registracijos DMS 
formos dalis. 

Ataskaitos po užbaigimo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „Bendra informacija“, „1. Rodikliai“, „2. 
Pajamos“, „3. Kita informacija“, „4. Dokumentai“.  

Ataskaitos po užbaigimo rodiklių registracijos DMS forma yra skirta užpildyti rodiklių pasiekimų duomenis.  

Forma yra pildoma vykdant scenarijų:  

 2.14.1 Ataskaitos po užbaigimo registravimas DMS; 

 2.14.2 Ataskaitos po užbaigimo tikslinimas DMS. 

 

Navigacija 

 Meniu → „Projekto vykdymas“ → „Ataskaitos po užbaigimo“ → mygtukas [

] → lapas „1. Rodikliai“; 

 Meniu → „Projekto vykdymas“ → „Ataskaitos po užbaigimo“ → mygtukas [ ] (pasirinktos 
ataskaitos po užbaigimo eilutėje) → mygtukas [Redaguoti] → lapas „1. Rodikliai“. 

Formos pavyzdys 

 

69 pav. Ataskaitos po užbaigimo rodiklių pasiekimų registravimo formos redagavimo režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Uždaryti] Ataskaitos po užbaigimo duomenų 
registracijos (redagavimo) baigimo 
mygtukas. 

 

[Saugoti] Mygtukas skirtas patikrinti ir išsaugoti 
ataskaitos po užbaigimo duomenis. 

Paspaudus mygtuką tikrinama, ar nėra tuo metu 
užregistruotos penkios ataskaitos po užbaigimo 
(kartu SFMIS07 ir DMS). 

[Tikrinti] Mygtukas skirtas patikrinti ataskaitos 
po užbaigimo duomenis, neišsaugant 
duomenų. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

 ] 

(Komentaras) 

Mygtukas skirtas slėpti/rodyti 
komentaro įvedimo lauką. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Rezultatų rodikliai: 

Stebėsenos 
rodikliai: 
Pavadinimas ir 
matavimo vnt. 

Projekto sutartyje užregistruotų 
planuotų stebėti stebėsenos rodiklių 
pavadinimų ir vienetų sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas.  

Lauke atvaizduojamas simbolis „i“. Pelės 
žymeklį užvedus ant „i“, rodomas paaiškinimas - 
tekstas iš rodiklio plano lauko „Aprašymas“. 

Stebėsenos 
rodikliai: Rodiklio 
pasiekimo 
momentas 

Rodiklio pasiekimo momentas iš 
rodiklio plano. 

Atvaizdavimo laukas. 

Reikšmės gali būti – „Projekto įgyvendinimo 
metu“, „Projekto įgyvendinimo pabaigoje“ arba 
„X metai po užbaigimo“, kur X gali būti reikšmė 
nuo 1 iki 5. 

Stebėsenos 
rodikliai: Planuota 
reikšmė 

Planuota pasiekti stebėsenos rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo  laukas. 

Stebėsenos 
rodikliai: Nuo 
projekto pradžios 
iki ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigos 
pasiekta reikšmė 

Stebėsenos rodiklio pasiekta 
reikšmė. 

Realaus skaičiaus įvedimo laukas (formatas 
skaičius(9,2)).  

Laukas neredaguotinas kai rodiklio pasiekimo 
momentas yra „Projekto įgyvendinimo metu“ 
arba „Projekto įgyvendinimo pabaigoje“. 

Stebėsenos 
rodikliai: Rodiklio 
pasiekimo data 

Stebėsenos rodiklio pasiekimo data. Datos įvedimo laukas (ir datos pasirinkimo 
kalendorius.  

Laukas neredaguotinas kai rodiklio pasiekimo 
momentas yra „Projekto įgyvendinimo metu“ 
arba „Projekto įgyvendinimo pabaigoje“. 

Stebėsenos 
rodiklių pasiekimo 
pagrindimo 
dokumentai 

Rodiklio pasiekimą pagrindžiančių 
dokumentų sąrašas. 

600 simbolių įvedimo laukas.  

Laukas neredaguotinas kai rodiklio pasiekimo 
momentas yra „Projekto įgyvendinimo metu“ 
arba „Projekto įgyvendinimo pabaigoje“. 

Komentaras Papildoma stebėsenos rodiklių 
informacija. 

Komentaro slėpimo/rodymo mygtuko laukas. 
nuspaudus šį mygtuką yra rodomas/slepiamas 
komentaro laukas.  

600 simbolių įvedimo laukas. 

Laukas neredaguotinas kai rodiklio pasiekimo 
momentas yra „Projekto įgyvendinimo metu“ 
arba „Projekto įgyvendinimo pabaigoje“.  

Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodomas lauko paaiškinimas (tooltip): 1. 
„Komentaras“, jeigu laukas yra tuščias; 2. 
Atvaizduojama įvesta lauko reikšmė, jeigu 
laukas nėra tuščias. 

Produktų rodikliai: 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Stebėsenos 
rodikliai: 
Pavadinimas ir 
matavimo vnt. 

Projekto sutartyje užregistruotų 
planuotų stebėti stebėsenos rodiklių 
pavadinimų ir vienetų sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas.  

Lauke atvaizduojamas simbolis „i“. Pelės 
žymeklį užvedus ant „i“, rodomas paaiškinimas - 
tekstas iš rodiklio plano lauko „Aprašymas“. 

Stebėsenos 
rodikliai: Rodiklio 
pasiekimo 
momentas 

Rodiklio pasiekimo momentas iš 
rodiklio plano. 

Atvaizdavimo laukas. 

Reikšmės gali būti – „Projekto įgyvendinimo 
metu“, „Projekto įgyvendinimo pabaigoje“ arba 
„X metai po užbaigimo“, kur X gali būti reikšmė 
nuo 1 iki 5. 

Procentinių rodiklių bazinės ir pokyčio kintančių 
dalių pasiekimo momentas yra lygus pagrindinio 
rodiklio pasiekimo momentui. Procentinių 
rodiklių bazinės ir pokyčio iš kito rodiklio dalių 
pasiekimo momentas yra lygu šio rodiklio 
pasiekimo momentui. 

Stebėsenos 
rodikliai: Planuota 
reikšmė 

Planuota pasiekti stebėsenos rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo  laukas. 

Stebėsenos 
rodikliai: Nuo 
projekto pradžios 
iki ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigos 
pasiekta reikšmė 

Stebėsenos rodiklio pasiekta 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Laukas redaguotinas tik tam rodikliui, kuris į 
projekto sutartį buvo įtrauktas tik po projekto 
pabaigos. Realaus skaičiaus įvedimo laukas, 
kuriame galima nurodyti stebėsenos rodiklio 
pasiektą reikšmę (formatas skaičius(9,2)). Tik 
vienoje ataskaitoje po užbaigimo.  

Pateikimui ĮI privalomas laukas. 

Stebėsenos 
rodikliai: Rodiklio 
pasiekimo data 

Stebėsenos rodiklio pasiekimo data. Atvaizdavimo laukas.  

Laukas redaguotinas tik tam rodikliui, kuris į 
projekto sutartį buvo įtrauktas tik po projekto 
pabaigos. Datos įvedimo laukas (ir datos 
pasirinkimo kalendorius), kuriame nurodoma 
stebėsenos rodiklio pasiekimo data. Tik vienoje 
ataskaitoje po užbaigimo.  

Pateikimui ĮI privalomas laukas. 

Stebėsenos 
rodiklių pasiekimo 
pagrindimo 
dokumentai 

Rodiklio pasiekimą pagrindžiančių 
dokumentų sąrašas.  

 

Atvaizdavimo laukas.  

Laukas redaguotinas tik tam rodikliui, kuris į 
projekto sutartį buvo įtrauktas tik po projekto 
pabaigos. 600 simbolių įvedimo laukas, kuriame 
galima įvesti rodiklio pasiekimą pagrindžiančių 
dokumentų sąrašą. Tik vienoje ataskaitoje po 
užbaigimo.  

Pateikimui ĮI privalomas laukas. 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  213 

 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Komentaras Papildoma stebėsenos rodiklių 
informacija. 

Komentaro slėpimo/rodymo mygtuko laukas. 
Nuspaudus šį mygtuką yra rodomas/slepiamas 
komentaro laukas.  

Laukas redaguotinas tik tam rodikliui, kuris į 
projekto sutartį buvo įtrauktas tik po projekto 
pabaigos. 600 simbolių įvedimo laukas. 

Pelės žymeklį užvedus ant lauko „Komentaras“, 
rodomas lauko paaiškinimas (tooltip):  

1. „Komentaras“, jeigu laukas yra tuščias;  

2. Atvaizduojama įvesta lauko reikšmė, jeigu 
laukas nėra tuščias. 

 
 

3.13.6. Ataskaitos po užbaigimo pajamų registravimo formos peržiūros režimas (ERPF ir SF 
fondų projektams) 

Ataskaitos po užbaigimo pajamų registracijos DMS forma yra ataskaitos po užbaigimo registracijos DMS 
formos dalis.  

Ataskaitos po užbaigimo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „Bendra informacija“, „1. Rodikliai“, „2. 
Pajamos“, „3. Kita informacija“, „4. Dokumentai“.  

Ataskaitos po užbaigimo pajamų registracijos DMS forma yra skirta peržiūrėti projekto pajamų duomenis.  

 Navigacija 

 Meniu → „Projekto vykdymas“ → „Ataskaitos po užbaigimo“ → mygtukas [ ] (pasirinktos 
ataskaitos po užbaigimo eilutėje) → lapas „2. Pajamos“. 

Formos pavyzdys 

 

70 pav.  Ataskaitos po užbaigimo pajamų duomenų registravimo formos peržiūros režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Redaguoti] Mygtukas skirtas perjungti ataskaitos 
po užbaigimo registravimo formą į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas yra aktyvus, jei ataskaita po 
užbaigimo nėra pateikta įgyvendinančiajai 
institucijai (ataskaitos po užbaigimo būsena yra 
„Užregistruota“). 

[Tikslinti]  Mygtukas skirtas patikslinti ataskaitą 
po užbaigimo. 

Mygtukas yra aktyvus, jei ataskaitos po 
užbaigimo būsena yra „Grąžinta tikslinti“ arba 
„Patikslinta“. 

[Spausdinti] Mygtukas skirtas suformuoti 
ataskaitą po užbaigimo PDF formatu. 

 

[Pateikti ĮI] Mygtukas skirtas pateikti ataskaitą po 
užbaigimo įgyvendinančiajai 
institucijai. 

Paspaudus mygtuką ataskaita po užbaigimo yra 
perduodamas įgyvendinančiajai institucijai.  

Mygtukas yra aktyvus, jei duomenys yra be 
klaidų ir ataskaitos po užbaigimo būsena yra 
„Užregistruota“, „Patikslinta“.  

Mygtukas yra matomas, bet neaktyvus, jei 
duomenys yra su klaidomis.  

[Šalinti] Mygtukas skirtas pašalinti ataskaitą 
po užbaigimo. 

Mygtukas yra matomas, kai ataskaitos po 
užbaigimo būsena yra „Užregistruota“. 
Paspaudus mygtuką, rodomas informacinis 
pranešimas „Ar tikrai norite pašalinti ataskaitą 
po užbaigimo?“ su mygtukais [Taip] ir [Ne]. 

[Pridėti 
dokumentą] 

Mygtukas skirtas pridėti dokumentą.  

Formos laukai 

Peržiūros režime atvaizduojami laukai yra analogiški redagavimo režime esantiems laukams (žr. 3.13.7 
Ataskaitos po užbaigimo pajamų registravimo formos redagavimo režimas (ERPF ir SF fondų projektams)).  

3.13.7. Ataskaitos po užbaigimo pajamų registravimo formos redagavimo režimas (ERPF ir SF 
fondų projektams) 

Ataskaitos po užbaigimo pajamų registracijos DMS forma yra ataskaitos po užbaigimo registracijos DMS 
formos dalis.  

Ataskaitos po užbaigimo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „Bendra informacija“, „1. Rodikliai“, „2. 
Pajamos“, „3. Kita informacija“, „4. Dokumentai“.  

Ataskaitos po užbaigimo pajamų registracijos DMS forma yra skirta užpildyti projekto pajamų duomenis. 

Forma yra pildoma vykdant scenarijų:  

 2.14.1 Ataskaitos po užbaigimo registravimas DMS; 

 2.14.2 Ataskaitos po užbaigimo tikslinimas DMS. 

 

Navigacija 

 Meniu → „Projekto vykdymas“ → „Ataskaitos po užbaigimo“ → mygtukas [

] → lapas „2. Pajamos“. 

 Meniu → „Projekto vykdymas“ → „Ataskaitos po užbaigimo“ → mygtukas [ ] (pasirinktos 
ataskaitos po užbaigimo eilutėje) → mygtukas [Redaguoti] → lapas „2. Pajamos“. 
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Formos pavyzdys 

 

71 pav. Ataskaitos po užbaigimo pajamų duomenų registravimo formos redagavimo režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Uždaryti] Ataskaitos po užbaigimo duomenų 
registracijos (redagavimo) baigimo 
mygtukas. 

 

[Saugoti] Mygtukas skirtas patikrinti ir išsaugoti 
ataskaitos po užbaigimo duomenis. 

Paspaudus mygtuką tikrinama, ar nėra tuo metu 
užregistruotos penkios ataskaitos po užbaigimo 
(kartu SFMIS07 ir DMS). 

[Tikrinti] Mygtukas skirtas patikrinti ataskaitos 
po užbaigimo duomenis, neišsaugant 
duomenų. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Informacija apie projekto pajamas: 

Pažymėjus „iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas 
buvo priskirtas prie projektų, kurių pajamas galima iš anksto objektyviai apskaičiuoti, grupės“. 

Atsiskaitymo 
objektas 

 Atvaizdavimo laukas. 

 

Taip/Ne  1 reikšmės pasirinkimo sąrašas. Užpildomas 
sąrašas: „ “, „Taip“, „Ne“.  

Reikšmė privaloma įvesti. 

Projekto 
vykdytojo 
pastabos ir 
komentarai 

 600 simbolių įvedimo laukas. 

Pažymėjus „Iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas 
buvo priskirtas prie grupės projektų, iš kurių gaunama pajamų, bet jų iš anksto objektyviai apskaičiuoti 
neįmanoma, ir jos iš anksto nebuvo apskaičiuotos“. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Iš projekto 
faktiškai gauta 
grynųjų pajamų 
suma 

 Atvaizdavimo laukas. 

 

Metai po projekto 
užbaigimo: “1 
metai (<X+1>)“ 
arba „1 metai (Y - 
Z)“ 

 Skaičius(9,2) įvedimo laukas. 

Metai po projekto 
užbaigimo: “ 2 
metai (<X+2>)“ 
arba „2 metai (Y - 
Z)“ 

 Skaičius(9,2) įvedimo laukas. 

Metai po projekto 
užbaigimo: “3 
metai (<X+3>)“ 
arba „3 metai (Y - 
Z)“ 

 Skaičius(9,2) įvedimo laukas. 

Metai po projekto 
užbaigimo: “4 
metai (<X+4>)“ 
arba „4 metai (Y - 
Z)“ 

 Skaičius(9,2) įvedimo laukas. 

Metai po projekto 
užbaigimo: “5 
metai (<X+5>)“ 
arba „5 metai (Y - 
Z)“ 

 Skaičius(9,2) įvedimo laukas. 

Metai po projekto 
užbaigimo: “6 
metai (<X+6>)“ 
arba „6 metai (Y - 
Z)“ 

 Skaičius(9,2) įvedimo laukas. 

Iš viso Per visus metus gautų pajamų suma. Atvaizdavimo laukas.  

Pastaba: 2-6 laukų pavadinimas priklauso nuo 
projekto sutarties SP lapo „Už ataskaitą po 
užbaigimo atsiskaitoma“ įvestos reikšmės:  

- jeigu reikšmė yra „Kasmet nuo kalendorinių 
metų pabaigos“, atvaizduojamas pirmas 
variantas pvz.: „1 metai (<X+1>)“, kur X yra 
projekto pabaigos metai;  

- jeigu reikšmė yra „Kasmet nuo projekto 
finansavimo pabaigos“, atvaizduojamas antras 
variantas pvz.: “1 metai (X - Z)“, kur X yra 
projekto pabaigos data, o Z projekto pabaigos 
data + metų skaičius (pagal eilutę). 

Pažymėjus „Iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas 
buvo priskirtas prie projektų, iš kurių pajamų negaunama, grupės“ - jokie laukai nepildomi. 

Pastaba: Turi būti pažymėtas tik vienas žymimasis langelis:  

1. žymimasis langelis – „iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo lėšų bendrai 
finansuojamas projektas buvo priskirtas prie projektų, kurių pajamas galima iš anksto objektyviai 
apskaičiuoti, grupės“.  
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2. žymimasis langelis – „Iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo lėšų bendrai 
finansuojamas projektas buvo priskirtas prie grupės projektų, iš kurių gaunama pajamų, bet jų iš anksto 
objektyviai apskaičiuoti neįmanoma, ir jos iš anksto nebuvo apskaičiuotos“.  

3. žymimasis langelis – „Iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo lėšų bendrai 
finansuojamas projektas buvo priskirtas prie projektų, iš kurių pajamų negaunama, grupės“. 

 
 

3.13.8. Ataskaitos po užbaigimo pajamų registravimo formos peržiūros režimas (ESF fondų 
projektams) 

Ataskaitos po užbaigimo pajamų registracijos DMS forma yra ataskaitos po užbaigimo registracijos DMS 
formos dalis.  

Ataskaitos po užbaigimo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „Bendra informacija“, „1. Rodikliai“, „2. 
Pajamos“, „3. Kita informacija“, „4. Dokumentai“.  

Ataskaitos po užbaigimo pajamų registracijos DMS forma yra skirta peržiūrėti projekto pajamų duomenis.  

 Navigacija 

 Meniu → „Projekto vykdymas“ → „Ataskaitos po užbaigimo“ → mygtukas [ ] (pasirinktos 
ataskaitos po užbaigimo eilutėje) → lapas „2. Pajamos“. 

Formos pavyzdys 

 

72 pav.  Ataskaitos po užbaigimo pajamų duomenų registravimo formos peržiūros režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Redaguoti] Mygtukas skirtas perjungti ataskaitos 
po užbaigimo registravimo formą į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas yra aktyvus, jei ataskaita po 
užbaigimo nėra pateikta įgyvendinančiajai 
institucijai (ataskaitos po užbaigimo būsena yra 
„Užregistruota“). 

[Tikslinti]  Mygtukas skirtas patikslinti ataskaitą 
po užbaigimo. 

Mygtukas yra aktyvus, jei ataskaitos po 
užbaigimo būsena yra „Grąžinta tikslinti“ arba 
„Patikslinta“. 

[Spausdinti] Mygtukas skirtas suformuoti 
ataskaitą po užbaigimo PDF formatu. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Pateikti ĮI] Mygtukas skirtas pateikti ataskaitą po 
užbaigimo įgyvendinančiajai 
institucijai. 

Paspaudus mygtuką ataskaita po užbaigimo yra 
perduodamas įgyvendinančiajai institucijai.  

Mygtukas yra aktyvus, jei duomenys yra be 
klaidų ir ataskaitos po užbaigimo būsena yra 
„Užregistruota“, „Patikslinta“.  

Mygtukas yra matomas, bet neaktyvus, jei 
duomenys yra su klaidomis.  

[Šalinti] Mygtukas skirtas pašalinti ataskaitą 
po užbaigimo. 

Mygtukas yra matomas, kai ataskaitos po 
užbaigimo būsena yra „Užregistruota“. 
Paspaudus mygtuką, rodomas informacinis 
pranešimas „Ar tikrai norite pašalinti ataskaitą 
po užbaigimo?“ su mygtukais [Taip] ir [Ne]. 

[Pridėti 
dokumentą] 

Mygtukas skirtas pridėti dokumentą.  

Formos laukai 

Peržiūros režime atvaizduojami laukai yra analogiški redagavimo režime esantiems laukams (žr.3.13.9 
Ataskaitos po užbaigimo pajamų registravimo formos redagavimo režimas (ESF fondų projektams)).  

 

3.13.9. Ataskaitos po užbaigimo pajamų registravimo formos redagavimo režimas (ESF fondų 
projektams) 

Ataskaitos po užbaigimo pajamų registracijos DMS forma yra ataskaitos po užbaigimo registracijos DMS 
formos dalis.  

Ataskaitos po užbaigimo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „Bendra informacija“, „1. Rodikliai“, „2. 
Pajamos“, „3. Kita informacija“, „4. Dokumentai“.  

Ataskaitos po užbaigimo pajamų registracijos DMS forma yra skirta užpildyti projekto pajamų duomenis. 

Forma yra pildoma vykdant scenarijų:  

 2.14.1 Ataskaitos po užbaigimo registravimas DMS; 

 2.14.2 Ataskaitos po užbaigimo tikslinimas DMS. 

Navigacija 

 Meniu → „Projekto vykdymas“ → „Ataskaitos po užbaigimo“ → mygtukas [

] → lapas „2. Pajamos“. 

 Meniu → „Projekto vykdymas“ → „Ataskaitos po užbaigimo“ → mygtukas [ ] (pasirinktos 
ataskaitos po užbaigimo eilutėje) → mygtukas [Redaguoti] → lapas „2. Pajamos“. 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  219 

 

Formos pavyzdys 

 

73 pav. Ataskaitos po užbaigimo pajamų duomenų registravimo formos redagavimo režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Uždaryti] Ataskaitos po užbaigimo duomenų 
registracijos (redagavimo) baigimo 
mygtukas. 

 

[Saugoti] Mygtukas skirtas patikrinti ir išsaugoti 
ataskaitos po užbaigimo duomenis. 

Paspaudus mygtuką tikrinama, ar nėra tuo metu 
užregistruotos penkios ataskaitos po užbaigimo 
(kartu SFMIS07 ir DMS). 

[Tikrinti] Mygtukas skirtas patikrinti ataskaitos 
po užbaigimo duomenis, neišsaugant 
duomenų. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Informacija apie projekto pajamas: 

Pažymėjus „Po projekto užbaigimo buvo gauta pajamų“. 

Iš projekto 
faktiškai gauta 
pajamų suma 

 Atvaizdavimo laukas. 

 

Metai po projekto 
užbaigimo: “1 
metai (<X+1>)“ 
arba „1 metai (Y - 
Z)“ 

 Skaičius(9,2) įvedimo laukas. 

Metai po projekto 
užbaigimo: “ 2 
metai (<X+2>)“ 
arba „2 metai (Y - 
Z)“ 

 Skaičius(9,2) įvedimo laukas. 

Metai po projekto 
užbaigimo: “3 
metai (<X+3>)“ 
arba „3 metai (Y - 
Z)“ 

 Skaičius(9,2) įvedimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Metai po projekto 
užbaigimo: “4 
metai (<X+4>)“ 
arba „4 metai (Y - 
Z)“ 

 Skaičius(9,2) įvedimo laukas. 

Metai po projekto 
užbaigimo: “5 
metai (<X+5>)“ 
arba „5 metai (Y - 
Z)“ 

 Skaičius(9,2) įvedimo laukas. 

Metai po projekto 
užbaigimo: “6 
metai (<X+6>)“ 
arba „6 metai (Y - 
Z)“ 

 Skaičius(9,2) įvedimo laukas. 

Pažymėjus „Po projekto užbaigimo pajamų negauta“ - jokie laukai nepildomi. 

Pastaba: 2-6 laukų pavadinimas priklauso nuo projekto sutarties SP lapo „Už ataskaitą po užbaigimo 
atsiskaitoma“ įvestos reikšmės:  

- jeigu reikšmė yra „Kasmet nuo kalendorinių metų pabaigos“, atvaizduojamas pirmas variantas, pvz.: „1 
metai (<X+1>)“, kur X yra projekto pabaigos metai;  

- jeigu reikšmė yra „Kasmet nuo projekto finansavimo pabaigos“, atvaizduojamas antras variantas pvz.: „1 
metai (X - Z)“, kur X yra projekto pabaigos data, o Z projekto pabaigos data + metų skaičius (pagal eilutę). 

 

Pastaba: Turi būti pažymėtas tik vienas žymimasis langelis:  

1. žymimasis langelis – „Po projekto užbaigimo buvo gauta pajamų“;  

2. žymimasis langelis – „Po projekto užbaigimo pajamų negauta“.  

 

3.13.10. Ataskaitos po užbaigimo kitos informacijos registravimo formos peržiūros režimas 

Ataskaitos po užbaigimo kitos informacijos registracijos DMS forma yra ataskaitos po užbaigimo 
registracijos DMS formos dalis. 

Ataskaitos po užbaigimo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „Bendra informacija“, „1. Rodikliai“, „2. 
Pajamos“, „3. Kita informacija“, „4. Dokumentai“.  

Ataskaitos po užbaigimo kitos informacijos registracijos DMS forma yra skirta peržiūrėti kitai projekto 
informacijai.  

 Navigacija 

 Meniu → „Projekto vykdymas“ → „Ataskaitos po užbaigimo“ → mygtukas [ ] (pasirinktos 
ataskaitos po užbaigimo eilutėje) → lapas „3. Kita informacija“. 
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Formos pavyzdys 

 

74 pav.  Ataskaitos po užbaigimo kitos informacijos registravimo formos peržiūros režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Redaguoti] Mygtukas skirtas perjungti ataskaitos 
po užbaigimo registravimo formą į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas yra aktyvus, jei ataskaita po 
užbaigimo nėra pateikta įgyvendinančiajai 
institucijai (ataskaitos po užbaigimo būsena yra 
„Užregistruota“). 

[Tikslinti]  Mygtukas skirtas patikslinti ataskaitą 
po užbaigimo. 

Mygtukas yra aktyvus, jei ataskaitos po 
užbaigimo būsena yra „Grąžinta tikslinti“ arba 
„Patikslinta“. 

[Spausdinti] Mygtukas skirtas suformuoti 
ataskaitą po užbaigimo PDF formatu. 

 

[Pateikti ĮI] Mygtukas skirtas pateikti ataskaitą po 
užbaigimo įgyvendinančiajai 
institucijai. 

Paspaudus mygtuką ataskaita po užbaigimo yra 
perduodamas įgyvendinančiajai institucijai.  

Mygtukas yra aktyvus, jei duomenys yra be 
klaidų ir ataskaitos po užbaigimo būsena yra 
„Užregistruota“, „Patikslinta“.  

Mygtukas yra matomas, bet neaktyvus, jei 
duomenys yra su klaidomis.  

[Šalinti] Mygtukas skirtas pašalinti ataskaitą 
po užbaigimo. 

Mygtukas yra matomas, kai ataskaitos po 
užbaigimo būsena yra „Užregistruota“. 
Paspaudus mygtuką, rodomas informacinis 
pranešimas „Ar tikrai norite pašalinti ataskaitą 
po užbaigimo?“ su mygtukais [Taip] ir [Ne]. 
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Formos laukai 

Peržiūros režime atvaizduojami laukai yra analogiški redagavimo režime esantiems laukams (žr. 3.13.10 
Ataskaitos po užbaigimo kitos informacijos registravimo formos peržiūros režimas). 

 

3.13.11. Ataskaitos po užbaigimo kitos informacijos registravimo formos redagavimo režimas 

Ataskaitos po užbaigimo kitos informacijos registracijos DMS forma yra ataskaitos po užbaigimo 
registracijos DMS formos dalis. 

Ataskaitos po užbaigimo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „Bendra informacija“, „1. Rodikliai“, „2. 
Pajamos“, „3. Kita informacija“, „4. Dokumentai“.  

Ataskaitos po užbaigimo kitos informacijos registracijos DMS forma yra skirta užpildyti kitai projekto 
informacijai.  

Forma yra pildoma vykdant scenarijų:  

 2.14.1 Ataskaitos po užbaigimo registravimas DMS; 

 2.14.2 Ataskaitos po užbaigimo tikslinimas DMS. 

 

Navigacija 

 Meniu → „Projekto vykdymas“ → „Ataskaitos po užbaigimo“ → mygtukas [

] → lapas „3. Kita informacija“; 

 Meniu → „Projekto vykdymas“ → „Ataskaitos po užbaigimo“ → mygtukas [ ] (pasirinktos 
ataskaitos po užbaigimo eilutėje) → mygtukas [Redaguoti] → lapas „3. Kita informacija. 

Formos pavyzdys 

 

75 pav. Ataskaitos po užbaigimo kitos informacijos registravimo formos redagavimo režime pavyzdys 
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Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Uždaryti] Ataskaitos po užbaigimo duomenų 
registracijos (redagavimo) baigimo 
mygtukas. 

 

[Saugoti] Mygtukas skirtas patikrinti ir išsaugoti 
ataskaitos po užbaigimo duomenis. 

Paspaudus mygtuką tikrinama, ar nėra tuo metu 
užregistruotos penkios ataskaitos po užbaigimo 
(kartu SFMIS07 ir DMS). 

[Tikrinti] Mygtukas skirtas patikrinti ataskaitos 
po užbaigimo duomenis, neišsaugant 
duomenų. 

 

[Pridėti 
dokumentą] 

Mygtukas skirtas pridėti dokumentą.  

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Kita informacija: 

Nr. Atsiskaitymo objekto eilės numeris. Atvaizdavimo laukas.   

Atsiskaitymo 
objektas 

Atsiskaitymo objektas. Atvaizdavimo laukas.  

Atvaizduojami 7 atsiskaitymo objektai:  

- Ar projekto vykdytojas užtikrina, kad 
dokumentai bus saugomi ne trumpiau kaip 3 
(trejus) metus nuo veiksmų programos, pagal 
kurią įgyvendintas projektas, užbaigimo?;  

- Ar projekto vykdytojas, atsižvelgdamas į 
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 
2008, Nr. 4-132), 201 ir 202 punktų nuostatas, 
sudaro galimybę šiuose punktuose nurodytų 
institucijų atstovams susipažinti su 203 punkte 
nurodytais dokumentais?;  

 - Ar turtas buvo perleistas, parduotas, įkeistas, 
ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į 
turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto 
finansavimo lėšos?;  

- Ar pasikeitė veiklos, kuriai buvo skirtos 
projekto finansavimo lėšos, pobūdis ar 
įgyvendinimo sąlygos, ar ši veikla nutraukta?;  

- Ar projekto vykdytojas yra (buvo) 
reorganizuojamas arba likviduojamas?;  

- Ar pasikeitė projekto vykdytojo teisinė forma?;  

- Ar įvykdyti papildomi projekto tęstinumo 
reikalavimai, nustatyti projekto finansavimo ir 
administravimo sutartyje ar projektų finansavimo 
sąlygų apraše (jei taikoma)?. 

Taip/Ne  1 reikšmės pasirinkimo sąrašas.  

Užpildomas sąrašas: „ “, „Taip“, „Ne“.  

Tvirtinimui privalomas laukas.  

Pastabos Pastabos. 600 simbolių įvedimo laukas.  
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3.13.12. Ataskaitos po užbaigimo dokumentų sąrašinės formos peržiūros režimas 

Ataskaitos po užbaigimo dokumentų sąrašinė forma yra ataskaitos po užbaigimo registracijos DMS 
formos dalis. 

Ataskaitos po užbaigimo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „Bendra informacija“, „1. Rodikliai“, „2. 
Pajamos“, „3. Kita informacija“, „4. Dokumentai“.  

Ataskaitos po užbaigimo dokumentų sąrašinė forma yra skirta peržiūrėti dokumentų sąrašą.  

 Navigacija 

 Meniu → „Projekto vykdymas“ → „Ataskaitos po užbaigimo“ → mygtukas [ ] (pasirinktos 
ataskaitos po užbaigimo eilutėje) → lapas „4. Dokumentai“. 

Formos pavyzdys 

 

76 pav.  Ataskaitos po užbaigimo dokumentų sąrašinės formos peržiūros režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Redaguoti] Mygtukas skirtas perjungti ataskaitos 
po užbaigimo registravimo formą į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas yra aktyvus, jei ataskaita po 
užbaigimo nėra pateikta įgyvendinančiajai 
institucijai (ataskaitos po užbaigimo būsena yra 
„Užregistruota“). 

[Tikslinti]  Mygtukas skirtas patikslinti ataskaitą 
po užbaigimo. 

Mygtukas yra aktyvus, jei ataskaitos po 
užbaigimo būsena yra „Grąžinta tikslinti“ arba 
„Patikslinta“. 

[Spausdinti] Mygtukas skirtas suformuoti 
ataskaitą po užbaigimo PDF formatu. 

 

[Pateikti ĮI] Mygtukas skirtas pateikti ataskaitą po 
užbaigimo įgyvendinančiajai 
institucijai. 

Paspaudus mygtuką ataskaita po užbaigimo yra 
perduodamas įgyvendinančiajai institucijai.  

Mygtukas yra aktyvus, jei duomenys yra be 
klaidų ir ataskaitos po užbaigimo būsena yra 
„Užregistruota“, „Patikslinta“.  

Mygtukas yra matomas, bet neaktyvus, jei 
duomenys yra su klaidomis.  
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Šalinti] Mygtukas skirtas pašalinti ataskaitą 
po užbaigimo. 

Mygtukas yra matomas, kai ataskaitos po 
užbaigimo būsena yra „Užregistruota“. 
Paspaudus mygtuką, rodomas informacinis 
pranešimas „Ar tikrai norite pašalinti ataskaitą 
po užbaigimo?“ su mygtukais [Taip] ir [Ne]. 

[ ] (stulpelyje 
„Veiksmai“`, prie 
dokumento) 

Mygtukas skirtas peržiūrėti pasirinkto 
dokumento duomenis. 

Pelės žymeklį užvedus ant mygtuko, rodomas 
tekstas „Peržiūrėti įkelto dokumento 
informaciją“. 

[ ] (stulpelyje 
„Veiksmai“, prie 
dokumento) 

Mygtukas skirtas ištrinti įkeltą 
dokumentą. 

Pelės žymeklį užvedus ant mygtuko, rodomas 
tekstas „Šalinti dokumentą“.  

Šalinimo mygtukas rodomas, kai ataskaitos po 
užbaigimo būsena yra „Užregistruota“, 
„Patikslinta“ ir „Grąžinta tikslinti“.  

Šalinimo mygtukas nerodomas būsenose 
„Grąžinta tikslinti“ ir „Patikslinta“, jei dokumentas 
buvo pridėtas būsenoje „Užregistruota“ arba per 
ankščiau atliktą ataskaitos po užbaigimo 
tikslinimą.  

Paspaudus mygtuką, rodomas pranešimas: 
„Dokumentas bus pašalintas. Ar norite tęsti?“ su 
mygtukais [Tęsti] ir [Atšaukti]. Jei pasirinkta 
veiksmą tęsti, dokumentas yra pašalinamas iš 
dokumentų sąrašo. 

[ ] (stulpelyje 
„Rinkmena“`, 
prieš dokumento 
pavadinimą) 

Mygtukas skirtas parsisiųsti 
pasirinkto dokumento rinkmeną. 

Pelės žymeklį užvedus ant mygtuko, rodomas 
tekstas „Parsisiųsti dokumentą“. 

Paspaudus mygtuką atidaromas dokumento 
išsaugojimo kompiuteryje langas. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Dokumentai: 

Dokumento data Dokumento data. Atvaizdavimo laukas.   

Dokumento 
pavadinimas 

Dokumento pavadinimas. Atvaizdavimo laukas.  

Dokumento tipas Dokumento tipas. Atvaizdavimo laukas. 

Įkėlimo data Dokumento įkėlimo data. Atvaizdavimo laukas. 

Būsena Dokumento būsena. Atvaizdavimo laukas. 

Aprašymas Dokumento aprašymas. Atvaizdavimo laukas. 

Rinkmena Dokumento rinkmenos pavadinimas 
ir nuoroda į dokumento rinkmeną. 

Atvaizdavimo laukas. 

Veiksmai Veiksmai. Mygtukų atvaizdavimo laukas. 

 
Pastaba: Rikiavimas pagal stulpelį „Dokumento data“. 
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3.13.13. Ataskaitos po užbaigimo dokumentų registravimo forma 

Forma skirta vieno projekto ataskaitos po užbaigimo dokumentų registravimui.  

Navigacija 

 Meniu → „Projekto vykdymas“ → „Ataskaitos po užbaigimo“ → mygtukas [

] → lapas „4. Dokumentai“ → mygtukas [Pridėti dokumentą]. 

 Meniu → „Projekto vykdymas“ → „Ataskaitos po užbaigimo“ → mygtukas [ ] (pasirinktos 
ataskaitos po užbaigimo eilutėje) → mygtukas [Redaguoti] → lapas „4. Dokumentai“ → mygtukas 

[ ] pasirinkto dokumento eilutėje. 

Formos pavyzdys 

 

77 pav. Ataskaitos po užbaigimo dokumento registravimo formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Tęsti] Mygtukas skirtas išsaugoti 
dokumentą. 

Neįvedus privalomų duomenų arba įvedus 
neteisingus duomenis, saugant dokumentą yra 
rodomas klaidų sąrašas. Nesant klaidų, 
išsaugojus dokumentą yra rodomas 
pranešimas, kad dokumentas sėkmingai 
išsaugotas. 

[Atšaukti] Mygtukas skirtas atšaukti dokumento 
įkėlimą ir atidaryti anksčiau 
peržiūrėtą formą. 

Paspaudus mygtuką rodomas informacinis 
pranešimas „Ar tikrai norite atšaukti dokumento 
įkėlimą? Duomenys nebus išsaugoti“ su 
mygtukais [Taip] ir [Ne]. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Kita informacija: 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Dokumento data Dokumento data. Datos įvedimo laukas (ir datos pasirinkimo 
kalendorius). 

Dokumento tipas Dokumento tipas. Reikšmės pasirinkimo sąrašas. 

Privaloma nurodyti vieną dokumento tipo 
reikšmę. Sąraše pateikiami dokumentų tipai: 
„Ataskaita po užbaigimo“ ir „Rodiklių pagrindimo 
dokumentas“. 

Dokumento 
pavadinimas 

Dokumento pavadinimas. 300 simbolių įvedimo laukas. 

Aprašymas Dokumento aprašymas. 2000 simbolių įvedimo laukas. 

Rinkmena Rinkmena. Rinkmenos kelio naudotojo kompiuteryje 
įvedimo laukas ir kelio nurodymo mygtukas 
[Browse] (arba [Naršyti]). Paspaudus mygtuką 
yra rodomas dialogo langas, kuriame reikia 
nurodyti įkeliamą failą. Dialogo lange 
paspaudus mygtuką [Open] (arba [Atidaryti]) 
lauke „Priskirta rinkmena“ yra rodomas kelias iki 
failo. Dialogo lange paspaudus mygtuką 
[Cancel] (arba [Atšaukti]) failo kelias nėra 
atvaizduojamas.  

Redaguojant esamo dokumento informaciją, šis 
laukas neaktyvus. 

 
 

3.14. Patikrų vietoje sąrašo peržiūra 

Forma skirta peržiūrėti projekto patikrų vietoje sąrašą. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.15 Patikrų vietoje sąrašo peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Projekto vykdymas“ → „Patikros vietoje“. 

Formos pavyzdys 

 

78 pav. Projekto patikrų vietoje sąrašo formos pavyzdys 
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Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  
(kiekvienų patikrų 
vietoje eilutėje) 

Pasirinktų patikrų vietoje pranešimo 
dokumento peržiūros mygtukas. 

Atidaromos formos aprašymas pateiktas 
skyriuje „3.17.8 Pranešimo (dokumento) apie 
planuojamą patikrą vietoje forma“. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Patikrų vietoje sąrašas  

Pastaba: Atvaizduojamos patikros vietoje, esančios būsenose „Planuojama“ (kai tipas yra „Planinė“ ir buvo 
išsiųstas pranešimas vykdytojui), „Atlikta“ arba „Baigta“. 

PV nr. Patikros vietoje numeris. Atvaizdavimo laukas. 

PV tipas Patikros vietoje tipas. Atvaizdavimo laukas. 

Būsena Patikros vietoje esamos būsenos 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

PV data Patikros vietoje data, jei patikra 
vietoje yra planuojama, 
atvaizduojama planuojamos patikros 
vietoje data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Užfiksuota 
neatitikimų 

Nurodoma ar patikroje vietoje yra 
užfiksuota neatitikimų. 

Atvaizdavimo laukas. 

Neatitikimai 
ištaisyti 

Nurodoma ar patikroje vietoje 
neatitikimai yra ištaisyti. 

Atvaizdavimo laukas.  

Neatitikimų 
ištaisymo 
terminas 

Patikrų vietoje terminas, iki kada 
reikia ištaisyti neatitikimus. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimas 
Mygtuko [ ] atvaizdavimo laukas. 

(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 

 

3.15. Kitų projekto vykdytojo projektų sąrašas 

Forma skirta kitų projekto vykdytojų vykdomų projektų sąrašą. 

Navigacija 

 Meniu → „Kiti projektai“. 

Formos pavyzdys 

 

79 pav. Projekto vykdytojo kitų projektų sąrašo formos pavyzdys 
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Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  
(kiekvienoje 
projekto eilutėje 
stulpelyje 
„Atidaryti projektą 
peržiūrai“) 

Pasirinkto kito vykdytojo projekto 
peržiūros mygtukas. 

Projekto duomenys pateikiami peržiūros 
teisėmis. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projektų sąrašas  

Pastaba: Atvaizduojami projektai, kurių būsena yra „Įgyvendinama sutartis“ arba „Baigtas“ ir kuriems buvo 
suformuotas DMS identifikacinių priemonių lapas. 

Projekto kodas Projekto vykdytojo vykdomo projekto 
kodas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo vykdomo projekto 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto išlaidų 
suma 

Projekto bendra tinkamų išlaidų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Skirtas 
finansavimas 

Projektui finansuoti prašomų lėšų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išmokėtas 
finansavimas 

Bendra visų (ir avansų) apmokėtų 
projekto mokėjimo prašymo MPD 
paraiškose AV išmokama iš ES ir BF 
programų finansavimo suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Veiklų 
įgyvendinimo 
trukmė: nuo 

Sutartyje nurodytas projekto veiklų 
įgyvendinimo pradžios data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Veiklų 
įgyvendinimo 
trukmė: iki 

Sutartyje nurodytas projekto veiklų 
įgyvendinimo pabaigos data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto būsena Projektų aplikacijos lapo „Bendra“ -> 
„Informacija“ lauke „Projekto būsena“ 
esanti reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Atidaryti projektą 
peržiūrai 

Mygtuko [ ] atvaizdavimo laukas. 
(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 

 

3.16. Papildomi prisijungimai prie projekto 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.16.1 Papildomų prisijungimų sąrašo peržiūra; 

 3.16.2 Papildomo prisijungimo registravimo formos redagavimo režimas; 

 3.16.3 Papildomo prisijungimo registravimo formos peržiūros režimas; 

 3.16.4 Papildomo prisijungimo vartotojo identifikavimo priemonių lapas; 

 3.16.5 Projekto kontaktinių asmenų sąrašo forma DMS; 

 3.16.6 Projekto kontaktinių asmenų registravimo forma DMS. 
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3.16.1. Papildomų prisijungimų sąrašo peržiūra 

Forma skirta peržiūrėti projekto vykdytojo sukurtų papildomų prisijungimų prie projekto sąrašą. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.16.1 Papildomų prisijungimų peržiūra ir identifikacinio priemonių lapo atspausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Prisijungimai“. 

Formos pavyzdys 

 

80 pav. Papildomų prisijungimų sąrašo formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Sukurti 
prisijungimą] 

Naujo prisijungimo prie projekto 
kūrimo iniciavimo mygtukas. 

(atidaromos formos aprašymas pateiktas 
skyriuje „3.16.2 Papildomo prisijungimo 
registravimo formos redagavimo režimas“) 

[ ]  
(kiekvieno 
prisijungimo 
eilutėje) 

Pasirinkto prisijungimo duomenų 
peržiūros mygtukas. 

(atidaromos formos aprašymas pateiktas 
skyriuje „3.16.3 Papildomo prisijungimo 
registravimo formos peržiūros režimas“) 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Prisijungimų sąrašas 

Subjekto kodas Subjekto, kuriam sukurtas 
prisijungimas, kodas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Subjekto 
pavadinimas 

Subjekto, kuriam sukurtas 
prisijungimas, pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Prisijungimo 
kodas 

Prisijungimo kūrimo metu 
sugeneruotas prisijungimo kodas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Būsena Projekto stebėtojo prisijungimo 
būsena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Galimos reikšmės: „Akyvus“, „Blokuotas“ 

Paskutinis 
prisijungimas 

Projekto stebėtojo paskutinio 
prisijungimo prie DMS data ir laikas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Peržiūrėti 
Mygtuko [ ] atvaizdavimo laukas. 

(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 
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3.16.2. Papildomo prisijungimo registravimo formos redagavimo režimas 

Forma skirta įvesti papildomo prisijungimo duomenis bei sugeneruoti identifikacinių priemonių lapą. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.16.2 Papildomo prisijungimo registravimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Prisijungimai“ → pasirinkto papildomo prisijungimo eilutėje mygtukas [ ] → 
mygtukas [Redaguoti]; 

 Meniu → „Prisijungimai“ → mygtukas „Sukurti prisijungimą“. 

Formos pavyzdys 

 

81 pav. Papildomo prisijungimo registravimo formos redagavimo režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Kuriamo prisijungimo atšaukimo 
mygtukas. 

 

[Saugoti] Papildomo prisijungimo informacijos 
duomenų patikrinimo ir išsaugojimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas ir jei randama klaidų, 
pateikiamas klaidų sąrašas. 

Po išsaugojimo rodomas pranešimas kad 
duomenys sėkmingai išsaugoti ir kad reikalingas 
vartotojo identifikacinių priemonių lapas. 
Paspaudus [Tęsti] forma atidaroma peržiūros 
režime. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Prisijungimo informacija 

Subjekto kodas Subjekto, kuriam kuriamas 
prisijungimas, kodas. 

10 simbolių įvedimo laukas. 

Subjekto 
pavadinimas 

Subjekto, kuriam kuriamas 
prisijungimas, pavadinimas. 

140 simbolių įvedimo laukas. 

Pastabos Papildomos prisijungimo pastabos. 250 simbolių įvedimo laukas. 

Prisijungimo 
kodas 

Saugojimo metu sugeneruotas 
prisijungimo kodas; 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Būsena Projekto stebėtojo prisijungimo 
būsena  

Atvaizdavimo laukas.  

Galimos reikšmės: „Aktyvus“ arba „Blokuotas“. 

Susijusios formos 

 3.16.1 Papildomų prisijungimų sąrašo peržiūra; 

 3.16.3 Papildomo prisijungimo registravimo formos peržiūros režimas. 

 

3.16.3. Papildomo prisijungimo registravimo formos peržiūros režimas 

Forma skirta peržiūrėti papildomo prisijungimo duomenis, taip pat atsispausdinti vartotojų identifikacinių 
priemonių lapą, blokuoti ir atblokuoti prisijungimą bei atstatyti laikinąjį slaptažodį. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.16.1 Papildomų prisijungimų peržiūra ir identifikacinio priemonių lapo atspausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Prisijungimai“ → pasirinkto papildomo prisijungimo eilutėje mygtukas [ ]. 

Formos pavyzdys 

 

82 pav. Papildomo prisijungimo registravimo formos peržiūros režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į papildomų prisijungimų 
sąrašą mygtukas. 

 

[Redaguoti] Formos atidarymo redagavimo 
režime mygtukas. 

Atidaromos formos aprašymas pateiktas 
skyriuje „3.16.2 Papildomo prisijungimo 
registravimo formos redagavimo režimas“. 

[Spausdinti 
prisijungimo lapą] 

Prisijungimo prie DMS 
identifikacinių priemonių lapo 
suformavimo mygtukas. 

Atspausdinto vartotojo identifikacinių 
priemonių lapo aprašymas pateiktas skyriuje 
„3.16.4 Papildomo prisijungimo vartotojo 
identifikavimo priemonių lapas“. 

[Atstatyti laikinąjį 
slaptažodį] 

Laikinojo slaptažodžio atstatymo 
mygtukas. 

 

[Blokuoti] Papildomo prisijungimo prie DMS 
blokavimo mygtukas. 

Mygtukas matomas kai prisijungimo būsena 
„Aktyvus“. 

[Atblokuoti] Papildomo prisijungimo prie DMS 
atblokavimo mygtukas. 

Mygtukas matomas kai prisijungimo būsena 
„Blokuotas“. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Prisijungimo informacija 

Subjekto kodas Subjekto, kuriam kuriamas 
prisijungimas, kodas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Subjekto 
pavadinimas 

Subjekto, kuriam kuriamas 
prisijungimas, pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pastabos Papildomos prisijungimo pastabos. Atvaizdavimo laukas. 

Prisijungimo 
kodas 

Saugojimo metu sugeneruotas 
prisijungimo kodas; 

Atvaizdavimo laukas. 

Būsena Projekto stebėtojo prisijungimo 
būsena  

Atvaizdavimo laukas.  

Galimos reikšmės: „Aktyvus“ arba „Blokuotas“. 

Susijusios formos 

 3.16.1 Papildomų prisijungimų sąrašo peržiūra. 

 

3.16.4. Papildomo prisijungimo vartotojo identifikavimo priemonių lapas 

Lapas skirtas projekto stebėtojo (duomenų mainų svetainės naudotojo peržiūros teisėmis) prisijungimo 
prie DMS ir identifikavimo duomenų vaizdavimui. 

Lapas yra formuojamas vykdant scenarijų: 

 2.16.1 Papildomų prisijungimų peržiūra ir identifikacinio priemonių lapo atspausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Prisijungimai“ → pasirinkto papildomo prisijungimo eilutėje mygtukas [ ] → 
mygtukas [Spausdinti prisijungimo lapą]. 
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Lapo pavyzdys 

 

83 pav. Suformuotas DMS projekto stebėtojo identifikavimo priemonių lapas 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  235 

 

Ataskaitos laukai 

Laukas Aprašymas Pastabos 

Prisijungimo 
savininkas 

Subjekto, kuriam sukurtas 
papildomas prisijungimas, 
pavadinimas (nurodytas registruojant 
papildomo prisijungimo duomenis). 

 

Projekto kodas Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma 
finansavimo, SFMIS2007 suteiktas 
projektui kodas. 

 

Projekto 
vykdytojas 

Projekto vykdytojo organizacijos 
pavadinimas pagal juridinio asmens 
steigimo dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma 
finansavimo, pavadinimas. 

 

Prisijungimo 
adresas 

Prisijungimo prie duomenų mainų 
svetainės internetinis adresas. 

 

Prisijungimo 
kodas 

Prisijungimo prie duomenų mainų 
svetainės vykdytojo prisijungimo 
kodas. 

 

Laikinasis 
slaptažodis 

Prisijungimo prie duomenų mainų 
svetainės laikinasis slaptažodis. 

Laikinasis slaptažodis jungiantis prie DMS pirmą 
kartą turi būti pakeistas į nuolatinį. 

Kodų lentelė Nr. 
... 

Unikalus prisijungimo prie duomenų 
mainų svetainės kodų lentelės 
numeris ir lentelė su 24-iais 
šešiaženkliais kodais.  

 

Susijusios formos 

 3.16.3 Papildomo prisijungimo registravimo formos peržiūros režimas. 

 

3.16.5. Projekto kontaktinių asmenų sąrašo forma DMS 

Forma skirta projekto kontaktinių asmenų, kuriems siunčiami projekto pranešimai el. paštu, sąrašo 
atvaizdavimui duomenų mainų svetainėje.  

Navigacija 

 DMS -> „Nustatymai“ -> „Informavimas el. paštu“. 

Formos pavyzdys 

 

84 pav. Projekto kontaktinių asmenų sąrašo formos pavyzdys 
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Formos mygtukai 

Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[Pridėti naują] Mygtukas skirtas užregistruoti naują 
kontaktinį asmenį. 

Paspaudus mygtuką, atidaroma tuščia 
kontaktinio asmens registravimo forma 
redagavimo režime (žr. skyrių „Projekto 
kontaktinio asmens registravimo forma DMS“). 

[Mygtukas [ ]] 
Mygtukas skirtas atidaryti 
kontaktinio asmens registravimo 
forma peržiūros režime. 

Paspaudus mygtuką, atidaroma kontaktinio 
asmens registravimo forma peržiūros režime 
(žr. skyrių „Projekto kontaktinio asmens 
registravimo forma DMS“). 

[Mygtukas [ ]] 
Mygtukas, kurį paspaudus rodomas 
perspėjimas „Ar tikrai norite 
pašalinti el. pašto adresą?“ su 
mygtukais [Taip] ir [Ne]. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Kontaktinių asmenų sąrašas: 

El. pašto adresas Kontaktinio asmens elektroninio 
pašto adresas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Vardas ir pavardė Kontaktinio asmens vardas ir 
pavardė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pareigos Kontaktinio asmens pareigos. Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Komentaras apie kontaktinį asmenį. Atvaizdavimo laukas. 

Sukūrimo data Kontaktinio asmens sukūrimo data. Atvaizdavimo laukas.  

Veiksmai   Veiksmai  

Pagal nutylėjimą lentelės įrašai rūšiuojami pagal stulpelį „Vardas ir pavardė“. 

PAPILDOMA INFORMACIJA: Forma yra pritaikyta naršyklėms „Internet Explorer“ nuo 7 versijos ir „Mozilla 
Firefox“ nuo 3 versijos. 

„Kontaktinių asmenų sąraše“ atvaizduojamas projekto sutarties duomenų registravimo formos lape „1.“ 
(projektų aplikacija) nurodytas kontaktinis asmuo: 

El. pašto adresas „Kontaktinis asmuo“ -> „El. paštas“. Atvaizdavimo laukas. 

Vardas ir pavardė „Kontaktinis asmuo“ -> „Vardas, 
pavardė“. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pareigos „Kontaktinis asmuo“ -> „Pareigos“. Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Komentaras, nurodytas sutartyje. Atvaizdavimo laukas. 

Sukūrimo data  Laukas tuščias. 

Veiksmai   Veiksmai 
mygtukas [ ], kurį paspaudus atidaroma 
kontaktinio asmens registravimo forma 
peržiūros režime su sutartyje nurodyto 
kontaktinio asmens duomenimis. 

PAPILDOMA INFORMACIJA: Forma yra pritaikyta naršyklėms „Internet Explorer“ nuo 7 versijos ir „Mozilla 
Firefox“ nuo 3 versijos. 
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3.16.6. Projekto kontaktinių asmenų registravimo forma DMS 

Forma skirta duomenų mainų svetainėje registruoti, peržiūrėti ir redaguoti projekto kontaktinio asmens 
duomenis.  

Navigacija 

 DMS -> „Nustatymai“ -> „Informavimas el. paštu“ -> mygtukas [Peržiūrėti]. 

 DMS -> „Nustatymai“ -> „Informavimas el. paštu“ -> mygtukas [Peržiūrėti] -> mygtukas 
[Redaguoti]. 

Formos pavyzdys 

 

85 pav. Projekto kontaktinių asmenų registravimo formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

PROJEKTO KONTAKTINIO ASMENS REGISTRAVIMO FORMOS PERŽIŪROS REŽIMAS 

[Redaguoti] Mygtukas skirtas atidaryti formą 
redagavimo režime.  

Mygtukas nerodomas, kai peržiūrimas 
sutartyje užregistruotas kontaktinis asmuo. 

PROJEKTO KONTAKTINIO ASMENS REGISTRAVIMO FORMOS REDAGAVIMO REŽIMAS 

[Saugoti] Mygtukas skirtas patikrinti ir 
išsaugoti kontaktinio asmens 
duomenis. 

- Jei yra klaidų, rodomas jų sąrašas ir 
duomenys nėra išsaugomi. Galimos klaidos:  

1. Nėra užpildytas laukas „El. pašto adresas“;  

2. Nėra užpildytas laukas „Vardas ir pavardė“;  

3. Lauke „El. pašto adresas“ nurodytas 
neteisingas el. pašto adresas – nėra simbolio 
„@“ arba šie simboliai yra keli.  

- Jei nėra klaidų, išsaugomi formoje įvesti 
kontaktinio asmens duomenys ir sukūrimo 
data – šios dienos data. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

El. pašto adreso informacija: 

El. pašto adresas Kontaktinio asmens elektroninio 
pašto adresas. 

50 simbolių teksto įvedimo laukas. 

Vardas ir pavardė Kontaktinio asmens vardas ir 
pavardė. 

50 simbolių teksto įvedimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pareigos Kontaktinio asmens pareigos. 100 simbolių teksto įvedimo laukas. 

Komentaras Komentaras apie kontaktinį asmenį. 500 simbolių teksto įvedimo laukas. 

PAPILDOMA INFORMACIJA: Forma yra pritaikyta naršyklėms „Internet Explorer“ nuo 7 versijos ir „Mozilla 
Firefox“ nuo 3 versijos. 

 

3.17. Pranešimai 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.17.1 Pranešimų sąrašo forma; 

 3.17.2 Pranešimo (dokumento) dėl avanso patvirtinimo arba atmetimo forma; 

 3.17.3 Pranešimo (dokumento) dėl avanso patvirtinimo arba atmetimo ataskaita; 

 3.17.4 Pranešimo (dokumento) dėl mokėjimo prašymo dalies patvirtinimo arba atmetimo forma; 

 3.17.5 Pranešimo (dokumento) dėl mokėjimo prašymo dalies patvirtinimo arba atmetimo 
ataskaita; 

 3.17.6 Pranešimo (dokumento) dėl PVM mokėjimo prašymo patvirtinimo arba atmetimo forma; 

 3.17.7 Pranešimo (dokumento) dėl PVM mokėjimo prašymo patvirtinimo arba atmetimo ataskaita; 

 3.17.8 Pranešimo (dokumento) apie planuojamą patikrą vietoje forma; 

 3.17.9 Pranešimo (dokumento) apie planuojamą patikrą vietoje ataskaita; 

 3.17.10 Pranešimo vykdytojui peržiūros forma DMS; 

 3.17.11 Pranešimo vykdytojui ataskaita DMS; 

 3.17.12 Pranešimo apie galutinės ataskaitos patvirtinimą peržiūros forma DMS; 

 3.17.13 Pranešimo apie galutinės ataskaitos patvirtinimą ataskaita DMS; 

 3.17.14 Pranešimo apie ataskaitos po užbaigimo tikslinimą peržiūros forma DMS; 

 3.17.15 Pranešimo apie ataskaitos po užbaigimo tikslinimą ataskaita DMS. 

 

3.17.1. Pranešimų sąrašo forma 

Forma skirta peržiūrėti pranešimų (įvykių, priminimų ir dokumentų) projektų vykdytojui sąrašą ir 
pranešimų duomenis duomenų mainų svetainėje.  

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų:  

 2.17.1 Pranešimų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Pranešimai (x)“, kur x – naujų pranešimų skaičius. 
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Formos pavyzdys 

 

86 pav.  Pranešimų sąrašo formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Ieškoti] Pranešimų atrinkimo pagal 
nustatytas paieškos parametrų 
reikšmes mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, kai paieškos parametrų 
reikšmės neparinktos, pranešimų sąraše 
atvaizduojami visi gauti pranešimai. 

[Išvalyti] Paieškos parametrų reikšmių 
išvalymo mygtukas. 

 

[ ] 

(kiekvieno 
pranešimo 
eilutėje) 

Pranešimo peržiūros formos 
atidarymo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką atidaromas pranešimo 
duomenų peržiūros lapas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pranešimų paieškos parametrai – laukų grupė, skirta nurodyti reikšmes, pagal kurias bus atrenkamas 
pranešimų vykdytojui sąrašas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Gavimo data nuo Anksčiausia pranešimo gavimo data. Galima nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 20011-01-15). 

Atrenkami pranešimai, kurių gavimo data yra 
lygi arba vėlesnė už lauke „Gavimo data nuo“ 
nurodytą datą. 

Iki Vėliausia pranešimo gavimo data. Galima nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 20011-01-15). 

Atrenkami pranešimai, kurių gavimo data yra 
lygi arba ankstesnė už lauke „Gavimo data nuo“ 
nurodytą datą. 

Pranešimo tipas Pranešimo tipas. Galima pasirinkti vieną arba kelias iš sąraše 
pateiktų pranešimo tipo reikšmių („Įvykis“, 
„Priminimas“ ir „Dokumentas“). 

Atrenkami pranešimai, kurių tipas sutampa su 
nurodyta (-omis) reikšme (-ėmis). 

Pranešimo 
pavadinimas 

Pranešimo projekto vykdytojui 
pavadinimas. 

Galima įvesti pranešimo pavadinimą arba jo 
fragmentą. 

Atrenkami pranešimai, kurių pavadinimas arba 
pavadinimo dalis atitinka įvestą pavadinimą 
arba jo dalį. 

Nauji Požymis, ar pranešimai yra nauji. Galima pažymėti langelį. 

Atrenkami pranešimai, kurie turi požymį 
„Naujas“. 

Rodyti paslėptus Požymis, ar pranešimai yra paslėpti. Galima pažymėti langelį. 

Atrenkami pranešimai, kurie turi požymį 
„Paslėptas“. 

MP tipas Mokėjimo prašymo tipas, apie kurio 
dalies patvirtinimą arba atmetimą 
informuoja pranešimas. 

Galima pasirinkti vieną arba kelias iš sąraše 
pateiktų MP tipo reikšmių („Avansas“, „Tarpinis 
mokėjimas“, „Galutinis mokėjimas“ ir/ arba 
„PVM mokėjimas“). 

Atrenkami pranešimai, kurių mokėjimo prašymo 
tipas sutampa su nurodyta (-omis) reikšme (-
ėmis). 

MP nr. Mokėjimo prašymo numeris, apie 
kurio dalies patvirtinimą arba 
atmetimą informuoja pranešimas. 

Galima įvesti MP numerį arba jo fragmentą. 

Atrenkami pranešimai, kurių mokėjimo prašymo 
numeris arba numerio dalis atitinka įvestą 
pavadinimą arba jo dalį. 

MP dalis  

 

Mokėjimo prašymo dalis, apie kurios 
patvirtinimą arba atmetimą 
informuoja pranešimas. 

Galima pasirinkti vieną arba kelias iš sąraše 
pateiktų MP dalies reikšmių („MPD2 (sąskaitų 
apmokėjimas)“ , „MPD3 (išlaidų 
kompensavimas)“ ir/arba MPD1 (veiklos, 
rodikliai, MP grafikas)). 

Atrenkami pranešimai, kurių mokėjimo prašymo 
dalis sutampa su nurodyta (-omis) reikšme (-
ėmis). 

Pranešimų sąrašas – lentelė, kurioje atvaizduojami pagal paieškos parametrų reikšmes atrinktas pranešimų 
sąrašas.  
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

(simbolis) Pateikiamas pranešimo simbolis 
priklausomai nuo pranešimo tipo 

(įvykis [ ], priminimas [ ] ar 

dokumentas [ ]). 

 

Gavimo data Pateikiama pranešimo gavimo data Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimo 
pavadinimas 

Pranešimo vykdytojui pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Peržiūros data Pranešimo peržiūros duomenų 
mainų svetainėje data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Lauke reikšmė atvaizduojama, kai pranešimas 
yra peržiūrėtas. Peržiūrėtas pranešimas taip pat 
nebeišskiriamas paryškintu šriftu. 

Peržiūrėti 
Mygtuko [ ] atvaizdavimo laukas. 

(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 

 

3.17.2. Pranešimo (dokumento) dėl avanso patvirtinimo arba atmetimo forma 

Forma skirta peržiūrėti pranešimo vykdytojui apie avanso mokėjimo prašymo patvirtinimą arba atmetimą 
duomenis. 

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų: 

 2.17.1 Pranešimų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Pranešimai“ → stulpelyje „Peržiūrėti“, pasirinkto pranešimo eilutėje [ ]. 

 Meniu → „Mokėjimo prašymai“ → „Mokėjimo prašymų sąrašas“ → stulpelyje „Pranešimas“, 

pasirinktos MP dalies eilutėje [ ]. 
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Formos pavyzdys 

 

87 pav.  Pranešimo vykdytojui apie avanso patvirtinimą arba atmetimą formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Peržiūrėti 
dokumentą] 

Informacinio pranešimo vykdytojui 
apie avanso patvirtinimą arba 
atmetimą paruošimo PDF formatu 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato informacinio pranešimo vykdytojui 
versija spausdinimui (plačiau apie tai žr. „3.17.3 
Pranešimo (dokumento) dėl avanso patvirtinimo 
arba atmetimo ataskaita“). 

Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pranešimo antraštė: 

(įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas) 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas.  

Atvaizdavimo laukas. 

NR. Projekto vykdytojo suteiktas avanso 
mokėjimo prašymo numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

PATVIRTINIMO/ 
ATMETIMO 

Pranešimas informuoja apie avanso 
patvirtinimą arba apie atmetimą.  

Atvaizdavimo laukas. 

Kai informuojama apie avanso mokėjimo 
prašymo patvirtinimą, atvaizduojamas žodis 
„PATVIRTINIMO“. 

Kai informuojama apie avanso mokėjimo 
prašymo atmetimą, atvaizduojamas žodis 
„ATMETIMO“. 

(data) Pranešimo apie avanso patvirtinimą 
arba atmetimą išsiuntimo data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nr. Pranešimo numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Lentelė „ADRESATAS“: 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas pagal 
juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas 
pagal juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto kodas SFMIS2007sugeneruotas projekto 
kodas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimo turinys: 

<įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas> 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nr. Projekto vykdytojo suteiktas avanso 
mokėjimo prašymo numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama, kai avansas patvirtintas. 

<suma> Įgyvendinančiosios institucijos 
patvirtinta avanso suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama, kai avansas patvirtintas. 

<pastabos> Įgyvendinančiosios institucijos 
pateiktos pastabos dėl avanso 
patvirtinimo arba atmetimo. 

Atvaizdavimo laukas. 

Kontaktinis asmuo Kontaktinio asmens vardas, pavardė 
ir el. pašto adresas. 

Atvaizdavimo laukas. 

PAPILDOMA INFORMACIJA: Pridėta papildoma informacija projekto vykdytojui. 

 

3.17.3. Pranešimo (dokumento) dėl avanso patvirtinimo arba atmetimo ataskaita 

Ataskaita skirta peržiūrėti pranešimo vykdytojui apie avanso mokėjimo prašymo patvirtinimą arba 
atmetimą duomenis PDF formatu. 

Ataskaita formuojama, vykdant scenarijų: 

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Pranešimai“ → stulpelyje „Peržiūrėti“, pasirinkto pranešimo eilutėje [ ] → [Peržiūrėti 
dokumentą]. 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  244 

 

Ataskaitos pavyzdys  

 

88 pav.  Pranešimo vykdytojui apie avanso patvirtinimą arba atmetimą ataskaitos pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pranešimo antraštė: 

(įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas) 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas.  

 

NR. Projekto vykdytojo suteiktas avanso 
mokėjimo prašymo numeris. 

 

PATVIRTINIMO/ 
ATMETIMO 

Pranešimas informuoja apie avanso 
patvirtinimą arba apie atmetimą.  

Kai informuojama apie avanso mokėjimo 
prašymo patvirtinimą, atvaizduojamas žodis 
„PATVIRTINIMO“. 

Kai informuojama apie avanso mokėjimo 
prašymo atmetimą, atvaizduojamas žodis 
„ATMETIMO“. 

(data) Pranešimo apie avanso patvirtinimą 
arba atmetimą išsiuntimo data. 

 

Nr. Pranešimo numeris.  

Lentelė „ADRESATAS“: 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas pagal 
juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas 
pagal juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

 

Projekto kodas SFMIS2007sugeneruotas projekto 
kodas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas.  

Pranešimo turinys: 

<įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas> 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas. 

 

Nr. Projekto vykdytojo suteiktas avanso 
mokėjimo prašymo numeris. 

Atvaizduojama, kai avansas patvirtintas. 

<suma> Įgyvendinančiosios institucijos 
patvirtinta avanso suma. 

Atvaizduojama, kai avansas patvirtintas. 

<pastabos> Įgyvendinančiosios institucijos 
pateiktos pastabos dėl avanso 
patvirtinimo arba atmetimo. 

 

Kontaktinis asmuo Kontaktinio asmens vardas, pavardė 
ir el. pašto adresas. 

 

 

3.17.4. Pranešimo (dokumento) dėl mokėjimo prašymo dalies patvirtinimo arba atmetimo forma 

Forma skirta peržiūrėti pranešimo vykdytojui apie tarpinio arba galutinio mokėjimo prašymo dalies 
patvirtinimą arba atmetimą duomenis. 

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų: 

 2.17.1 Pranešimų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Pranešimai“ → stulpelyje „Peržiūrėti“, pasirinkto pranešimo eilutėje [ ]; 

 Meniu → „Mokėjimo prašymai“ → „Mokėjimo prašymų sąrašas“ → stulpelyje „Pranešimas“, 

pasirinktos MP dalies eilutėje [ ]. 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  246 

 

Formos pavyzdys 

 

89 pav.  Pranešimo vykdytojui apie MP dalies patvirtinimą arba atmetimą formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Peržiūrėti 
dokumentą] 

Informacinio pranešimo vykdytojui 
apie tarpinio arba galutinio mokėjimo 
prašymo dalies patvirtinimą arba 
atmetimą paruošimo PDF formatu 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato informacinio pranešimo vykdytojui 
versija spausdinimui (plačiau apie tai žr. „3.17.5 
Pranešimo (dokumento) dėl mokėjimo prašymo 
dalies patvirtinimo arba atmetimo ataskaita“). 

Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pranešimo antraštė: 

(įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas) 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas.  

Atvaizdavimo laukas. 

NR. Projekto vykdytojo suteiktas tarpinio/ 
galutinio mokėjimo prašymo 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

DALIES Mokėjimo prašymo dalis. Atvaizdavimo laukas. 

PATVIRTINIMO/ 
ATMETIMO 

Pranešimas informuoja apie MP 
dalies patvirtinimą arba apie 
atmetimą.  

Atvaizdavimo laukas. 

Kai informuojama apie MP dalies patvirtinimą, 
atvaizduojamas žodis „PATVIRTINIMO“. 

Kai informuojama apie MP dalies atmetimą, 
atvaizduojamas žodis „ATMETIMO“. 

(data) Pranešimo apie MP dalies 
patvirtinimą arba atmetimą 
išsiuntimo data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nr. Pranešimo numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Lentelė „ADRESATAS“: 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas pagal 
juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas 
pagal juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto kodas SFMIS2007sugeneruotas projekto 
kodas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimo turinys: 

<įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas> 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nr. Projekto vykdytojo suteiktas 
mokėjimo prašymo numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama, kai MP dalis patvirtinta. 

<sąskaitų 
apmokėjimo būdu/ 
išlaidų 
kompensavimo 
būdu> 

Mokėjimo prašymo dalies projekto 
išlaidų apmokėjimo būdas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama, kai MP dalis patvirtinta. 

Jei tai MPD2, atvaizduojamas tekstas 
„sąskaitų apmokėjimo būdu“. 

Jei tai MPD3, atvaizduojamas tekstas „išlaidų 
kompensavimo būdu“. 

<suma 1> Projekto tinkama finansuoti išlaidų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama, kai MP dalis patvirtinta. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

<nuoroda> Aktyvi nuoroda į projekto mokėjimo 
prašymų sąrašą. 

Paspaudus ant aktyvios nuorodos yra 
atidaromas projekto mokėjimo prašymų 
sąrašas, kuriame parinktas atitinkamas 
mokėjimo prašymas ir rodomos šio MP dalys. 

Atvaizduojama, kai MP dalis patvirtinta. 

<suma 2> Netinkama finansuoti išlaidų suma. Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama, kai MP dalis patvirtinta. 

Lentelė, kurioje atvaizduojamos projekto biudžeto išlaidų eilutės, turinčios netinkamų finansuoti 
išlaidų: 

Projekto biudžeto 
išlaidų eilutės 
numeris ir 
pavadinimas 

Projekto biudžeto išlaidų eilutės 
numeris ir pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Veiklos nr. Veiklos numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Tinkamomis 
finansuoti išlaidomis 
nepripažinta suma 

Tinkamomis finansuoti išlaidomis 
nepripažinta suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo kodas Tiekėjo kodas pagal juridinio 
asmens steigimo dokumentus ir 
registracijos pažymėjimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo 
pavadinimas 

Tiekėjo pavadinimas pagal juridinio 
asmens steigimo dokumentus ir 
registracijos pažymėjimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų pagrindimo 
dokumentai → 
Dokumento tipas 

Išlaidas pagrindžiančio dokumento 
tipas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų pagrindimo 
dokumentai → 
Serija 

Išlaidas pagrindžiančio dokumento 
serija. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų pagrindimo 
dokumentai → Nr. 

Išlaidas pagrindžiančio dokumento 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų pagrindimo 
dokumentai → Data 

Išlaidas pagrindžiančio dokumento 
registracijos data. 

Atvaizdavimo laukas. 

ĮI komentaras Įgyvendinančiosios institucijos 
komentaras dėl netinkamos 
finansuoti išlaidų eilutės. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimo turinys (tęsiama): 

<sąskaitų 
apmokėjimo būdu/ 
išlaidų 
kompensavimo 
būdu> 

Mokėjimo prašymo dalies projekto 
išlaidų apmokėjimo būdas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama, kai MP dalis patvirtinta. 

Jei tai MPD2, atvaizduojamas tekstas 
„sąskaitų apmokėjimo būdu“. 

Jei tai MPD3, atvaizduojamas tekstas „išlaidų 
kompensavimo būdu“. 

< suma 3 > Pagal šiame mokėjimo prašyme 
pripažintas tinkamomis finansuoti 
išlaidas skiriamo finansavimo lėšų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama, kai MP dalis patvirtinta. 

Atvaizduojama ĮI patvirtintos finansuoti išlaidų 
sumos finansavimo lėšų suma 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

<suma 4> Projekto vykdytojui išmokama 
skiriamo finansavimo lėšų suma, 
Įvertinus nuokrypį ar įskaičius 
avansu išmokėtą ar nustatytą 
grąžintinų lėšų sumą. 

 

Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama, kai MP dalis patvirtinta. 

Atvaizduojama bendra paraiškoje AV ES ir BF 
programai išmokama suma. 

Papildoma informacija: 

<pastabos> Įgyvendinančiosios institucijos 
pateiktos pastabos dėl MP dalies 
patvirtinimo arba atmetimo. 

Atvaizdavimo laukas. 

Kontaktinis asmuo Kontaktinio asmens vardas, pavardė 
ir el. pašto adresas. 

Atvaizdavimo laukas. 

 

3.17.5. Pranešimo (dokumento) dėl mokėjimo prašymo dalies patvirtinimo arba atmetimo 
ataskaita 

Ataskaita skirta peržiūrėti pranešimo vykdytojui apie tarpinio arba galutinio MP patvirtinimą arba atmetimą 
duomenis PDF formatu. 

Ataskaita formuojama, vykdant scenarijų: 

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Pranešimai“ → stulpelyje „Peržiūrėti“, pasirinkto pranešimo eilutėje [ ] → [Peržiūrėti 
dokumentą]; 

 Meniu → „Mokėjimo prašymai“ → „Mokėjimo prašymų sąrašas“ → stulpelyje „Pranešimas“, 

pasirinktos MP dalies eilutėje [ ]→ [Peržiūrėti dokumentą]. 
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Ataskaitos pavyzdys 

 

90 pav.  Pranešimo vykdytojui apie MP dalies patvirtinimą arba atmetimą ataskaitos pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Ataskaitos laukai Aprašymas Pastabos 

Ataskaitos antraštė: 

(įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas) 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas. 

 

NR. Projekto vykdytojo suteiktas 
mokėjimo prašymo numeris. 

 

<MP dalis> Patvirtinta arba atmesta mokėjimo 
prašymo dalis. 

Atvaizduojama, jei MP tipas yra „Tarpinis 
mokėjimas“ arba „Galutinis mokėjimas“. 

Galimos reikšmės: „MPD2“ arba „MPD3“. 

PATVIRTINIMO/ 

ATMETIMO 

Kai MP dalis patvirtinta, tai 
atvaizduojamas žodis 
„PATVIRTINIMO“. 

Kai MP dalis atmesta, tai 
atvaizduojamas žodis „ATMETIMO“. 

 

(data) Pranešimo vykdytojui išsiuntimo 
data (metai, mėnuo, diena). 

MPD2 arba MPD3 būsenos keitimo, kada buvo 
išsiųstas pranešimas, data. 

Data atvaizduojama, jei pranešimas išsiųstas į 
DMS. 

Nr. Pranešimo projekto vykdytojui 
numeris. 

 

Lentelė „ADRESATAS“: 
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Ataskaitos laukai Aprašymas Pastabos 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas pagal 
juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas 
pagal juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

 

Projekto kodas SFMIS2007 sugeneruotas projekto 
kodas. 

 

Projekto 
pavadinimas 

Pilnas projekto pavadinimas.  

Ataskaitos turinys: 

<įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas> 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas. 

 

<MP nr.> Projekto vykdytojo suteiktas 
mokėjimo prašymo numeris. 

 

sąskaitų 
apmokėjimo būdu/ 
išlaidų 
kompensavimo 
būdu 

Kai MPD2, tai atvaizduojamas 
tekstas „sąskaitų apmokėjimo būdu“. 

Kai MPD3, tai atvaizduojamas 
tekstas „išlaidų kompensavimo 
būdu“. 

 

<tinkama finansuoti 
išlaidų suma> 

Tinkama finansuoti MPD2 arba 
MPD3 išlaidų suma. 

Duomenys atvaizduojami, kai tenkinamos 
visos šios sąlygos: 

- MP tipas yra „Tarpinis mokėjimas“ arba 
„Galutinis mokėjimas“; 

- MPD2 arba MPD3 būsena yra „Tikrinama 
ĮI“; 

- MPD2 arba MPD3 išlaidų duomenys yra 
patvirtinti. 

<skiriamo 
finansavimo lėšų 
suma> 

Netinkama finansuoti MPD2 arba 
MPD3 išlaidų suma. 

Duomenys atvaizduojami, kai tenkinamos 
visos šios sąlygos: 

- MP tipas yra „Tarpinis mokėjimas“ arba 
„Galutinis mokėjimas“; 

- MPD2 arba MPD3 būsena yra „Tikrinama 
ĮI“; 

- MPD2 arba MPD3 išlaidų duomenys yra 
patvirtinti. 

<netinkama 
finansuoti išlaidų 
suma> 

MPD2 arba MPD3 skiriamo 
finansavimo lėšų suma. 

Duomenys atvaizduojami, kai tenkinamos 
visos šios sąlygos: 

- MP tipas yra „Tarpinis mokėjimas“ arba 
„Galutinis mokėjimas“; 

- MPD2 arba MPD3 būsena yra „Tikrinama 
ĮI“ arba vėlesnė; 

- MPD2 arba MPD3 išlaidų duomenys yra 
patvirtinti. 
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Ataskaitos laukai Aprašymas Pastabos 

<išmokamo 
finansavimo lėšų 
suma> 

Bendra paraiškoje AV iš ES ir BF 
biudžeto programų išmokama suma. 

Atvaizdavimo laukas.  

Laukas ir jo reikšmė yra atvaizduojami, kai 
tenkinamos visos šios sąlygos: 

- MP tipas yra „Tarpinis mokėjimas“ arba 
„Galutinis mokėjimas“; 

MPD2 arba MPD3 būsena yra „Patvirtinta ĮI“ 
su požymiu „Patvirtinta paraiška AV“ arba 
vėlesnė. 

<avanso suma> MPD3 patvirtinta avanso suma.  Duomenys atvaizduojami, kai tenkinamos 
visos šios sąlygos: 

- MP tipas yra „Avansas“; 

- MPD3 būsena yra „Patvirtinta ĮI“ arba 
vėlesnė. 

Lentelė be pavadinimo – netinkamų finansuoti išlaidų sąrašas: 

(lentelė yra atvaizduojama, kai tenkinamos visos šios sąlygos: 

- MP tipas yra „Tarpinis mokėjimas“ arba „Galutinis mokėjimas“; 

- MPD2 arba MPD3 būsena yra „Tikrinama ĮI“ arba vėlesnė; 

- MPD2 arba MPD3 išlaidų duomenys yra patvirtinti; 

- MPD2 arba MPD3 netinkamų finansuoti išlaidų suma yra daugiau už 0,00) 

Projekto biudžeto 
išlaidų eilutės 
numeris ir 
pavadinimas 

Projekto biudžeto eilutė, iš kurios 
per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį 
patirta netinkamų finansuoti išlaidų.    

 

Veiklos nr. Projekto veiklos, kurią vykdant per 
atitinkamą ataskaitinį laikotarpį 
patirta netinkamų finansuoti išlaidų. 

 

Tinkamomis 
finansuoti išlaidomis 
nepripažinta suma 

MPD2 arba MPD3 biudžeto eilutės 
pagal atitinkamą veiklą netinkamų 
finansuoti išlaidų suma.  

 

Tiekėjo kodas MPD2 arba MPD3 biudžeto eilutės 
pagal atitinkamą veiklą tiekėjo 
kodas. 

 

Tiekėjo 
pavadinimas 

MPD2 arba MPD3 biudžeto eilutės 
pagal atitinkamą veiklą tiekėjo 
pavadinimas. 

 

Išlaidų pagrindimo dokumentai: 

Dokumento tipas Išlaidų pagrindimo dokumento tipas.  

Serija Išlaidų pagrindimo dokumento 
serijos numeris. 

 

Nr. Išlaidų pagrindimo dokumento 
numeris. 

 

Data Išlaidų pagrindimo dokumento data.  

ĮI komentaras Įgyvendinančiosios institucijos 
pastabos netinkamų išlaidų turinčiai 
eilutei. 

 

Po lentele: 
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Ataskaitos laukai Aprašymas Pastabos 

<pastabos> Įgyvendinančiosios institucijos 
pastabos dėl patvirtinimo arba 
atmetimo. 

 

Kontaktinis asmuo Kontaktinio asmens vardas ir 
pavardė, telefono numeris ir 
elektroninio pašto adresas.  

 

 

3.17.6. Pranešimo (dokumento) dėl PVM mokėjimo prašymo patvirtinimo arba atmetimo forma 

Forma skirta peržiūrėti pranešimo vykdytojui apie PVM mokėjimo prašymo patvirtinimą arba atmetimą 
duomenis. 

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų: 

 2.17.1 Pranešimų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Pranešimai“ → stulpelyje „Peržiūrėti“, pasirinkto pranešimo eilutėje [ ]. 

Formos pavyzdys 

 

91 pav.  Pranešimo vykdytojui apie PVM mokėjimo prašymo patvirtinimą arba atmetimą formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Peržiūrėti 
dokumentą] 

Informacinio pranešimo vykdytojui 
apie PVM mokėjimo prašymo 
patvirtinimą arba atmetimą 
paruošimo PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato informacinio pranešimo vykdytojui 
versija spausdinimui (plačiau apie tai žr. „3.17.7 
Pranešimo (dokumento) dėl PVM mokėjimo 
prašymo patvirtinimo arba atmetimo ataskaita“). 

Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pranešimo antraštė: 

(įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas) 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas.  

Atvaizdavimo laukas. 

NR. Projekto vykdytojo suteiktas PVM 
mokėjimo prašymo numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

PATVIRTINIMO/ 
ATMETIMO 

Pranešimas informuoja apie PVM 
mokėjimo prašymo patvirtinimą arba 
apie atmetimą.  

Atvaizdavimo laukas. 

Kai informuojama apie PVM mokėjimo 
prašymo patvirtinimą, atvaizduojamas žodis 
„PATVIRTINIMO“. 

Kai informuojama apie PVM mokėjimo 
prašymo atmetimą, atvaizduojamas žodis 
„ATMETIMO“. 

(data) Pranešimo apie PVM mokėjimo 
prašymo patvirtinimą arba atmetimą 
išsiuntimo data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nr. Pranešimo numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Lentelė „ADRESATAS“: 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas pagal 
juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas 
pagal juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto kodas SFMIS2007sugeneruotas projekto 
kodas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimo turinys: 

<įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas> 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nr. Projekto vykdytojo suteiktas PVM 
mokėjimo prašymo numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama, kai PVM mokėjimo prašymas 
patvirtintas. 

<suma> Įgyvendinančiosios institucijos 
patvirtinta avanso suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama, kai PVM mokėjimo prašymas 
patvirtintas. 

<pastabos> Įgyvendinančiosios institucijos 
pateiktos pastabos dėl PVM 
mokėjimo prašymo patvirtinimo arba 
atmetimo. 

Atvaizdavimo laukas. 

Kontaktinis asmuo Kontaktinio asmens vardas, pavardė 
ir el. pašto adresas. 

Atvaizdavimo laukas. 
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3.17.7. Pranešimo (dokumento) dėl PVM mokėjimo prašymo patvirtinimo arba atmetimo 
ataskaita 

Ataskaita skirta peržiūrėti pranešimo vykdytojui apie PVM mokėjimo prašymo patvirtinimą arba atmetimą 
duomenis PDF formatu. 

Ataskaita formuojama, vykdant scenarijų: 

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Pranešimai“ → stulpelyje „Peržiūrėti“, pasirinkto pranešimo eilutėje [ ] → [Peržiūrėti 
dokumentą]. 

Ataskaitos pavyzdys  

 

92 pav.  Pranešimo vykdytojui apie PVM mokėjimo prašymo patvirtinimą arba atmetimą ataskaitos pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pranešimo antraštė: 

(įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas) 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas.  

 

NR. Projekto vykdytojo suteiktas avanso 
mokėjimo prašymo numeris. 

 

PATVIRTINIMO/ 
ATMETIMO 

Pranešimas informuoja apie PVM 
mokėjimo prašymo patvirtinimą arba 
apie atmetimą.  

Kai informuojama apie PVM mokėjimo 
prašymo patvirtinimą, atvaizduojamas žodis 
„PATVIRTINIMO“. 

Kai informuojama apie PVM mokėjimo 
prašymo atmetimą, atvaizduojamas žodis 
„ATMETIMO“. 

(data) Pranešimo apie PVM mokėjimo 
prašymo patvirtinimą arba atmetimą 
išsiuntimo data. 

 

Nr. Pranešimo numeris.  
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Lentelė „ADRESATAS“: 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas pagal 
juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas 
pagal juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

 

Projekto kodas SFMIS2007 sugeneruotas projekto 
kodas. 

 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas.  

Pranešimo turinys: 

<įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas> 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas. 

 

Nr. Projekto vykdytojo suteiktas PVM 
mokėjimo prašymo numeris. 

Atvaizduojama, kai PVM mokėjimo prašymas 
patvirtintas. 

<suma> Įgyvendinančiosios institucijos 
patvirtinta PVM mokėjimo prašymo 
suma. 

Atvaizduojama, kai PVM mokėjimo prašymas 
patvirtintas. 

<pastabos> Įgyvendinančiosios institucijos 
pateiktos pastabos dėl PVM 
patvirtinimo arba atmetimo. 

 

Kontaktinis asmuo Kontaktinio asmens vardas, pavardė 
ir el. pašto adresas. 

 

 

3.17.8. Pranešimo (dokumento) apie planuojamą patikrą vietoje forma 

Forma skirta peržiūrėti pranešimo vykdytojui apie planuojamą patikrą vietoje duomenis. 

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų: 

 2.17.1 Pranešimų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Pranešimai“ → stulpelyje „Peržiūrėti“, pasirinkto pranešimo eilutėje [ ]. 
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Formos pavyzdys 

 

93 pav.  Pranešimo apie planuojamą patikrą vietoje formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Peržiūrėti 
dokumentą] 

Informacinio pranešimo vykdytojui 
apie planuojamą patikrą vietoje 
paruošimo PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato informacinio pranešimo vykdytojui 
versija spausdinimui (plačiau apie tai žr. „3.17.9 
Pranešimo (dokumento) apie planuojamą 
patikrą vietoje ataskaita“). 

Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pranešimo antraštė: 

(įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas) 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas.  

Atvaizdavimo laukas. 

(pranešimo apie 
planuojamą patikrą 
vietoje išsiuntimo 
data) 

Pranešimo apie planuojamą patikrą 
vietoje išsiuntimo data. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Nr. Pranešimo apie planuojamą patikrą 
vietoje numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Lentelė „ADRESATAS“: 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas pagal 
juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas 
pagal juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto kodas SFMIS2007sugeneruotas projekto 
kodas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimo turinys: 

<patikros pradžia> Planuojamos patikros vietoje 
pradžios data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Papildoma informacija: 

<pastabos> Įgyvendinančiosios institucijos 
pateiktos pastabos pranešimui apie 
planuojamą patikrą vietoje. 

Atvaizdavimo laukas. 

Kontaktinis asmuo Kontaktinio asmens vardas, pavardė 
ir el. pašto adresas. 

Atvaizdavimo laukas. 

 

3.17.9. Pranešimo (dokumento) apie planuojamą patikrą vietoje ataskaita 

Ataskaita skirta peržiūrėti pranešimo vykdytojui apie planuojamą patikrą vietoje duomenis PDF formatu. 

Ataskaita formuojama, vykdant scenarijų: 

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Pranešimai“ → stulpelyje „Peržiūrėti“, pasirinkto pranešimo eilutėje [ ] → [Peržiūrėti 
dokumentą]. 
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Ataskaitos pavyzdys 

 
94 pav.  Pranešimo vykdytojui apie planuojamą patikrą vietoje ataskaitos pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pranešimo antraštė: 

(įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas) 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas.  

 

(pranešimo apie 
planuojamą patikrą 
vietoje išsiuntimo 
data) 

Pranešimo apie planuojamą patikrą 
vietoje išsiuntimo data. 

 

Nr. Pranešimo apie planuojamą patikrą 
vietoje numeris. 

 

Lentelė „ADRESATAS“: 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas pagal 
juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas 
pagal juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

 

Projekto kodas SFMIS2007sugeneruotas projekto 
kodas. 

 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas.  

Pranešimo turinys: 

<patikros pradžia> Planuojamos patikros vietoje 
pradžios data. 

 

Papildoma informacija: 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

<pastabos> Įgyvendinančiosios institucijos 
pateiktos pastabos pranešimui apie 
planuojamą patikrą vietoje. 

 

Kontaktinis asmuo Kontaktinio asmens vardas, pavardė 
ir el. pašto adresas. 

 

 

3.17.10. Pranešimo vykdytojui peržiūros forma DMS 

Forma skirta peržiūrėti pranešimo vykdytojui duomenis. 

Navigacija 

 DMS -> „Pranešimai“ -> mygtukas [-->] (stulpelyje „Peržiūrėti“) ->  „Pranešimo vykdytojui 
peržiūros forma“. 

Formos pavyzdys 

 
95 pav.  Pranešimo vykdytojui peržiūros formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą, 
mygtukas. 

 

[Peržiūrėti 
dokumentą] 

Mygtukas skirtas suformuoti 
peržiūrimo pranešimo vykdytojui 
ataskaitą „PDF“ formatu (ataskaitos 
aprašymas pateiktas skyriuje 
„Pranešimo vykdytojui peržiūros 
forma DMS“). 

 

[Atsisiųsti pridėtą 
rinkmeną] 

Mygtukas skirtas parsisiųsti prie 
pranešimo pridėta dokumento 
rinkmeną. 

Mygtukas atvaizduojamas, kai prie pranešimo 
yra pridėtas dokumentas. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Formos viršuje centre atvaizduojamas projekto įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas. 

Žemiau pateikiamas dokumento pavadinimas. 

Po pavadinimu atvaizduojama pranešimo išsiuntimo data (formatas „MMMM-mm-dd“) ir pranešimo numeris. 

Žemiau kairėje pateikiama lentelė „ADRESATAS:" 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto kodas Projekto kodas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimas 

Pastabos ĮI pateiktos pastabos. Atvaizdavimo laukas. 

Formos pabaigoje atvaizduojama: „Kontaktinis asmuo:“  

Vardas, pavardė Vardas, pavardė. Atvaizdavimo laukas. 

Telefonas Telefonas. Atvaizdavimo laukas. 

El. paštas El. paštas. Atvaizdavimo laukas. 

 
 

3.17.11. Pranešimo vykdytojui ataskaita DMS 

Ataskaitoje atvaizduojami pranešimo projekto vykdytojui duomenys. 

Navigacija 

 DMS -> „Pranešimai“ -> mygtukas [ ] (stulpelyje „Peržiūrėti“) -> „Pranešimo vykdytojui 
peržiūros forma“ -> mygtukas [Peržiūrėti dokumentą]. 

Ataskaitos pavyzdys 

 
96 pav.  Pranešimo vykdytojui ataskaitos pavyzdys 
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Ataskaitos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Ataskaitos viršuje centre atvaizduojamas projekto įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas. 

Žemiau pateikiamas dokumento pavadinimas. 

Po pavadinimu atvaizduojama pranešimo išsiuntimo data (formatas „MMMM-mm-dd“) ir pranešimo numeris. 

Žemiau kairėje pateikiama lentelė „ADRESATAS:" 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto kodas Projekto kodas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimas 

Pastabos ĮI pateiktos pastabos. Atvaizdavimo laukas. 

Ataskaitos pabaigoje atvaizduojama: „Kontaktinis asmuo:“  

Vardas, pavardė Vardas, pavardė. Atvaizdavimo laukas. 

Telefonas Telefonas. Atvaizdavimo laukas. 

El. paštas El. paštas. Atvaizdavimo laukas. 

 

3.17.12. Pranešimo apie galutinės ataskaitos patvirtinimą peržiūros forma DMS 

Forma skirta peržiūrėti pranešimo vykdytojui apie galutinės ataskaitos patvirtinimą duomenis. 

Navigacija 

 DMS -> „Pranešimai“ -> mygtukas [ ] (stulpelyje „Peržiūrėti“). 

Formos pavyzdys 

 
97 pav.  Pranešimo apie galutinės ataskaitos patvirtinimą peržiūros formos pavyzdys 
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Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą, 
mygtukas. 

 

[Peržiūrėti 
dokumentą] 

Mygtukas skirtas suformuoti 
peržiūrimo pranešimo vykdytojui 
ataskaitą „PDF“ formatu. 

Suformavus ataskaitą yra rodomas dialogo 
pranešimas, kuriame yra ataskaitos atidarymo ir 
saugojimo naudotojo kompiuteryje pasirinkimai. 
Pasirinkus automatiškai grįžtama į formą 
„Pranešimas dėl galutinės projekto 
įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo“. 

[Atsisiųsti pridėtą 
rinkmeną] 

Mygtukas skirtas parsisiųsti prie 
pranešimo pridėta dokumento 
rinkmeną. 

Mygtukas atvaizduojamas, kai prie pranešimo 
yra pridėtas dokumentas. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Formos viršuje centre atvaizduojamas projekto įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas. 

Žemiau pateikiamas dokumento pavadinimas „PRANEŠIMAS DĖL GALUTINĖS PROJEKTO 
ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO“. 

Po pavadinimu atvaizduojama pranešimo išsiuntimo data (formatas „MMMM-mm-dd“) ir pranešimo numeris. 

Žemiau kairėje pateikiama lentelė „ADRESATAS:" 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto kodas Projekto kodas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimo turinys: <projekto įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas> informuoja, kad:  

<Galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos būsenos patvirtinta sprendimo data> patvirtinta galutinė 
Projekto įgyvendinimo ataskaita. 

Pastabos ĮI pateiktos pastabos. Atvaizdavimo laukas. 

Formos pabaigoje atvaizduojama: „Kontaktinis asmuo:“  

Vardas, pavardė Vardas, pavardė. Atvaizdavimo laukas. 

Telefonas Telefonas. Atvaizdavimo laukas. 

El. paštas El. paštas. Atvaizdavimo laukas. 

 
 

3.17.13. Pranešimo apie galutinės ataskaitos patvirtinimą ataskaita DMS 

Ataskaitoje atvaizduojami patvirtintos formos pranešimo projekto vykdytojui apie planuojamą patikrą 
vietoje duomenys. 

Navigacija 

 DMS -> „Pranešimai“ -> mygtukas [ ] (stulpelyje „Peržiūrėti“) -> „Pranešimas dėl galutinės 
projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo“ -> mygtukas [Peržiūrėti dokumentą]. 
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Ataskaitos pavyzdys 

 
98 pav.  Pranešimas dėl galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Formos viršuje centre atvaizduojamas projekto įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas. 

Žemiau pateikiamas dokumento pavadinimas „PRANEŠIMAS DĖL GALUTINĖS PROJEKTO 
ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO“. 

Po pavadinimu atvaizduojama pranešimo išsiuntimo data (formatas „MMMM-mm-dd“) ir pranešimo numeris. 

Žemiau kairėje pateikiama lentelė „ADRESATAS:" 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto kodas Projekto kodas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimo turinys: <projekto įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas> informuoja, kad:  

<Galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos būsenos patvirtinta sprendimo data> patvirtinta galutinė 
Projekto įgyvendinimo ataskaita. 

Pastabos ĮI pateiktos pastabos. Atvaizdavimo laukas. 

Formos pabaigoje atvaizduojama: „Kontaktinis asmuo:“  

Vardas, pavardė Vardas, pavardė. Atvaizdavimo laukas. 

Telefonas Telefonas. Atvaizdavimo laukas. 

El. paštas El. paštas. Atvaizdavimo laukas. 

 

3.17.14. Pranešimo apie ataskaitos po užbaigimo tikslinimą peržiūros forma DMS 

Forma skirta peržiūrėti pranešimo vykdytojui dėl ataskaitos po užbaigimo duomenų tikslinimo duomenis. 
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Navigacija 

 DMS -> „Pranešimai“ -> mygtukas [ ] (stulpelyje „Peržiūrėti“). 

Formos pavyzdys 

 
99 pav.  Pranešimo apie ataskaitos po užbaigimo tikslinimą peržiūros formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą, 
mygtukas. 

 

[Peržiūrėti 
dokumentą] 

Mygtukas skirtas suformuoti 
peržiūrimo pranešimo vykdytojui 
ataskaitą „PDF“ formatu. 

Suformavus ataskaitą yra rodomas dialogo 
pranešimas, kuriame yra ataskaitos atidarymo ir 
saugojimo naudotojo kompiuteryje pasirinkimai. 
Pasirinkus automatiškai grįžtama į formą 
„Pranešimas dėl ataskaitos po užbaigimo 
duomenų tikslinimo“. 

[Atsisiųsti pridėtą 
rinkmeną] 

Mygtukas skirtas parsisiųsti prie 
pranešimo pridėtą dokumento 
rinkmeną. 

Mygtukas atvaizduojamas, kai prie pranešimo 
yra pridėtas dokumentas. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Formos viršuje centre atvaizduojamas projekto įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas. 

Žemiau pateikiamas dokumento pavadinimas „PRANEŠIMAS DĖL ATASKAITOS PO PROJEKTO 
UŽBAIGIMO IR/ARBA JOS PRIEDŲ TIKSLINIMO“. 

Po pavadinimu atvaizduojama pranešimo išsiuntimo data (formatas „MMMM-mm-dd“) ir pranešimo numeris. 

Žemiau kairėje pateikiama lentelė „ADRESATAS:" 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas. Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto kodas Projekto kodas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimo turinys: <projekto įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas> informuoja, kad:  

turite patikslinti projekto <ataskaitos po užbaigimo data> ataskaitos po projekto užbaigimo Nr. <ataskaitos po 
užbaigimo nr.> informaciją. 

Pastabos ĮI pateiktos pastabos. Atvaizdavimo laukas. 

Formos pabaigoje atvaizduojama: „Kontaktinis asmuo:“  

Vardas, pavardė Vardas, pavardė. Atvaizdavimo laukas. 

Telefonas Telefonas. Atvaizdavimo laukas. 

El. paštas El. paštas. Atvaizdavimo laukas. 

 
 

3.17.15. Pranešimo apie ataskaitos po užbaigimo tikslinimą ataskaita DMS 

Ataskaitoje atvaizduojami patvirtintos formos pranešimo projekto vykdytojui apie ataskaitos po užbaigimo 
tikslinimą duomenys. 

Navigacija 

 DMS -> „Pranešimai“ -> mygtukas [ ] (stulpelyje „Peržiūrėti“) -> „Pranešimas dėl ataskaitos po 
užbaigimo duomenų tikslinimo“ -> mygtukas [Peržiūrėti dokumentą]. 

Ataskaitos pavyzdys 

 
100 pav.  Pranešimas dėl ataskaitos po užbaigimo tikslinimo pavyzdys 
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Ataskaitos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Formos viršuje centre atvaizduojamas projekto įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas. 

Žemiau pateikiamas dokumento pavadinimas „PRANEŠIMAS DĖL ATASKAITOS PO PROJEKTO 
UŽBAIGIMO IR/ARBA JOS PRIEDŲ TIKSLINIMO“. 

Po pavadinimu atvaizduojama pranešimo išsiuntimo data (formatas „MMMM-mm-dd“) ir pranešimo numeris. 

Žemiau kairėje pateikiama lentelė „ADRESATAS:" 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto kodas Projekto kodas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimo turinys: <projekto įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas> informuoja, kad:  

turite patikslinti projekto <ataskaitos po užbaigimo data> ataskaitos po projekto užbaigimo Nr. <ataskaitos po 
užbaigimo nr.> informaciją. 

Pastabos ĮI pateiktos pastabos. Atvaizdavimo laukas. 

Formos pabaigoje atvaizduojama: „Kontaktinis asmuo:“  

Vardas, pavardė Vardas, pavardė. Atvaizdavimo laukas. 

Telefonas Telefonas. Atvaizdavimo laukas. 

El. paštas El. paštas. Atvaizdavimo laukas. 

3.17.16. Pranešimo apie ataskaitos po užbaigimo patvirtinimą peržiūros forma DMS 

Forma skirta peržiūrėti pranešimo vykdytojui dėl ataskaitos po užbaigimo duomenų tikslinimo duomenis. 
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Navigacija 

 DMS -> „Pranešimai“ -> mygtukas [ ] (stulpelyje „Peržiūrėti“). 

Formos pavyzdys 

 
101 pav.  Pranešimo apie ataskaitos po užbaigimo patvirtinimą peržiūros formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą, 
mygtukas. 

 

[Peržiūrėti 
dokumentą] 

Mygtukas skirtas suformuoti 
peržiūrimo pranešimo vykdytojui 
ataskaitą „PDF“ formatu. 

Suformavus ataskaitą yra rodomas dialogo 
pranešimas, kuriame yra ataskaitos atidarymo ir 
saugojimo naudotojo kompiuteryje pasirinkimai. 
Pasirinkus automatiškai grįžtama į formą 
„Pranešimas dėl ataskaitos po užbaigimo 
duomenų patvirtinimo“. 

[Atsisiųsti pridėtą 
rinkmeną] 

Mygtukas skirtas parsisiųsti prie 
pranešimo pridėtą dokumento 
rinkmeną. 

Mygtukas atvaizduojamas, kai prie pranešimo 
yra pridėtas dokumentas. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Formos viršuje centre atvaizduojamas projekto įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas. 

Žemiau pateikiamas dokumento pavadinimas „PRANEŠIMAS DĖL ATASKAITOS PO PROJEKTO 
PATVIRTINIMO“. 

Po pavadinimu atvaizduojama pranešimo išsiuntimo data (formatas „MMMM-mm-dd“) ir pranešimo numeris. 

Žemiau kairėje pateikiama lentelė „ADRESATAS:" 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas. Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto kodas Projekto kodas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimo turinys: <projekto įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas> informuoja, kad:  

projekto <ataskaitos po užbaigimo data> ataskaita po projekto užbaigimo Nr. <ataskaitos po užbaigimo nr.> 
patvirtinta. 

Pastabos ĮI pateiktos pastabos. Atvaizdavimo laukas. 

Formos pabaigoje atvaizduojama: „Kontaktinis asmuo:“  

Vardas, pavardė Vardas, pavardė. Atvaizdavimo laukas. 

Telefonas Telefonas. Atvaizdavimo laukas. 

El. paštas El. paštas. Atvaizdavimo laukas. 

 
 

3.17.17. Pranešimo apie ataskaitos po užbaigimo patvirtinimą ataskaita DMS 

Ataskaitoje atvaizduojami patvirtintos formos pranešimo projekto vykdytojui apie ataskaitos po užbaigimo 
tikslinimą duomenys. 

Navigacija 

 DMS -> „Pranešimai“ -> mygtukas [ ] (stulpelyje „Peržiūrėti“) -> „Pranešimas dėl ataskaitos po 
užbaigimo duomenų patvirtinimo“ -> mygtukas [Peržiūrėti dokumentą]. 

Ataskaitos pavyzdys 

 
102 pav.  Pranešimas dėl ataskaitos po užbaigimo patvirtinimo pavyzdys 
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Ataskaitos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Formos viršuje centre atvaizduojamas projekto įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas. 

Žemiau pateikiamas dokumento pavadinimas „PRANEŠIMAS DĖL ATASKAITOS PO PROJEKTO 
UŽBAIGIMO PATVIRTINIMO“. 

Po pavadinimu atvaizduojama pranešimo išsiuntimo data (formatas „MMMM-mm-dd“) ir pranešimo numeris. 

Žemiau kairėje pateikiama lentelė „ADRESATAS:" 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto kodas Projekto kodas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimo turinys: <projekto įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas> informuoja, kad:  

projekto <ataskaitos po užbaigimo data> ataskaita po projekto užbaigimo Nr. <ataskaitos po užbaigimo nr.> 
patvirtinta. 

Pastabos ĮI pateiktos pastabos. Atvaizdavimo laukas. 

Formos pabaigoje atvaizduojama: „Kontaktinis asmuo:“  

Vardas, pavardė Vardas, pavardė. Atvaizdavimo laukas. 

Telefonas Telefonas. Atvaizdavimo laukas. 

El. paštas El. paštas. Atvaizdavimo laukas. 

 
 
 

3.18. EEE/NOR Pradžia 

Forma skirta peržiūrėti bendruosius projekto duomenis.  

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.6 Projekto duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Pradžia“. 
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Formos pavyzdys 

 

103 pav.  Projekto bendrųjų duomenų formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Parsisiųsti MP] Iš dalies užpildytos elektroninės 
mokėjimo prašymo formos 
parsisiuntimo iš duomenų mainų 
svetainės ir saugojimo kompiuteryje 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, ir patvirtinus formos 
parsisiuntimą yra suformuojama projekto 
duomenimis užpildyta elektroninė mokėjimo 
prašymo forma. Suformuotą dokumentą galima 
atidaryti peržiūrai arba saugoti kompiuteryje. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Pateikti MP] Tarpinio, galutinio ar avanso 
mokėjimo prašymo pateikimo 
mygtukas. 

Mygtukas aktyvus jeigu DMS nėra užregistruota 
daugiau nei du mokėjimo prašymai 
(skaičiuojami užregistruoti avansai ir įkelti bei 
užregistruoti mokėjimo prašymai) ir projektas 
yra būsenoje „Įgyvendinama sutartis“. 

Paspaudus mygtuką atidaroma meniu forma, 
kurioje galima: 

- Pildyti mokėjimo prašymą; 

Pasirinkus naujo mokėjimo prašymo registraciją, 
atidaroma neužpildyta naujo tarpinio arba 
galutinio MP registravimo forma redagavimo 
režime. 

Pildyti mokėjimo prašymą galima jeigu 
SMIFS2007N administravimo aplikacijoje nėra 
sustabdyta MP registracija. Sustabdžius MP 
registraciją mygtukas tampa neaktyvus. 

- Patikslinti mokėjimo prašymą; 

Pasirinkus patikslinto mokėjimo prašymo 
registraciją, atidaroma galimų tikslinti mokėjimo 
prašymų sąrašo forma, kurioje reikia pasirinkti 
tikslinamą mokėjimo prašymą. Nurodžius 
tikslinamą mokėjimo prašymą, atidaroma 
mokėjimo prašymo registracijos forma 
redagavimo režime, kurioje rodomi pasirinkto 
mokėjimo prašymo duomenys. 

Tikslinti mokėjimo prašymą galima jeigu 
SMIFS2007N administravimo aplikacijoje nėra 
sustabdyta MP registracija. Sustabdžius MP 
registraciją mygtukas tampa neaktyvus. 

- Įkelti užpildytą elektroninę mokėjimo 
prašymo formą; 

Pasirinkus elektroninės mokėjimo formos 
įkėlimą ir nurodžius rinkmeną, MP yra įkeliamas 
į duomenų mainų svetainę ir patikrinamas. 
Suformuojama įkeliamo mokėjimo prašymo 
klaidų sąrašo rinkmena. 

Įkelti užpildytą elektroninę mokėjimo prašymo 
formą galima jeigu SMIFS2007N 
administravimo aplikacijoje nėra sustabdytas 
MP importas. Sustabdžius MP importą 
mygtukas tampa neaktyvus. 

- Pildyti avanso mokėjimo prašymą. 

Pasirinkus avanso mokėjimo prašymo 
registraciją yra atidaroma neužpildyta avanso 
MP registravimo forma redagavimo režime.  

Pildyti avanso mokėjimo prašymą galima jeigu 
nėra užregistruotas galutinis mokėjimo 
prašymas ir SMIFS2007N administravimo 
aplikacijoje nėra sustabdyta avanso registracija. 
Esant galutiniam mokėjimui arba sustabdžius 
avanso registraciją mygtukas tampa neaktyvus. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[>>>] ties lentele 
„Detalesnė 
projekto 
informacija“ 

Detalesnės projekto informacijos 
atidarymo mygtukas. 

(atidaromos formos aprašymą  žr. 3.6.1 
Detalesnės projekto informacijos forma) 

[Daugiau] 

(ties lentele 
„Elektroniniu 
būdu teikiamų 
mokėjimo 
prašymų 
sąrašas“) 

Dabar vykdytojo teikiamų mokėjimo 
prašymų sąrašo atidarymo 
mygtukas. 

(atidaromos formos aprašymą  žr. 3.10.1 
Teikiamų mokėjimo prašymų sąrašo forma) 

[MP sąrašas] (ties 
lentele 
„Paskutinis 
pateiktas 
mokėjimo 
prašymas“) 

Anksčiau pateiktų mokėjimo 
prašymų, užregistruotų 
įgyvendinančioje institucijoje, sąrašo 
atidarymo mygtukas. 

(atidaromos formos aprašymą  žr. 3.9.1 
Mokėjimo prašymų sąrašo forma)  

[MP grafikas] (ties 
lentele 
„Planuojamas 
teikti mokėjimo 
prašymas“) 

Projekto esamos finansinės 
situacijos ir planuojamų bei faktinių 
mokėjimų sąrašo atidarymo 
mygtukas. 

(atidaromos formos aprašymą  žr. 3.12.1 MP 
teikimo grafiko esamos situacijos atvaizdavimo 
forma) 

[Daugiau 
pranešimų] 

(ties lentele 
„Pranešimai“) 

Projekto vykdytojo gautų pranešimų 
sąrašo atidarymo mygtukas. 

(atidaromos formos aprašymą  žr. „3.17.1 
Pranešimų sąrašo forma“) 

[ ] 
Projekto vykdytojo gauto pranešimo 
slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką pranešimas paslepiamas. 
Peržiūrėti paslėptus pranešimus galima lape 
„Pranešimai“ atlikus paiešką, kai filtre 
pažymėtas parametras „Rodyti paslėptus“. 

[Daugiau 
naujienų] (ties 
lentele 
„Naujienos“) 

Projekto vykdytojo naujienų sąrašo 
atidarymo mygtukas. 

(atidaromos formos aprašymą  žr. „3.4 
Naujienos“) 

[ ] 
 Paspaudus mygtuką yra atidaroma MP/MPD 

peržiūros forma. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pranešimas DMS naudotojams – atvaizduojamas SFMIS2007 administravimo aplikacijoje įvestas  
pranešimas prisijungusiems DMS naudotojams. 

Detalesnė projekto informacija 

Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas – lentelė, skirta teikiamų per duomenų mainų 
svetainę mokėjimo prašymų pagrindinių duomenų vaizdavimui. 

Vykdytojo → MP 
Nr.  

Teikiamo mokėjimo prašymo numeris 
nurodytas projekto vykdytojo.   

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Vykdytojo → MP 
data  

Teikiamo mokėjimo prašymo data 
nurodyta projekto vykdytojo.   

Atvaizdavimo laukas. 

MP tipas Teikiamo mokėjimo prašymo tipas. Atvaizdavimo laukas. 

Galimi MP tipai: „Avansas“, „Tarpinis 
mokėjimas“ ir „Galutinis mokėjimas“. 

MP būsena  Teikiamo mokėjimo prašymo būsena. Atvaizdavimo laukas. 

Galimos reikšmės: „Apdorojamas“, „Neįkeltas“, 
„Įkeltas“, „Užregistruotas“, „Pateiktas ĮI“ 

Prašoma suma  Teikiamo mokėjimo prašymo 
prašoma apmokėti suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Klaidos  Teikiamo mokėjimo prašymo klaidų 
skaičius ir nuoroda į klaidų rinkmeną. 

Paspaudus nuorodą, rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti klaidų sąrašą 
peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 

Patikslinimo data  Teikiamo patikslinto mokėjimo 
prašymo patikslinimo data nurodyta 
projekto vykdytojo.  

Atvaizdavimo laukas. 

Jei mokėjimo prašymas teikiamas pirmą kartą, 
data nevaizduojama. 

Peržiūrėti 
Mygtuko [ ] atvaizdavimo laukas. 

(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 

Paskutinis pateiktas mokėjimo prašymas – lentelė, skirta paskutinio, užregistruoto įgyvendinančioje 
institucijoje, mokėjimo prašymo vaizdavimui.  

Vykdytojo → MP 
Nr.  

Paskutinio užregistruoto 
įgyvendinančioje institucijoje 
mokėjimo prašymo numeris 
nurodytas projekto vykdytojo.   

Atvaizdavimo laukas. 

Vykdytojo → MP 
data  

Paskutinio užregistruoto 
įgyvendinančioje institucijoje 
mokėjimo prašymo data nurodyta 
projekto vykdytojo.   

Atvaizdavimo laukas. 

MP/MPD tipas Paskutinio užregistruoto 
įgyvendinančioje institucijoje 
mokėjimo prašymo arba mokėjimo 
prašymo dalies tipas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Galimi MP tipai: „Tarpinis mokėjimas“ ir 
„Galutinis mokėjimas“. 

Galimi MPD tipai: „MPD2.SA“ ir „MPD3.IK“. 

MP/MPD būsena  Paskutinio užregistruoto 
įgyvendinančioje institucijoje 
mokėjimo prašymo arba mokėjimo 
prašymo dalies būsena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Prašoma suma  Paskutinio užregistruoto 
įgyvendinančioje institucijoje 
mokėjimo prašymo dalies prašoma 
apmokėti suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Patvirtinta suma Paskutinio užregistruoto 
įgyvendinančioje institucijoje 
mokėjimo prašymo dalies patvirtinta 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Būsenos data  Paskutinio užregistruoto 
įgyvendinančioje institucijoje 
mokėjimo prašymo arba mokėjimo 
prašymo dalies būsenos data. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Peržiūrėti 
Mygtuko [ ] atvaizdavimo laukas. 

(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 

Planuojamas teikti mokėjimo prašymas – lentelė, skirta atvaizduoti vėluojančius ir artimiausią planuojamą 
teikti mokėjimo prašymą pagal aktualų MP teikimo grafiką.  

Pastaba: jei yra vėluojama pagal MP teikimo grafiką pateikti mokėjimo prašymą, planuojamo mokėjimo data 
yra raudoninama. 

Planuojama data Planuojamo mokėjimo prašymo data. Atvaizdavimo laukas. 

MP tipas Planuojamo mokėjimo prašymo 
tipas.  

Atvaizdavimo laukas. 

Planuojama suma Planuojamo mokėjimo prašymo 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Kontaktinis asmuo institucijoje – pateikiama projekto kontaktinio asmens institucijoje informacija. 

(Vardas ir 
pavardė) 

Kontaktinio asmens institucijoje 
vardas ir pavardė. 

Atvaizdavimo laukas. 

(Telefonas) Kontaktinio asmens institucijoje 
telefonas. 

Atvaizdavimo laukas. 

(El. paštas) Kontaktinio asmens institucijoje el. 
paštas. 

Atvaizdavimo laukas. 

(Kiti kontaktiniai 
asmenys) 

Kontaktinio asmens institucijoje 
interneto adresas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimai – atvaizduojamas projekto įvykių [ ], priminimų [ ] ir gautų pranešimų apie dokumentus [
] sąrašas. Paspaudus pranešimą atidaromas pranešimo duomenų peržiūros lapas. 

Nauji (x), kur x- 
naujų pranešimų 
skaičius 

Naujų projekto vykdytojo pranešimų 
skaičius ir nuoroda į lapą 
„Pranešimai“, kai filtre pagal 
nutylėjimą pažymėtas parametras 
„Nauji“. 

Nuoroda. 

(atidaromos formos aprašymą  žr. „3.17.1 
Pranešimų sąrašo forma“) 

Naujienos – pateikiamos dvi aktualios naujienos, užregistruotos SFMIS2007N administravimo aplikacijoje. 

Pastaba: Naujienos rikiuojamos pagal publikavimo pradžios datą mažėjimo tvarka. 

Pastaba: Atvaizduojamos tik tos naujienos, kurių publikavimo pabaigos data yra nenurodyta arba vėlesnė 
arba lygi šios dienos datai. 

(Publikavimo 
pradžios data) 

Naujienos publikavimo laikotarpio 
pradžia. 

Atvaizdavimo laukas. 

(Tema) Naujienos tema. Atvaizdavimo laukas. 

(Turinys) Naujienos aprašymas. Naujienos turinys pateikiamas ir paslepiamas 
paspaudus klausimo nuorodą. 

Pastaba: viršutiniame, dešiniame kampe, po projekto pavadinimu, kodu ir vykdytojo pavadinimu 
atvaizduojamas žodis „Baigtas“, kai projekto būsena yra „Baigtas“. 

 

3.19. EEE/NOR Esama projekto situacija 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.19.1 Detalesnės projekto informacijos forma; 

 3.19.2 Projekto įgyvendinimo eigos forma; 

 3.19.3 Projekto įgyvendinimo eigos ataskaita; 

 3.19.4 Esamos situacijos stebėsenos rodiklių forma; 
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 3.19.5 Esamos situacijos stebėsenos rodiklių ataskaita; 

 3.19.6 Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas forma; 

 3.19.7 Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas ataskaita; 

 3.19.8 Išlaidų pagal finansavimo šaltinius forma; 

 3.19.9 Išlaidų pagal finansavimo šaltinius ataskaita. 

 

3.19.1. Detalesnės projekto informacijos forma 

Forma skirta peržiūrėti pagrindinę projekto informaciją (projekto išlaidų sumą, skirtą finansavimą ir t.t.), 
mokėjimo prašymus, apmokėtus per 3 mėn., planuojamus teikti mokėjimo prašymus per 3 mėn. ir projekto 
vykdytojo gautus pranešimus. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų: 

 2.7 Esamos projekto situacijos duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Esama situacija“ → „Detalesnė projekto informacija“. 

Formos pavyzdys 

 

104 pav.  Projekto bendrųjų duomenų formos pavyzdys 
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Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Projekto vykdytojo gauto pranešimo 
slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką pranešimas paslepiamas. 
Peržiūrėti paslėptus pranešimus galima lape 
„Pranešimai“ atlikus paiešką, kai filtre 
pažymėtas parametras „Rodyti paslėptus“. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pagrindinė projekto informacija – pateikiama projekto bendrųjų duomenų ir pagrindinė finansinė 
informacija. 

Projekto kodas SFMIS2007N sugeneruotas projekto 
kodas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto būsena Projekto būsena. Atvaizdavimo laukas. 

Reikšmė esanti projektų aplikacijos lapo 
„Bendra“ -> ‚Informacija“ lauke „Projekto 
būsena“. 

Projekto baigimo 
data 

Projekto baigimo data. Atvaizdavimo laukas. 

Reikšmė esanti projektų aplikacijos lapo 
„Bendra“ -> „Informacija“ lauke „Projekto 
baigimo data“. 

Projekto išlaidų 
suma 

Bendra projekto tinkamų finansuoti 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Skirtas 
finansavimas  

Bendra, skiriama projektui iš fondų ir 
valstybės biudžeto lėšų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Vykdytojo ir 
partnerio (ių) 
lėšos 

Bendra skiriama projektui vykdytojo ir 
partnerių lėšų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto veiklų 
įgyvendinimo 
trukmė - nuo 

Projekto veiklų įgyvendinimo 
laikotarpio pradžios metai, mėnuo ir 
diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto veiklų 
įgyvendinimo 
trukmė - iki 

Projekto veiklų įgyvendinimo 
laikotarpio pabaigos metai, mėnuo ir 
diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Įsisavintų lėšų 
dalis, % 

Projekto lėšų įsisavinimo procentinė 
išraiška.  

Atvaizdavimo laukas.  

Apskaičiuojama: (visų apmokėtų tarpinių ir 
galutinių mokėjimo prašymų pripažinta tinkama 
deklaruoti FMV išlaidų suma) / (viso projektui 
skirto finansavimo suma) * 100%. 

Apmokėta suma  Bendra apmokėta projekto išlaidų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išmokėtas 
finansavimas  

Bendra apmokėta projekto išlaidų 
suma iš finansavimo dalies  - 
EEE/NOR struktūrinių fondų ir 
valstybės biudžeto lėšų. 

Atvaizdavimo laukas. 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  278 

 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Išmokėta 
vykdytojo ir 
partnerio (ių) lėšų 

Bendra apmokėta projekto išlaidų 
suma iš projekto vykdytojo ir 
partnerių lėšų. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išmokėta avansu Bendra apmokėta avansu projekto 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Užskaityta 
avanso suma 

Reikšmė esanti projektų aplikacijos 
lapo „Bendra“ -> „Informacija“ lauke 
„Padengta avanso“. 

Atvaizdavimo laukas. 

Likusi užskaityti 
avanso suma 

Reikšmė gauta iš lauke „Išmokėta 
avansu“ atvaizduojamos reikšmės 
atėmus lauke „Užskaityta avanso 
suma“ atvaizduojamą reikšmę. 

Atvaizdavimo laukas. 

Mokėjimo prašymai, apmokėti per 3 mėn. – lentelė, skirta paskutinio, užregistruoto įgyvendinančioje 
institucijoje, mokėjimo prašymo vaizdavimui. 

Apmokėjimo data Apmokėto, per 3 mėn., mokėjimo 
prašymo apmokėjimo data. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP tipas Apmokėto, per 3 mėn., mokėjimo 
prašymo tipas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išmokėta suma Apmokėto, per 3 mėn., mokėjimo 
prašymo suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuojami teikti mokėjimo prašymai per 3 mėn. – lentelė, skirta atvaizduoti per 3 mėn. planuojamą teikti 
mokėjimo prašymą pagal aktualų MP teikimo grafiką.  

Planuojama data Planuojamo, per 3 mėn. teikti, 
mokėjimo prašymo data. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP tipas Planuojamo, per 3 mėn. teikti,  
mokėjimo prašymo tipas.  

Atvaizdavimo laukas. 

Planuojama suma Planuojamo, per 3 mėn. teikti,  
mokėjimo prašymo suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimai – atvaizduojamas projekto įvykių [ ], priminimų [ ] ir gautų pranešimų apie dokumentus [ ] 
sąrašas. Paspaudus pranešimą atidaroma su tuo pranešimu susijusi forma.  

Nauji (x), kur x- 
naujų pranešimų 
skaičius 

Naujų projekto vykdytojo pranešimų 
skaičius ir nuoroda į lapą 
„Pranešimai“, kai filtre pagal 
nutylėjimą pažymėtas parametras 
„Nauji“. 

Nuoroda. 

(atidaromos formos aprašymą  žr. „3.17.1 
Pranešimų sąrašo forma“) 

Susijusios formos 

 3.19.2 Projekto įgyvendinimo eigos forma; 

 3.19.4 Esamos situacijos stebėsenos rodiklių forma; 

 3.19.6 Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas forma; 

 3.19.8 Išlaidų pagal finansavimo šaltinius forma. 

 

3.19.2. Projekto įgyvendinimo eigos forma 

Forma skirta peržiūrėti esamos projekto situacijos įgyvendinimo eigos duomenis - pasiektus projekte 
vykdomų veiklų fizinius įgyvendinimo rodiklius. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų: 

 2.7 Esamos projekto situacijos duomenų peržiūra. 
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Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Esama situacija“ → „Įgyvendinimo eiga“. 

Formos pavyzdys 

 

105 pav.  Projekto įgyvendinimo eigos formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

 

[ ]  

 

Esamos projekto situacijos 
įgyvendinimo eigos duomenų 
ruošimo XLS formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama XLS 
formato įgyvendinimo eigos lapo versija 
spausdinimui (žr. 3.6.3 Projekto įgyvendinimo 
eigos ataskaita). Rodomas pranešimas, kuriame 
galima pasirinkti atidaryti dokumentą peržiūrai 
arba išsaugoti kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Įgyvendinimo eiga - laukų grupė, skirta vykdomų veiklų ir pasiektų veiklų rodiklių reikšmių atvaizdavimui. 

Veiklos 
pavadinimas  

Projekte vykdomos veiklos numeris ir 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Suplanuotas 
veiklos laikotarpis 
→ Pradžia  

Suplanuoti veiklos atlikimo laikotarpio 
pradžios metai, mėnuo ir diena.  

Atvaizdavimo laukas. 

Suplanuotas 
veiklos laikotarpis 
→ Pabaiga  

Suplanuoti veiklos atlikimo laikotarpio 
pabaigos metai, mėnuo ir diena.  

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
laikotarpis → 
Pradžia  

Veiklos faktinio vykdymo laikotarpio  
pradžios metai, mėnuo ir diena.  

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Faktinis veiklos 
laikotarpis → 
Pabaiga  

Veiklos faktinio vykdymo laikotarpio  
pabaigos metai, mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Fiziniai veiklos 
rodikliai → 
Planuota  

Suplanuota pasiekti veiklos fizinio 
įgyvendinimo rodiklio reikšmė.  

Atvaizdavimo laukas. 

Fiziniai veiklos 
rodikliai → 
Pasiekta  

Paskutinė užregistruota pasiekta 
veiklos fizinio įgyvendinimo rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pasiekimo data  Fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio 
pasiekimo data - mokėjimo prašymo, 
kuriame buvo pasiekta fizinio 
įgyvendinimo rodiklio reikšmė, 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
metai, mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.19.1 Detalesnės projekto informacijos forma; 

 3.19.4 Esamos situacijos stebėsenos rodiklių forma; 

 3.19.6 Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas forma; 

 3.19.8 Išlaidų pagal finansavimo šaltinius forma. 

 

3.19.3. Projekto įgyvendinimo eigos ataskaita 

Ataskaita skirta peržiūrėti esamos projekto situacijos įgyvendinimo eigos duomenis - pasiektus projekte 
vykdomų veiklų fizinius įgyvendinimo rodiklius. 

Ataskaita formuojama vykdant scenarijų:  

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Esama situacija“ → „Įgyvendinimo eiga“ → [ ]. 
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Ataskaitos pavyzdys 

 

106 pav.  Projekto įgyvendinimo eigos ataskaitos pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Ataskaitos 
laukas  

Aprašymas Pastabos 

Įgyvendinimo eiga - laukų grupė, skirta vykdomų veiklų ir pasiektų veiklų rodiklių reikšmių atvaizdavimui. 

Veiklos 
pavadinimas  

Projekte vykdomos veiklos numeris ir 
pavadinimas. 

 

Suplanuotas 
veiklos laikotarpis 
→ Pradžia  

Suplanuoti veiklos atlikimo laikotarpio 
pradžios metai, mėnuo ir diena.  

 

Suplanuotas 
veiklos laikotarpis 
→ Pabaiga  

Suplanuoti veiklos atlikimo laikotarpio 
pabaigos metai, mėnuo ir diena.  

 

Faktinis veiklos 
laikotarpis → 
Pradžia  

Veiklos faktinio vykdymo laikotarpio  
pradžios metai, mėnuo ir diena.  

 

Faktinis veiklos 
laikotarpis → 
Pabaiga  

Veiklos faktinio vykdymo laikotarpio  
pabaigos metai, mėnuo ir diena. 

 

Pasiekimo data  Fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio 
pasiekimo data - mokėjimo prašymo, 
kuriame buvo pasiekta fizinio 
įgyvendinimo rodiklio reikšmė, 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
metai, mėnuo ir diena. 

 

Fiziniai veiklos 
rodikliai → 
Planuota  

Suplanuota pasiekti veiklos fizinio 
įgyvendinimo rodiklio reikšmė.  
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Ataskaitos 
laukas  

Aprašymas Pastabos 

Fiziniai veiklos 
rodikliai → 
Pasiekta  

Paskutinė užregistruota pasiekta 
veiklos fizinio įgyvendinimo rodiklio 
reikšmė. 

 

Susijusios formos 

 3.19.2 Projekto įgyvendinimo eigos forma. 

 

3.19.4. Esamos situacijos stebėsenos rodiklių forma  

Forma skirta peržiūrėti pasiektas ir užregistruotas iki peržiūros momento stebėsenos rodiklių reikšmes.  

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.7 Esamos projekto situacijos duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Esama situacija“ → „Stebėsenos rodikliai“. 

Formos pavyzdys 

 

107 pav.  Pasiektų stebėsenos rodiklių formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Esamos projekto situacijos 
stebėsenos rodiklių duomenų 
ruošimo XLS formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama XLS 
formato stebėsenos rodiklių lapo versija 
spausdinimui (žr. 3.6.5 Esamos situacijos 
stebėsenos rodiklių ataskaita). Rodomas 
pranešimas, kuriame galima pasirinkti atidaryti 
dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[+] / [-] Projekto stebėsenos rodiklių pildymo 
istorijos peržiūrėjimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką projekto stebėsenos 
rodiklių lentelėje kiekvienam rodikliui yra rodomi 
arba slepiami jo pildymo istorijos duomenys. 
Pagal nutylėjimą - slepiami. 

Lentelės eilutėse vaizduojami visų užregistruotų 
MP, kurių būsena nėra „Anuliuotas“ ir 
„Atmestas“, MPD1 stebėsenos rodiklių, 
atitinkančių pasirinktą stebėsenos rodiklį, 
duomenys. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

„Stebėsenos rodikliai“ 

Duomenys negaliojančių rodiklių eilutėse yra vizualiai išskiriami – atvaizduojami pasvirę. 

Lentelė „Produktų rodikliai“ 

Produktų rodikliai  Projekto sutartyje užregistruotų 
planuotų siekti produktų rodiklių 
pavadinimų ir matavimo vienetų 
sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuota reikšmė  Planuota pasiekti produktų rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pasiekta reikšmė  Produktų rodiklio paskutinė 
užregistruota pasiekta reikšmė.  

Atvaizdavimo laukas. 

Pasiekimo data  Produktų rodiklio pasiekimo data - 
mokėjimo prašymo, kuriame buvo 
pasiekta produktų rodiklio reikšmė, 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
metai, mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Lentelė „Rezultatų rodikliai“ 

Rezultatų rodikliai  Projekto sutartyje užregistruotų 
planuotų siekti rezultatų rodiklių 
pavadinimų ir matavimo vienetų 
sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuota reikšmė  Planuota pasiekti rezultatų rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pasiekta reikšmė  Rezultatų rodiklio paskutinė 
užregistruota pasiekta reikšmė.  

Atvaizdavimo laukas. 

Pasiekimo data  Rezultatų rodiklio pasiekimo data - 
mokėjimo prašymo, kuriame buvo 
pasiekta rezultatų rodiklio reikšmė, 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
metai, mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pasirinkto stebėsenos rodiklio istorijos lentelė 

MP numeris  Projekto mokėjimo prašymui 
SFMIS2007 suteiktas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

MP registracijos 
data 

Projekto mokėjimo prašymo 
registracijos įgyvendinančiojoje 
institucijoje data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nuo pradžios 
pasiekta 

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė 
nuo projekto pradžios. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pagrindžiantys 
dokumentai 

MP stebėsenos rodiklio pasiekimą 
pagrindžiantys dokumentai. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Stebėsenos rodiklio komentaras. Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.19.1 Detalesnės projekto informacijos forma; 

 3.19.2 Projekto įgyvendinimo eigos forma; 

 3.19.6 Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas forma; 

 3.19.8 Išlaidų pagal finansavimo šaltinius forma. 

 

3.19.5. Esamos situacijos stebėsenos rodiklių ataskaita  

Ataskaita skirta peržiūrėti pasiektas ir užregistruotas iki peržiūros momento stebėsenos rodiklių reikšmes.  

Ataskaita formuojama vykdant scenarijų:  

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Esama situacija“ → „Stebėsenos rodikliai“ → [ ]. 

Ataskaitos pavyzdys 

 

108 pav.  Pasiektų stebėsenos rodiklių ataskaitos pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Produktų rodiklių lentelė: 
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Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Produktų rodikliai  Projekto sutartyje užregistruotų 
planuotų siekti produktų rodiklių 
pavadinimų ir matavimo vienetų 
sąrašas. 

 

Planuota reikšmė  Planuota pasiekti produktų rodiklio 
reikšmė. 

 

Pasiekta reikšmė  Produktų rodiklio paskutinė 
užregistruota pasiekta reikšmė.  

 

Pasiekimo data  Produktų rodiklio pasiekimo data - 
mokėjimo prašymo, kuriame buvo 
pasiekta produktų rodiklio reikšmė, 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
metai, mėnuo ir diena. 

 

Rezultatų rodiklių lentelė: 

Rezultatų rodikliai  Projekto sutartyje užregistruotų 
planuotų siekti rezultatų rodiklių 
pavadinimų ir matavimo vienetų 
sąrašas. 

 

Planuota reikšmė  Planuota pasiekti rezultatų rodiklio 
reikšmė. 

 

Pasiekta reikšmė  Rezultatų rodiklio paskutinė 
užregistruota pasiekta reikšmė.  

 

Pasiekimo data  Rezultatų rodiklio pasiekimo data - 
mokėjimo prašymo, kuriame buvo 
pasiekta rezultatų rodiklio reikšmė, 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
metai, mėnuo ir diena. 

 

Susijusios formos 

 3.19.4 Esamos situacijos stebėsenos rodiklių forma. 

 

3.19.6. Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas forma 

Forma skirta peržiūrėti esamos projekto situacijos išlaidų pagal biudžetą ir veiklas duomenis. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.7 Esamos projekto situacijos duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Esama situacija“ → „Išlaidos pagal biudžetą ir veiklas“. 
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Formos pavyzdys 

 

109 pav.  Esamos projekto situacijos biudžeto išlaidų formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  
Esamos projekto situacijos biudžeto 
išlaidų duomenų ruošimo XLS 
formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama XLS 
formato projekto biudžeto išlaidų lapo versija 
spausdinimui (žr. 3.6.7 Išlaidų pagal biudžetą ir 
veiklas ataskaita). Rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti dokumentą 
peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 

[ ] 

Rodyti detalią 
informaciją  

 Papildomos biudžeto išlaidų 
informacijos vaizdavimo varnelė. 

Pažymėjus varnelę, rodomi stulpeliai „Skirta 
finansavimo“, „Patvirtinta finansavimo“, 
„Apmokėta finansavimo“, „Liko grąžinti 
finansavimo“, „Grąžinta finansavimo“, 
„Koreguotas finansavimas“, „Liko finansavimo. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Išlaidos pagal projekto biudžetą ir veiklas - laukų grupė, skirta esamos situacijos biudžeto išlaidų 
atvaizdavimui 

Biudžeto eilutė  Projekto išlaidų biudžeto eilutės 
numeris ir pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Veikla  Projekto biudžeto eilutės veiklos 
numeris ir pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto išlaidų 
suma  

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto biudžeto 
eilutės veiklai skirta projekto išlaidų 
suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų projekto 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Patvirtinta suma Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
patvirtinta ĮI bet dar neapmokėta 
mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų 
rezervuota suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Apmokėta suma  Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
apmokėta mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų apmokėta 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Likusi grąžinti 
suma 

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra likusi 
grąžinti mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų likusi 
grąžinti suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Grąžinta suma Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
grąžinta mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų grąžinta 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Koreguota suma Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
koreguota mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės koreguota 
sumą. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Likusi suma  Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra likusi 
apmokėti mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų likusi 
apmokėti suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Skirta 
finansavimo  

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto biudžeto 
eilutės veiklai skirta projekto išlaidų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų projekto 
išlaidų finansavimo dalies suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Rezervuota 
finansavimo  

Rezervuotos sumos finansavimo 
dalis.  

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
veiklos duomenims, vaizduojama 
patvirtinta ĮI bet dar neapmokėta 
mokėjimo prašymų finansavimo 
dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų 
rezervuota finansavimo dalies suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Apmokėta 
finansavimo  

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
apmokėta mokėjimo prašymų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų apmokėta 
finansavimo dalies suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Liko grąžinti 
finansavimo 

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra likusi 
grąžinti mokėjimo prašymų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų likusi 
grąžinti finansavimo dalies suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Grąžinta 
finansavimo 

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra  
grąžinta mokėjimo prašymų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų grąžinta 
finansavimo dalies suma. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Koreguotas 
finansavimas 

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
koreguota mokėjimo prašymų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų koreguota 
finansavimo dalies suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Liko finansavimo  Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra likusi 
apmokėti mokėjimo prašymų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų likusi 
apmokėti finansavimo dalies suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.19.1 Detalesnės projekto informacijos forma; 

 3.19.2 Projekto įgyvendinimo eigos forma; 

 3.19.4 Esamos situacijos stebėsenos rodiklių forma; 

 3.19.6 Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas forma; 

 3.19.8 Išlaidų pagal finansavimo šaltinius forma. 

 

3.19.7. Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas ataskaita 

Ataskaita skirta peržiūrėti esamos projekto situacijos išlaidų pagal biudžetą ir veiklas duomenis. 

Ataskaita formuojama vykdant scenarijų:  

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Esama situacija“ → „Išlaidos pagal biudžetą ir veiklas“ → [ ]. 

Ataskaitos pavyzdys 

 

110 pav.  Esamos projekto situacijos biudžeto išlaidų ataskaitos fragmento pavyzdys 
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Ataskaitos laukai 

Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Išlaidos pagal projekto biudžetą ir veiklas - laukų grupė, skirta esamos situacijos biudžeto išlaidų 
atvaizdavimui 

Biudžeto eilutė  Projekto išlaidų biudžeto eilutės 
numeris ir pavadinimas. 

 

Veikla  Projekto biudžeto eilutės veiklos 
numeris ir pavadinimas. 

 

Projekto išlaidų 
suma  

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto biudžeto 
eilutės veiklai skirta projekto išlaidų 
suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų projekto 
išlaidų suma. 

 

Patvirtinta suma  Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
patvirtinta ĮI bet dar neapmokėta 
mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų 
rezervuota suma. 

 

Apmokėta suma  Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
apmokėta mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų apmokėta 
suma. 

 

Likusi grąžinti 
suma 

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra likusi 
grąžinti mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų likusi 
grąžinti suma. 

 

Grąžinta suma Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
grąžinta mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų grąžinta 
suma. 

 

Koreguota suma Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
koreguota mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės koreguota 
sumą. 
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Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Likusi suma  Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra likusi 
apmokėti mokėjimo prašymų suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų likusi 
apmokėti suma. 

 

Skirta 
finansavimo  

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto biudžeto 
eilutės veiklai skirta projekto išlaidų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų projekto 
išlaidų finansavimo dalies suma. 

 

Rezervuota 
finansavimo  

Rezervuotos sumos finansavimo 
dalis.  

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
veiklos duomenims, vaizduojama 
patvirtinta ĮI bet dar neapmokėta 
mokėjimo prašymų finansavimo 
dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų 
rezervuota finansavimo dalies suma. 

 

Apmokėta 
finansavimo  

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
apmokėta mokėjimo prašymų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų apmokėta 
finansavimo dalies suma. 

 

Liko grąžinti 
finansavimo 

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra likusi 
grąžinti mokėjimo prašymų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų likusi 
grąžinti finansavimo dalies suma. 

 

Grąžinta 
finansavimo 

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra  
grąžinta mokėjimo prašymų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų grąžinta 
finansavimo dalies suma. 
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Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Koreguotas 
finansavimas 

Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra 
koreguota mokėjimo prašymų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų koreguota 
finansavimo dalies suma. 

 

Liko finansavimo  Jei eilutė skirta veiklos duomenims, 
vaizduojama projekto bendra likusi 
apmokėti mokėjimo prašymų 
finansavimo dalies suma. 

Jei eilutė skirta biudžeto eilutės 
duomenims, vaizduojama bendra 
visų biudžeto eilutės veiklų likusi 
apmokėti finansavimo dalies suma. 

 

Susijusios formos 

 3.19.8 Išlaidų pagal finansavimo šaltinius forma. 

 

3.19.8. Išlaidų pagal finansavimo šaltinius forma 

Forma skirta peržiūrėti esamos projekto situacijos išlaidų pagal finansavimo šaltinius duomenis. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.7 Esamos projekto situacijos duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Esama situacija“ → „Išlaidos pagal finansavimo šaltinius“. 

Formos pavyzdys 
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111 pav.  Esamos projekto situacijos finansavimo šaltinių lėšų formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  
Esamos projekto situacijos projekto 
finansavimo šaltinių duomenų 
ruošimo XLS formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama XLS 
formato lėšų pagal finansavimo šaltinius lapo 
versija spausdinimui (žr. 3.6.9 Išlaidų pagal 
finansavimo šaltinius ataskaita). Rodomas 
pranešimas, kuriame galima pasirinkti atidaryti 
dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Išlaidos pagal finansavimo šaltinius - laukų grupė, skirta esamos situacijos finansavimo šaltinių išlaidų 
vaizdavimui. 

Nr.  Finansavimo šaltinio eilės numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Finansavimo 
šaltinio 
pavadinimas  

Projekto finansavimo šaltinio eilutės 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto išlaidų 
suma  

Projekto sutartyje finansavimo 
šaltiniuose eilutei skirta suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

%  Projekto sutartyje finansavimo 
šaltiniuose eilutei skirtos sumos 
procentinė dalis nuo visos skirtos 
projekto išlaidų sumos. 

Atvaizdavimo laukas. 

Patvirtinta lėšų  Projekto bendra patvirtinta ĮI bet dar 
neapmokėta mokėjimo prašymo 
suma, užregistruota finansavimo 
šaltinio eilutei. 

Atvaizdavimo laukas. 

Apmokėta suma  Projekto bendra apmokėta mokėjimo 
prašymo suma, užregistruota 
finansavimo šaltinio eilutei. 

Atvaizdavimo laukas. 

Likusi grąžinti 
suma  

Projekto bendra likusi grąžinti 
mokėjimo prašymo suma, 
užregistruota finansavimo šaltinio 
eilutei. 

Atvaizdavimo laukas. 

Grąžinta suma Projekto bendra grąžinta mokėjimo 
prašymo suma, užregistruota 
finansavimo šaltinio eilutei. 

Atvaizdavimo laukas. 

Koreguota suma Projekto bendra koreguota mokėjimo 
prašymo suma, užregistruota 
finansavimo šaltinio eilutei. 

Atvaizdavimo laukas. 

Likusi suma  Projekto bendra likusi apmokėti 
mokėjimo prašymo suma, 
užregistruota finansavimo šaltinio 
eilutei. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Susijusios formos 

 3.19.1 Detalesnės projekto informacijos forma; 

 3.19.2 Projekto įgyvendinimo eigos forma; 

 3.19.4 Esamos situacijos stebėsenos rodiklių forma; 

 3.19.6 Išlaidų pagal biudžetą ir veiklas forma. 

 

3.19.9. Išlaidų pagal finansavimo šaltinius ataskaita 

Ataskaita skirta peržiūrėti esamos projekto situacijos išlaidų pagal finansavimo šaltinius duomenis. 

Ataskaita formuojama vykdant scenarijų:  

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Esama situacija“ → „Išlaidos pagal finansavimo šaltinius“ → [
]. 

Ataskaitos pavyzdys 

 

112 pav.  Esamos projekto situacijos finansavimo šaltinių lėšų ataskaitos fragmento pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Išlaidos pagal finansavimo šaltinius - laukų grupė, skirta esamos situacijos finansavimo šaltinių išlaidų 
vaizdavimui. 

Nr.  Finansavimo šaltinio eilės numeris.  

Finansavimo 
šaltinio 
pavadinimas  

Projekto finansavimo šaltinio eilutės 
pavadinimas. 

 

Projekto išlaidų 
suma  

Projekto sutartyje finansavimo 
šaltiniuose eilutei skirta suma. 

 

%  Projekto sutartyje finansavimo 
šaltiniuose eilutei skirtos sumos 
procentinė dalis nuo visos skirtos 
projekto išlaidų sumos. 
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Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Patvirtinta lėšų  Projekto bendra patvirtinta ĮI bet dar 
neapmokėta mokėjimo prašymo 
suma, užregistruota finansavimo 
šaltinio eilutei. 

 

Apmokėta suma  Projekto bendra apmokėta mokėjimo 
prašymo suma, užregistruota 
finansavimo šaltinio eilutei. 

 

Likusi grąžinti 
suma  

Projekto bendra likusi grąžinti 
mokėjimo prašymo suma, 
užregistruota finansavimo šaltinio 
eilutei. 

 

Grąžinta suma Projekto bendra grąžinta mokėjimo 
prašymo suma, užregistruota 
finansavimo šaltinio eilutei. 

 

Koreguota suma Projekto bendra koreguota mokėjimo 
prašymo suma, užregistruota 
finansavimo šaltinio eilutei. 

 

Likusi suma  Projekto bendra likusi apmokėti 
mokėjimo prašymo suma 
užregistruota finansavimo šaltinio 
eilutei. 

 

Susijusios formos 

 3.19.8 Išlaidų pagal finansavimo šaltinius forma. 

 

3.20. EEE/NOR Sutartis 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.20.1 Sutarties duomenų versija spausdinimui; 

 3.20.2 Sutarties parametrų forma; 

 3.20.3 Vykdytojo duomenų forma (1 priedas); 

 3.20.4 Partnerių forma (1 priedas); 

 3.20.5 Duomenų apie projektą forma (1 priedas); 

 3.20.6 Projekto santraukos forma (1 priedas); 

 3.20.7 Loginio pagrindimo forma (1 priedas); 

 3.20.8 Įgyvendinimo grafiko forma (1 priedas); 

 3.20.9 Stebėsenos rodiklių forma (1 priedas); 

 3.20.10 Atitikties horizontaliosioms sritims forma (1 priedas); 

 3.20.11 Paramos viešumo priemonių forma (1 priedas); 

 3.20.12 Biudžeto forma (2 priedas); 

 3.20.13 Finansavimo šaltinių forma (2 priedas). 

 

3.20.1. Sutarties duomenų versija spausdinimui 

Ataskaita skirta peržiūrėti visus projekto sutarties duomenis pateikiamus duomenų mainų svetainės 
meniu punkte „Sutartis“.  



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  296 

 

Spausdinta versija formuojama vykdant scenarijų:  

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „Sutarties parametrai“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „Sutarties parametrai“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Vykdytojo duomenys“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Vykdytojo duomenys“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Partneriai“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Partneriai“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Duomenys apie projektą“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Duomenys apie projektą“ →  

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Projekto santrauka“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Projekto santrauka“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Loginis pagrindimas“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Loginis pagrindimas“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Įgyvendinimo grafikas“ → ; 

 Meniu → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Įgyvendinimo grafikas“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Stebėsenos rodikliai“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Stebėsenos rodikliai“ →  

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Atitiktis horizontaliosioms sritims“ → 

; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Atitiktis horizontaliosioms sritims“ → 

; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Paramos viešumo priemonės“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Paramos viešumo priemonės“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „2 priedas“ → „Biudžetas“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „2 priedas“ → „Biudžetas“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „2 priedas“ → „Finansavimo šaltiniai“ → ; 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „2 priedas“ → „Finansavimo šaltiniai“ → . 
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Sutarties spausdintos versijos pavyzdys 

 

113 pav.  Sutarties spausdintos versijos fragmento pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Ataskaitos duomenys yra identiški sutarties lapų duomenims. Pateikiami duomenys iš šių lapų:  

 3.20.2 Sutarties parametrų forma 

1 priedas 

 3.20.3 Vykdytojo duomenų forma (1 priedas) 

 3.20.4 Partnerių forma (1 priedas) 

 3.20.5 Duomenų apie projektą forma (1 priedas) 

 3.20.6 Projekto santraukos forma (1 priedas) 

 3.20.7 Loginio pagrindimo forma (1 priedas) 

 3.20.8 Įgyvendinimo grafiko forma (1 priedas) 

 3.20.9 Stebėsenos rodiklių forma (1 priedas) 

 3.20.10 Atitikties horizontaliosioms sritims forma (1 priedas) 

 3.20.11 Paramos viešumo priemonių forma (1 priedas) 

2 priedas 

 3.20.12 Biudžeto forma (2 priedas) 
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 3.20.13 Finansavimo šaltinių forma (2 priedas) 

Susijusios formos 

 3.20 EEE/NOR Sutartis 

 

3.20.2. Sutarties parametrų forma 

Forma skirta peržiūrėti projekto vykdymo sąlygas. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „Sutarties parametrai“. 

Formos pavyzdys 

 

114 pav.  Sutarties parametrų formos pavyzdys 
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Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Sutarties parametrai - grupė laukų, skirtų bendrųjų sutarties sąlygų atvaizdavimui: 

Sutarties 
įsigaliojimo data  

Projekto administravimo ir 
finansavimo sutarties įsigaliojimo 
metai, mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Sutarties numeris  Projekto administravimo ir 
finansavimo sutarties numeris.  

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto veiklų 
įgyvendinimo 
pradžia  

Projekto veiklų įgyvendinimo 
pradžios metai, mėnuo ir diena.  

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto veiklų 
įgyvendinimo 
pabaiga  

Projekto veiklų įgyvendinimo 
pabaigos metai, mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Su mokėjimais susiję parametrai - grupė laukų, skirtų projekto mokėjimo sąlygų atvaizdavimui: 

Projekto išlaidų 
apmokėjimo 
būdas/būdai  

Būdai, kuriais galima apmokėti 
projekto išlaidas. Galimi apmokėjimo 
būdai: 

 Sąskaitų apmokėjimas 

 Išlaidų kompensavimas 

Atvaizdavimo laukas. 

Mokėjimo 
prašymų teikimo 
periodiškumas 
(mėn.)  

Mėnesių skaičius, per kiek turi būti 
pateiktas mokėjimo prašymas po 
paskutinio MP pateikimo. 

Atvaizdavimo laukas. 

Galutinio 
mokėjimo 
prašymo 
pateikimo data  

Galutinio mokėjimo prašymo 
pateikimo metai, mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
vykdytojo 
sąskaita  

Projekto vykdytojo banko sąskaitos, į 
kurią bus pervedamas projektui 
įgyvendinti skirtas finansavimas 
pagal mokėjimo prašymus, numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  300 

 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Su avansu susiję parametrai - grupė laukų, skirtų atvaizduoti su avansu susijusią informaciją: 

Maksimalus 
avansas (suma ir 
%) 

Maksimalaus avanso suma ir jo 
procentas nuo projekto bendros 
tinkamų išlaidų sumos. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.20 EEE/NOR Sutartis 

 

3.20.3. Vykdytojo duomenų forma (1 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti projekto vykdytojo asmens ryšiams kontaktinę informaciją. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Vykdytojo duomenys“. 

Formos pavyzdys 

 

115 pav.  Vykdytojo duomenų formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto vykdytojo duomenys - laukų grupė, skirta projekto kontaktinio asmens duomenų atvaizdavimui: 

Vardas, pavardė  Asmens, projekto vykdytojo 
organizacijoje atsakingo už projekto 
vykdymą, vardas ir pavardė.  

Atvaizdavimo laukas. 

Pareigos  Asmens, projekto vykdytojo 
organizacijoje atsakingo už projekto 
vykdymą, pareigų pavadinimas.  

Atvaizdavimo laukas. 

Telefono numeris  Asmens, projekto vykdytojo 
organizacijoje atsakingo už projekto 
vykdymą, telefono numeris.  

Atvaizdavimo laukas. 

Gatvė Asmens, projekto vykdytojo 
organizacijoje atsakingo už projekto 
vykdymą, gatvė.  

Atvaizdavimo laukas. 

Namo numeris  Asmens, projekto vykdytojo 
organizacijoje atsakingo už projekto 
vykdymą, namo numeris.  

Atvaizdavimo laukas. 

Pašto kodas  Asmens, projekto vykdytojo 
organizacijoje atsakingo už projekto 
vykdymą, pašto kodas.  

Atvaizdavimo laukas. 

Vietovė  Asmens, projekto vykdytojo 
organizacijoje atsakingo už projekto 
vykdymą, vietovė.  

Atvaizdavimo laukas. 

Fakso numeris  Asmens, projekto vykdytojo 
organizacijoje atsakingo už projekto 
vykdymą, fakso numeris.  

Atvaizdavimo laukas. 

El. pašto adresas  Asmens, projekto vykdytojo 
organizacijoje atsakingo už projekto 
vykdymą, el. pašto adresas.  

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.20 EEE/NOR Sutartis 

 

3.20.4. Partnerių forma (1 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti duomenis apie projekto partnerius, jei jų yra. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 
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Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Partneriai“. 

Formos pavyzdys 

 

116 pav.  Projekto partnerių formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Informacija apie projekto partnerį (-ius) - laukų grupė, skirta partnerių duomenų atvaizdavimui: 

Ar projektas turi 
partnerį (-ius)  

Projekto partnerių požymis. 

Nurodoma „Taip“, jei projektas 
partnerių turi. 

Nurodoma „Ne“, jei projektas 
partnerių neturi. 

Pasirinkimo laukas. 

Eil. Nr.  Projekto partnerio eilės numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Partnerio 
pavadinimas  

Projekto partnerio pavadinimas pagal 
steigimo dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą.  

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Kodas  Projekto partnerio kodas pagal 
registracijos pažymėjimą.  

Atvaizdavimo laukas. 

Buveinės adresas 
→ Gatvė  

Projekto partnerio oficialaus adreso 
gatvės pavadinimas.  

Atvaizdavimo laukas. 

Buveinės adresas 
→ Namo nr.  

Projekto partnerio oficialaus adreso 
namo numeris.  

Atvaizdavimo laukas. 

Buveinės adresas 
→ Pašto kodas  

Projekto partnerio oficialaus adreso 
pašto indeksas.  

Atvaizdavimo laukas. 

Buveinės adresas 
→ Vietovė  

Projekto partnerio oficialaus adreso 
vietovės pavadinimas.  

Atvaizdavimo laukas. 

Ar partnerio 
patiriamos PVM 
išlaidos projekte 
yra tinkamos?  

Požymis, ar partnerio patiriamos 
PVM išlaidos projekte yra tinkamos. 

Atvaizdavimo laukas. 

PVM tinkamumo 
(netinkamumo) 
finansuoti 
pagrindimas 

PVM tinkamumo (netinkamumo) 
finansuoti pagrindimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Ar partneris, 
gavęs paramą 
taptų perkančiąja 
organizacija? 

Požymis, ar partneris, gavęs paramą 
taptų perkančiąja organizacija. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.20 EEE/NOR Sutartis 

 

3.20.5. Duomenų apie projektą forma (1 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti projekto įgyvendinimo vietovės ir savivaldybių, gaunančių naudą iš projekto, 
duomenis. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Duomenys apie projektą“. 
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Formos pavyzdys 

 

117 pav.  Duomenų apie projektą formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  305 

 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Duomenys apie projektą, kuriam įgyvendinti skirtas finansavimas – laukų grupė, skirta duomenims apie 
projektą atvaizduoti: 

Projekto 
įgyvendinimo 
vieta  

Pagrindinių projekto veiklų 
įgyvendinimo vieta. 

Atvaizdavimo laukas. 

Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis lėšų – laukų grupė, skirta nurodyti apskritį ir 
savivaldybę, kurioje įgyvendinamas projektas: 

Apskritis  Apskrities, kurioje įgyvendinamos 
pagrindinės projekto veiklos, 
pavadinimas.  

Atvaizdavimo laukas. 

Savivaldybė  Savivaldybės, kurioje įgyvendinamos 
pagrindinės projekto veiklos, 
pavadinimas.  

Atvaizdavimo laukas. 

Kita (-os) savivaldybė (-ės), kurioms tenka projekto nauda – lentelė, skirta nurodyti kitas savivaldybes, 
kurioms tenka projekto nauda: 

Visos 
savivaldybės  

Požymis, kurioms savivaldybėms 
tenka projekto nauda.  

  

Atvaizdavimo laukas.  

Jei laukas pažymėtas, nauda tenka visoms 
lentelės savivaldybėms. 

Jei laukas nepažymėta, nauda tenka tik 
lentelėje pažymėtoms savivaldybėms. 

Eil. Nr.  Savivaldybės, kuri gali patirti naudą 
iš projekto produktų ir rezultatų, eilės 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Savivaldybės 
pavadinimas  

Savivaldybės, kuri gali patirti naudą 
iš projekto produktų ir rezultatų, 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Požymis  Požymis, ar savivaldybė patiria 
naudą iš produktų ir rezultatų. 

Atvaizdavimo laukas. 

Jei laukas pažymėtas, savivaldybė patiria naudą 
iš projekto produktų ir rezultatų. 

Jei laukas nepažymėtas, savivaldybė nepatiria 
naudos iš projekto produktų ir rezultatų. 

Susijusios formos 

 3.20 EEE/NOR Sutartis 

 

3.20.6. Projekto santraukos forma (1 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti projekto aprašymą - esmę, duomenis apie projekto valdymą ir partnerių 
pasirinkimą ir tęstinumą. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  306 

 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Projekto santrauka“. 

Formos pavyzdys 

 

118 pav.  Projekto santraukos formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Trumpas projekto aprašymas (santrauka) 

Projekto esmė  Problemos ir projekto poreikio 
aprašymas, problemos sprendimo 
būdas, projekto tikslai ir projekto 
sukuriamos pridėtinės vertės 
aprašymas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Informacija apie 
projektų valdymą 
ir projekto 
partnerių 
pasirinkimą  

Projekto valdymo grupės ir (arba) 
projektą administruojančio personalo 
atsakomybė ir funkcijos. Projekto 
partnerio pasirinkimo pagrindimas. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto 
tęstinumas  

Projekto tęstinumo aprašymas 
atsižvelgiant į du požymius – fizinį ir 
veiklos rezultatų. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.20 EEE/NOR Sutartis 

 

3.20.7. Loginio pagrindimo forma (1 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti projekte įgyvendinamų veiklų ir jų fizinių įgyvendinimo rodiklių duomenis. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų: 

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Loginis pagrindimas“. 

Formos pavyzdys 

 

119 pav. Projekto loginio pagrindimo formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui. 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto loginis pagrindimas – lentelė, skirta atvaizduoti projekto loginiams pagrindimams: 

Nr.  Projekto tikslo eilės numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Tikslai  Projekto tikslo pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Nr.  Projekto uždavinio eilės numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Uždaviniai  Projekto uždavinio pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Nr.  Projekto  veiklos eilės numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto veiklos  Projekto veiklos pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Fiziniai veiklos 
įgyvendinimo 
rodikliai  

Kiekybiškai išmatuojamas 
įgyvendintos projekto veiklos 
pasiekimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.20 EEE/NOR Sutartis 

 

3.20.8. Įgyvendinimo grafiko forma (1 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti projekto veiklų įgyvendinimo trukmę ir grafiką, suskirstytą mėnesiais.  

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Įgyvendinimo grafikas“. 

Formos pavyzdys 

 

120 pav.  Projekto įgyvendinimo grafiko formos pavyzdys 
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Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas – lentelė skirta atvaizduoti projekto veiklų įgyvendinimo grafikui: 

Projekto veiklų 
įgyvendinimo 
trukmė 
(mėnesiais)  

Visas projekto įgyvendinimo 
laikotarpis mėnesių tikslumu. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nr.  Grafiko eilutės numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Projekto veiklos 
pavadinimas  

Projekto veiklos pavadinimas, kurios 
detalų aprašą lentelėje sudaro 2 
eilutės: 

 Tėvinė eilutė: projekto veiklos, 
nurodytos projekto loginio 
pagrindimo formoje, numeris ir 
pavadinimas. 

 Vaikinė eilutė: tuščias laukas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pradėta iki 
sutarties 
pasirašymo 
dienos 

Projekto veiklos pradėjimo iki 
sutarties pasirašymo dienos 
požymis. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto veiklos 
pradžios data  

Projekto veiklos vykdymo pradžios 
metai ir mėnuo. 

 Tėvinė eilutė: metai ir mėnuo, 
kada pradedama įgyvendinti 
projekto veikla, jei ji neturi 
poveikių;  

 Vaikinė eilutė: metai ir mėnuo, 
kada pradedamas įgyvendinti 
poveikis. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto veiklos 
pabaigos data  

Projekto veiklos vykdymo pabaigos 
metai ir mėnuo. 

 Tėvinė eilutė: metai ir mėnuo, 
kada baigiama įgyvendinti 
projekto veikla, jei ji neturi 
poveikių;  

 Vaikinė eilutė: metai ir mėnuo, 
kada baigiamas įgyvendinti 
poveikis. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto veiklos 
vykdymas  

Požymis, ar projekto veikla yra 
vykdoma nurodytą mėnesį.  

Atvaizdavimo laukas. 

Jei laukas nuspalvintas, veikla nurodytą mėnesį 
yra vykdoma. 

Jei laukas nėra nuspalvintas, veikla nurodytą 
mėnesį nėra vykdoma. 

Susijusios formos 

 3.20 EEE/NOR Sutartis 

 

3.20.9. Stebėsenos rodiklių forma (1 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti projekto produktų ir rezultatų stebėsenos rodiklių duomenis. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Stebėsenos rodikliai“. 

Formos pavyzdys 

 

121 pav.  Stebėsenos rodiklių formos pavyzdys 
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Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Stebėsenos rodikliai – lentelė, skirta atvaizduoti produktų ir rezultatų rodikliams: 

Produktų rodikliai 

Rodiklio 
pavadinimas  

Veiksmų programos priede nurodyto, 
projekte siekiamo produktų rodiklio 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Vienetai  Produktų rodiklio matavimo vienetų 
sutrumpintas pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Reikšmė  Projekto įgyvendinimo metu 
numatoma pasiekti produktų rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Rezultatų rodikliai 

Rodiklio 
pavadinimas  

Veiksmų programos priede nurodyto, 
projekte siekiamo rezultatų rodiklio 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Vienetai  Rezultatų rodiklio matavimo vienetų 
sutrumpintas pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Reikšmė  Projekto įgyvendinimo metu 
numatoma pasiekti  rezultatų rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.20 EEE/NOR Sutartis 

 

3.20.10. Atitikties horizontaliosioms sritims forma (1 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti atitikimo horizontaliosioms sritims - darnaus vystymosi ir lyčių lygybės - duomenis. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 
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Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Atitiktis horizontaliosioms sritims“. 

Formos pavyzdys 

 

122 pav.  Atitikties horizontaliosioms sritims formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims – lentelė, skirta atvaizduoti projekto atitiktis horizontaliosiom 
sritims: 

Parametras   

 

Atvaizduojami du parametrai:  

-  Darnus vystymasis (apibrėžiamas 
remiantis Nacionaline darnaus 
vystymosi strategija, patvirtinta 2003 
m. rugsėjo 11 d. Vyriausybės 
nutarimu Nr. 1160). 

-  Lyčių lygybė ir nediskriminavimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pagrindimas  Aprašymas, kaip projektas prisideda 
prie darnaus vystymosi ir lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Susijusios formos 

 3.20 EEE/NOR Sutartis 

 

3.20.11. Paramos viešumo priemonių forma (1 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti projekto paramos viešinimo priemones. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „1 priedas“ → „Paramos viešumo priemonės“. 

Formos pavyzdys 

 

123 pav. Paramos viešumo priemonių formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Paramos viešumo priemonės – lentelė, skirta paramos viešumo priemonėms atvaizduoti: 

Viešumo 
priemonė (-ės)  

 

Paramos viešumo priemonės 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Požymis  Viešumo priemonės naudojimo 
projekte požymis. 

Atvaizdavimo laukas. 

Jei laukas pažymėtas, projektas yra viešinamas 
pagal nurodytą viešumo priemonę. 

Jei laukas nėra pažymėtas, projektas nėra 
viešinamas pagal nurodytą viešumo priemonę. 

Susijusios formos 

 3.20 EEE/NOR Sutartis 

 

3.20.12. Biudžeto forma (2 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti sutartyje pasirašytą projekto išlaidų pasiskirstymą pagal biudžeto eilutes ir projekte 
vykdomas veiklas. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „2 priedas“ → „Biudžetas“. 
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Formos pavyzdys 

 

124 pav.  Biudžeto formos fragmento pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto biudžetas – lentelė skirta atvaizduoti projekto biudžetui: 

Nr.  Projekto biudžeto eilutės numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pavadinimas  

Projekto biudžeto eilutės išlaidų 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Bendra tinkamų 
finansuoti išlaidų 
suma  

Biudžeto eilutės bendra išlaidų suma 
su PVM. 

Atvaizdavimo laukas. 

Iš jų PVM  Biudžeto eilutės išlaidų sumos PVM 
dalis. 

Atvaizdavimo laukas. 

Skiriamas 
finansavimas  

Jei finansavimo intensyvumas 
biudžeto eilutėms skiriasi, 
vaizduojama skiriama biudžeto eilutei 
projekto finansavimo dalies (ES 
struktūrinių fondų ir valstybės 
biudžeto lėšų) suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Veiklos Veiklos, kuriai tenka biudžeto eilutės 
išlaidų dalis, numeris ir tenkanti lėšų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.20 EEE/NOR Sutartis 

 

3.20.13. Finansavimo šaltinių forma (2 priedas) 

Forma skirta peržiūrėti lėšas, iš kurių yra finansuojamas projektas, suskirstytas pagal finansavimo 
šaltinius. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.8 Sutarties peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutartis“ → „2 priedas“ → „Finansavimo šaltiniai“. 
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Formos pavyzdys 

 

125 pav. Projekto finansavimo šaltinių formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Visų sutarties lapų duomenų ruošimo 
DOC formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama DOC 
formato sutarties versija spausdinimui (žr. 3.7.1 
Sutarties duomenų versija spausdinimui). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai 

Nr. Finansavimo šaltinio eilutės numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Finansavimo 
šaltinio 
pavadinimas  

Finansavimo šaltinio eilutės 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Suma Finansavimo šaltinio indėlis į projekto 
tinkamų išlaidų sumą. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Susijusios formos 

 3.20 EEE/NOR Sutartis 

 

3.21. EEE/NOR Sutarties keitimai 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.21.1 Sutarties keitimų sąrašo peržiūra; 

 3.21.2 Sutarties pakeitimų peržiūra. 

 

3.21.1. Sutarties keitimų sąrašo peržiūra 

Forma skirta peržiūrėti projekto sutarties keitimų sąrašą. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.9 Sutarties keitimų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutarties keitimai“. 

Formos pavyzdys 

 

126 pav. Projekto sutarties keitimų sąrašo formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  
(kiekvieno 
sutarties keitimo 
eilutėje) 

Pasirinkto sutarties keitimo peržiūros 
mygtukas. 

(atidaromos formos aprašymas pateiktas 
skyriuje „3.8.2 Sutarties pakeitimų peržiūra“) 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Sutarties keitimai 

Keitimo tipas Sutarties keitimo tipas. Atvaizdavimo laukas. 

Galimos reikšmės: „Esminis“ ir „Neesminis“. 

Būsena Sutarties keitimo būsena. Atvaizdavimo laukas. 

Galimos reikšmės:  

- „Pradėtas“, jei sutarties keitimas yra 
vykdomas; 

- „Baigtas“, jei sutarties keitimas yra 
patvirtintas; 

Įsigaliojimo data Sutarties keitimo sprendimo data. Atvaizdavimo laukas. 

Peržiūrėti 
Mygtuko [ ] atvaizdavimo laukas. 

(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 

Susijusios formos 

 3.21.2 Sutarties pakeitimų peržiūra. 

 

3.21.2. Sutarties pakeitimų peržiūra 

Forma skirta peržiūrėti projekto sutarties keitimo pakeitimus. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.9 Sutarties keitimų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Sutarties situacija“ → „Sutarties keitimai“ → pasirinkto sutarties keitimo eilutėje 

mygtukas [ ]. 

Formos pavyzdys 

 

127 pav. Projekto sutarties keitimo pakeitimų peržiūros formos pavyzdys 
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Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Sutarties keitimas 

Keitimo tipas Sutarties keitimo tipas (Galimos 
reikšmės: „Esminis“, „Neesminis“). 

Atvaizdavimo laukas. 

Įsigaliojimo data Sutarties keitimo įsigaliojimo data. Atvaizdavimo laukas. 

Sutarties duomenų pakeitimai 

Lapas Sutarties lapo, kuriame keisti 
duomenys, numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Laukas Lauko, kurio reikšmė keista, 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Buvusi reikšmė Lauko reikšmė, buvusi prieš sutarties 
duomenų keitimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nauja reikšmė Lauko reikšmė, po sutarties 
duomenų keitimo. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.21.1 Sutarties keitimų sąrašo peržiūra. 

 

3.22.  EEE/NOR Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.22.1 Mokėjimo prašymų sąrašo forma; 

 3.22.2 Mokėjimo prašymų sąrašo ataskaita; 

 3.22.3 Mokėjimo prašyme užregistruotos projekto įgyvendinimo eigos forma; 

 3.22.4 Mokėjimo prašyme užregistruotų stebėsenos rodiklių forma; 

 3.22.5 Mokėjimo prašyme užregistruoto MP teikimo grafiko forma; 

 3.22.6 Mokėjimo prašymo sąskaitų apmokėjimo būdu patirtų išlaidų forma; 

 3.22.7 Mokėjimo prašymo sąskaitų apmokėjimo būdu patirtų išlaidų ataskaita; 

 3.22.8 Mokėjimo prašymo išlaidų kompensavimo būdu patirtų išlaidų forma; 

 3.22.9 Mokėjimo prašymo išlaidų kompensavimo būdu patirtų išlaidų ataskaita. 

 

3.22.1. Mokėjimo prašymų sąrašo forma 

Forma skirta peržiūrėti projekto anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų sąrašą. Sąraše pateikiami 
mokėjimo prašymai, kurie yra užregistruoti įgyvendinančiojoje institucijoje, tikrinami, perduoti asignavimų 
valdytojui, atmesti arba apmokėti. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų duomenų peržiūra. 
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Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai“. 

Formos pavyzdys 

 

128 pav. Projekto mokėjimo prašymų formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  Mokėjimo prašymo sąrašo ruošimo 
XLS formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama XLS 
formato mokėjimo prašymų lapo versija 
spausdinimui (žr. 3.9.2 Mokėjimo prašymų 
sąrašo ataskaita). Rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti dokumentą 
peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 

[ ]  
(kiekvieno 
mokėjimo 
prašymo eilutėje) 

Mokėjimo prašymo lapo 
„MPD1.Veiklos“ peržiūros mygtukas.  

Paspaudus mygtuką yra atidaromas peržiūrai 
lapas „MPD1.Veiklos“. 

Mygtukas nerodomas, kai atitinkamo mokėjimo 
prašymo tipas yra „Avansas“ arba „PVM 
mokėjimas“. 

[ ](kiekvieno 
mokėjimo 
prašymo eilutėje) 

Mokėjimo prašymo el. MP formos 
rinkmenos parsiuntimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama XLS 
formato mokėjimo prašymo el. MP formos 
rinkmena. Rodomas pranešimas, kuriame 
galima pasirinkti atidaryti rinkmeną peržiūrai 
arba išsaugoti kompiuteryje. 

Mygtukas nerodomas, kai atitinkamo mokėjimo 
prašymo tipas yra „Avansas“ arba „PVM 
mokėjimas“. 

[ ]  
(kiekvienos 
mokėjimo 
prašymo dalies 
eilutėje) 

Mokėjimo prašymo dalies lapo 
peržiūros mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra atidaromas peržiūrai 
pasirinktos mokėjimo prašymo dalies lapas. 

Mygtukas nerodomas, kai atitinkamo mokėjimo 
prašymo tipas yra „Avansas“ arba „PVM 
mokėjimas“. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 

(kiekvienos 
mokėjimo 
prašymo dalies 
eilutėje) 

Pranešimo apie MPD patvirtinimą 
arba atmetimą formos atidarymo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra atidaroma pranešimo 
vykdytojui apie atitinkamos MPD patvirtinimą 
arba atmetimą forma (plačiau apie peržiūrimus 
duomenis žr. „3.17.2 Pranešimo (dokumento) 
dėl avanso patvirtinimo arba atmetimo forma“, 
„3.17.4 Pranešimo (dokumento) dėl mokėjimo 
prašymo dalies patvirtinimo arba atmetimo 
forma“, „3.17.6 Pranešimo (dokumento) dėl 
PVM mokėjimo prašymo patvirtinimo arba 
atmetimo forma“). 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Mokėjimo prašymų sąrašas – lentelė, skirta atvaizduoti mokėjimo prašymų bendruosius duomenis. 

Vykdytojo MP Nr.  Projekto vykdytojo nurodytas 
mokėjimo prašymo numeris.  

Atvaizdavimo laukas. 

MP data  Projekto vykdytojo  nurodyta 
mokėjimo prašymo pateikimo metai, 
mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP gavimo ĮI 
data  

Mokėjimo prašymo registracijos 
įgyvendinančiojoje institucijoje metai, 
mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Ataskaitinio 
laikotarpio → 
Pradžia  

MP ataskaitinio laikotarpio pradžios 
data (projekto vykdymo pradžios 
data). 

 

Ataskaitinio 
laikotarpio → 

Pabaiga 

MP ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
data. 

 

Patikslinimo data Patikslinto mokėjimo prašymo 
projekto vykdytojo nurodyti metai, 
mėnuo ir diena.  

Atvaizdavimo laukas. 

Tipas  Mokėjimo prašymo tipas:  

 Avansas, 

 Tarpinis mokėjimas arba 

 Galutinis mokėjimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP būsena  Mokėjimo prašymo būsena, 
peržiūros momentu. Mokėjimo 
prašymas gali būti:  

 Užregistruotas, 

 Apmokėtas,  

 Baigtas, 

 Atmestas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Peržiūrėti 
Mygtuko [ ] atvaizdavimo laukas. 

(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Rinkmena 
Mygtuko [ ]atvaizdavimo laukas. 

(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 

Mokėjimo prašymo dalys – lentelė, skirta atvaizduoti pasirinkto mokėjimo prašymo MPD pagrindinius 
duomenis. Duomenys atvaizduojami pažymėjus mokėjimo prašymo eilutę. 

MPD tipas  Mokėjimo prašymo dalies tipas:  

 MPD1.Veiklos/Rodikliai, 

 MPD2.SA arba 

 MPD3.IK. 

Atvaizdavimo laukas. 

 

Būsena  Mokėjimo prašymo dalies  MPD2 
arba MPD3 būsena, peržiūros 
momentu. Mokėjimo prašymo dalis  
gali būti:  

 Užregistruota, 

 Tikrinama ĮI, 

 Perduota AV, 

 Apmokėta arba 

 Atmesta. 

Atvaizdavimo laukas.  

MPD1 daliai būsena nėra vaizduojama. 

Būsenos data  Mokėjimo prašymo dalies būsenos 
suteikimo metai, mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

MPD1 daliai būsena nėra vaizduojama. 

Prašoma suma  Prašoma mokėjimo prašyme 
MPD2.SA arba MPD3.IK išlaidų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

MPD1 daliai būsena nėra vaizduojama. 

Patvirtinta suma  Patvirtinta įgyvendinančiojoje 
institucijoje mokėjimo prašymo 
MPD2.SA arba MPD3.IK išlaidų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

MPD1 daliai būsena nėra vaizduojama. 

Finansavimas  Patvirtinta įgyvendinančiojoje 
institucijoje mokėjimo prašymo 
MPD2.SA arba MPD3.IK išlaidų 
finansavimo iš ES struktūrinių fondų 
ir valstybės biudžeto lėšų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

MPD1 daliai būsena nėra vaizduojama. 

Peržiūrėti 
Mygtuko [ ] atvaizdavimo laukas. 

(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 

Pranešimas 
Mygtuko [ ] atvaizdavimo laukas. 

(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 

Susijusios formos 

 3.22 EEE/NOR Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai 

3.22.2. Mokėjimo prašymų sąrašo ataskaita 

Ataskaita skirta peržiūrėti projekto anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų sąrašą. Sąraše pateikiami 
mokėjimo prašymai, kurie yra užregistruoti įgyvendinančiojoje institucijoje, tikrinami, perduoti asignavimų 
valdytojui, atmesti arba apmokėti. 

Ataskaita formuojama vykdant scenarijų:  

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai“ → [ ]. 
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Ataskaitos pavyzdys 

 

129 pav. Projekto mokėjimo prašymų ataskaitos pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Mokėjimo prašymų sąrašas - lentelė, skirta atvaizduoti mokėjimo prašymų bendruosius duomenis. 

Vykdytojo MP Nr.  Projekto vykdytojo nurodytas 
mokėjimo prašymo numeris.  

 

MP data  Projekto vykdytojo  nurodyta 
mokėjimo prašymo pateikimo metai, 
mėnuo ir diena. 

 

MP gavimo ĮI 
data  

Mokėjimo prašymo registracijos 
įgyvendinančiojoje institucijoje metai, 
mėnuo ir diena. 

 

Patikslinimo data  Patikslinto mokėjimo prašymo 
projekto vykdytojo nurodyti metai, 
mėnuo ir diena.  

 

Tipas  Mokėjimo prašymo tipas:  

 Avansas, 

 Tarpinis mokėjimas arba 

 Galutinis mokėjimas. 

 

MP būsena  Mokėjimo prašymo būsena, 
peržiūros momentu. Mokėjimo 
prašymas gali būti:  

 Užregistruotas, 

 Apmokėtas  

 Baigtas arba  

 Atmestas. 

 

Susijusios formos 

 3.22 EEE/NOR Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai 

 

3.22.3. Mokėjimo prašyme užregistruotos projekto įgyvendinimo eigos forma 

Forma skirta peržiūrėti anksčiau pateiktame mokėjimo prašyme užregistruotų veiklų pasiekimų duomenis. 
Taip pat formoje galima peržiūrėti visų ankstesnių mokėjimo prašymų veiklų pasiekimų duomenis (istoriją). 
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Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai“ → mygtukas [ ] → 
„MPD1.Veiklos“. 

Formos pavyzdys 

 

130 pav.  Įgyvendinimo eigos, užregistruotos mokėjimo prašyme, formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

Istorija [+]/[-]  Istorinio įgyvendinimo eigos sąrašo 
pasirinktai veiklai rodymo ir slėpimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką [+], rodomas istorinis 
įgyvendinimo eigos sąrašas pasirinktai veiklai. 

Paspaudus mygtuką [-], istorinis įgyvendinimo 
eigos sąrašas pasirinktai veiklai yra slepiamas. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Mokėjimo 
prašymas 

Vykdytojo mokėjimo prašymui 
suteiktas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Mokėjimo prašymo ataskaitiniu laikotarpiu pasiektos projekto veiklų fizinių rodiklių reikšmės - lentelė, 
skirta peržiūrimo mokėjimo prašymo užregistruotos įgyvendinimo eigos atvaizdavimui. 

Veiklos 
pavadinimas  

Projekte vykdomos veiklos numeris ir 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Suplanuotas 
veiklos laikotarpis 
→ Pradžia  

Suplanuoti veiklos atlikimo laikotarpio 
pradžios metai, mėnuo ir diena.  

Atvaizdavimo laukas. 

Suplanuotas 
veiklos laikotarpis 
Pabaiga  

Suplanuoti veiklos atlikimo laikotarpio 
pabaigos metai, mėnuo ir diena.  

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Faktinis veiklos 
laikotarpis → 
Pradžia  

Veiklos faktinio vykdymo laikotarpio  
pradžios metai, mėnuo ir diena.  

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
laikotarpis → 
Pabaiga  

Veiklos faktinio vykdymo laikotarpio  
pabaigos metai, mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Fiziniai veiklos 
rodikliai → 
Planuota  

Suplanuota pasiekti veiklos fizinio 
įgyvendinimo rodiklio reikšmė.  

Atvaizdavimo laukas. 

Fiziniai veiklos 
rodikliai → 
Pasiekta  

Paskutinė užregistruota pasiekta 
veiklos fizinio įgyvendinimo rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras  Pastabos apie veiklos fizinio 
įgyvendinimo rodiklio pasiekimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Įgyvendinimo eigos istorijos lentelė - lentelė, skirta įgyvendinimo eigos, užregistruotos ankstesniuose 
mokėjimo prašymuose vaizdavimui. 

MP numeris  Mokėjimo prašymo, kuriame buvo 
registruota projekto įgyvendinimo 
eigos eilutė, vykdytojo nurodytas 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP registracijos 
data  

Mokėjimo prašymo, kuriame buvo 
registruota projekto įgyvendinimo 
eigos eilutė, registracijos 
įgyvendinančiojoje institucijoje data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
laikotarpis → 
Pradžia  

Veiklos faktinio vykdymo laikotarpio  
pradžios metai, mėnuo ir diena.  

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
laikotarpis → 
Pabaiga  

Veiklos faktinio vykdymo laikotarpio  
pabaigos metai, mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pasiekta  Paskutinė užregistruota nurodytame 
mokėjimo prašyme pasiekta veiklos 
fizinio įgyvendinimo rodiklio reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras  Pastabos apie veiklos fizinio 
įgyvendinimo rodiklio pasiekimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.22 EEE/NOR Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai 

 

3.22.4. Mokėjimo prašyme užregistruotų stebėsenos rodiklių forma 

Forma skirta peržiūrėti anksčiau pateiktame mokėjimo prašyme užregistruotų stebėsenos rodiklių 
pasiekimo duomenis. Taip pat formoje galima peržiūrėti visų ankstesnių mokėjimo prašymų stebėsenos 
rodiklių pasiekimo duomenis (istoriją). 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai“ → mygtukas [ ] → 
„MPD1.Rodikliai“. 
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Formos pavyzdys 

 

131 pav.  Stebėsenos rodiklių, užregistruotų mokėjimo prašyme, formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

Istorija [+]/[-]  Istorinio stebėsenos rodiklių sąrašo 
pasirinktam rodikliui rodymo ir 
slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką [+], rodomas istorinis 
pasirinkto stebėsenos rodiklio reikšmių sąrašas. 

Paspaudus mygtuką [-],istorinis pasirinkto 
stebėsenos rodiklio reikšmių sąrašas yra 
slepiamas. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Mokėjimo 
prašymas 

Vykdytojo mokėjimo prašymui 
suteiktas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Mokėjimo prašymo ataskaitiniu laikotarpiu pasiektos projekto veiklų fizinių rodiklių reikšmės - lentelė, 
skirta peržiūrimo mokėjimo prašymo užregistruotų stebėsenos rodiklių reikšmių atvaizdavimui. 

Duomenys negaliojančių rodiklių eilutėse yra vizualiai išskiriami – atvaizduojami pasvirę. 

Lentelė „Produktų rodikliai“ 

Produktų rodikliai  Projekto sutartyje užregistruotų 
planuotų siekti produktų rodiklių 
pavadinimų ir matavimo vienetų 
sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuota reikšmė  Planuota pasiekti produktų rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pasiekta reikšmė  Produktų rodiklio mokėjimo prašyme 
užregistruota pasiekta reikšmė.  

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras  Pastabos apie produkto rodiklio 
pasiekimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Lentelė „Rezultatų rodikliai“ 

Rezultatų rodikliai  Projekto sutartyje užregistruotų 
planuotų siekti rezultatų rodiklių 
pavadinimų ir matavimo vienetų 
sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuota reikšmė  Planuota pasiekti rezultatų rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pasiekta reikšmė  Rezultatų rodiklio mokėjimo prašyme 
užregistruota pasiekta reikšmė.  

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras  Pastabos apie rezultato rodiklio 
pasiekimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Stebėsenos rodiklių istorijos lentelė - lentelė, skirta stebėsenos rodiklių, užregistruotų ankstesniuose 
mokėjimo prašymuose vaizdavimui. 

MP numeris  Mokėjimo prašymo, kuriame buvo 
registruota projekto stebėsenos 
rodiklio eilutė, vykdytojo nurodytas 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP registracijos 
data  

Mokėjimo prašymo, kuriame buvo 
registruota projekto stebėsenos 
rodiklio eilutė, registracijos 
įgyvendinančiojoje institucijoje data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pasiekta reikšmė  Produktų ar rezultatų rodiklio 
nurodytame mokėjimo prašyme 
užregistruota pasiekta reikšmė.  

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras  Pastabos apie produkto arba 
rezultatų rodiklio pasiekimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.22 EEE/NOR Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai 

 

3.22.5. Mokėjimo prašyme užregistruoto MP teikimo grafiko forma 

Forma skirta atvaizduoti anksčiau pateiktame mokėjimo prašymų teikimo grafiką, kuriame nurodyti 
projekto vykdytojo planuojamų pateikti ĮI mokėjimo prašymų tipai, juose prašoma finansuoti suma, MP 
pateikimo data bei kita susijusi informacija.  

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai“ → mygtukas [ ] → „MPD1. MP 
grafikas“. 
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Formos pavyzdys 

 

132 pav. MP teikimo grafiko peržiūros formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

 

Formos laukai 

Formos laukai Aprašymas Pastabos 

Mokėjimo 
prašymas 

Vykdytojo mokėjimo prašymui 
suteiktas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Mokėjimo prašymų teikimo grafikas 

Projekto išlaidų 
suma 

Projekto bendra tinkamų finansuoti 
išlaidų suma pagal galiojančios 
projekto sutarties finansavimo 
šaltinius. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodoma: „Projekto tinkamų finansuoti išlaidų 
suma“. 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  330 

 

Formos laukai Aprašymas Pastabos 

Projekto avanso 
suma 

Projektui numatyta išmokėti avansu 
suma pagal galiojančios projekto 
sutarties parametrus. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodoma: „Projektui numatyto skirti avanso 
suma“. 

Patvirtintų ir 
pateiktų MP 
(išskyrus avanso) 
suma 

Bendra iki grafiko pildymo dienos ĮI 
pateiktuose mokėjimo prašymuose 
prašomų ir patvirtintų išlaidų suma 
(išskyrus avanso mokėjimo 
prašymus).  

Atvaizdavimo laukas. 

Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodoma: „Iki grafiko pildymo dienos: Patvirtintų ir 
pateiktų mokėjimo prašymų (išskyrus avanso) 
suma“. 

Patvirtintų ir 
pateiktų avanso 
MP suma 

Bendra iki grafiko pildymo dienos ĮI 
pateiktuose avanso mokėjimo 
prašymuose prašomų ir patvirtintų 
lėšų suma.  

Atvaizdavimo laukas. 

Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodoma: „Iki grafiko pildymo dienos: Patvirtintų ir 
pateiktų avanso mokėjimo prašymų suma“. 

Šiame MP 
prašomų išlaidų 
suma 

Bendra šiame MP prašoma pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodoma: „Šiame mokėjimo prašyme prašomų 
pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma“. 

Numatomi 
projekto 
sutaupymai 

Išlaidų, kurių projekto vykdytojas 
nebeplanuoja patirti, suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodoma: „Numatomi projekto sutaupymai“. 

Planuojami pateikti MP 

Bendra suma 
(išskyrus avanso) 

Stulpelių „MP suma“ ir „Projekto 
išlaidų kategorijos: <biudžeto 
kategorijos numeris>“ bendra suma 
numatyta nurodytuose tarpiniuose ir 
galutiniuose mokėjimo prašymuose. 

Atvaizdavimo laukas. 

Avanso suma Stulpelio „MP suma“ bendra suma 
numatyta nurodytuose avansiniuose 
mokėjimo prašymuose. 

Atvaizdavimo laukas. 

Eil. Nr. Planuojamo teikti MP sąrašo eilės 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP teikimo data Planuojama mokėjimo prašymo ar 
avanso mokėjimo prašymo pateikimo 
ĮI data. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP tipas Planuojamo pateikti mokėjimo 
prašymo tipas.  

Atvaizdavimo laukas. Galimos reikšmės: tuščia 
reikšmė, „A“, „T“ ir „G“ (A – avanso mokėjimo 
prašymas, T – tarpinis mokėjimo prašymas, G – 
galutinis mokėjimo prašymas). 

Apmokėtas MP Požymis, kad planuojamas 
mokėjimas bus registruojamas po 
apmokėjimo. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP suma Bendra MP prašoma pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų (avanso 
mokėjimo prašymo atveju – prašomų 
apmokėti lėšų) suma. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukai Aprašymas Pastabos 

Projekto išlaidų 
kategorijos: 
<biudžeto 
kategorijos 
numeris> 

Mokėjimo prašyme pagal šią projekto 
biudžeto išlaidų kategoriją 
planuojama prašyti pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pastaba: stulpelio pavadinimas <biudžeto 
kategorijos numeris> – tai stulpelis su biudžeto 
kategorijos, kuriai sutartyje skirtas finansavimas 
numeriu. Kategorijos pavadinimas 
atvaizduojamas pelės žymeklį užvedus ant 
kategorijos numerio. Suminės biudžeto 
kategorijos „4. Tiesioginės išlaidos“, „6. IŠ 
VISO:“ ir „9. IŠ VISO:“ nėra atvaizduojamos. 

Komentaras Papildoma MP teikimo informacija. Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.22 EEE/NOR Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai 

 

3.22.6. Mokėjimo prašymo sąskaitų apmokėjimo būdu patirtų išlaidų forma 

Forma skirta peržiūrėti anksčiau pateiktame mokėjimo prašyme patirtų išlaidų, apmokamų sąskaitų 
apmokėjimo būdu, duomenis.  

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų duomenų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai“ → mygtukas [ ] → 
„MPD2.SA“. 

Formos pavyzdys 

 

133 pav.  Patirtų išlaidų, apmokamų sąskaitų apmokėjimo būdu, formos pavyzdys 
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Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  
Mokėjimo prašymo išlaidų, 
apmokamų sąskaitų apmokėjimo 
būdu, sąrašo ruošimo PDF formatu 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato patirtų išlaidų lapo versija spausdinimui 
(žr. 3.9.7 Mokėjimo prašymo sąskaitų 
apmokėjimo būdu patirtų išlaidų ataskaita). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Mokėjimo 
prašymas 

Vykdytojo mokėjimo prašymui 
suteiktas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Mokėjimo prašymo dalies MPD2.SA patirtų išlaidų sąrašas - lentelė, skirta biudžeto išlaidų, apmokamų 
sąskaitų apmokėjimo būdu,  pagal veiklas ir tiekėjus duomenų vaizdavimui.  

Biudžeto eilutė  Mokėjimo prašyme nurodytos 
biudžeto eilutės pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Veiklos nr.  Biudžeto eilutei priskirtos veiklos 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Prašoma suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti biudžeto eilutės vienos 
veiklos suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Patvirtinta suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti ir įgyvendinančiosios 
institucijos pripažinta tinkama 
biudžeto eilutės vienos veiklos suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Netinkama suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti ir įgyvendinančiosios 
institucijos tinkamomis išlaidomis 
nepripažinta biudžeto eilutės vienos 
veiklos suma. 

Atvaizdavimo laukas.  

Apskaičiuojama: „Prašoma suma“ - „Patvirtinta 
suma“. 

Tiekėjo kodas  Biudžeto išlaidų eilutės veiklai 
priskirto tiekėjo kodas pagal juridinio 
asmens pažymėjimą.  

Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo 
pavadinimas  

Biudžeto išlaidų eilutės veiklai 
priskirto tiekėjo pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras  Tiekėjo eilutės komentaras. Atvaizdavimo laukas. 

Parinktos veiklos išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų sąrašas - lentelė, skirta 
pasirinktos veiklos arba tiekėjo išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų vaizdavimui. 
Duomenys atvaizduojami pažymėjus patirtų išlaidų eilutę. 

Nr.  Pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo 
dokumento sąrašo eilutės numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Tipas  

Apibendrinto pagrindimo dokumento 
tipas. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Serija  

Pagrindimo dokumento serijos 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Nr.  

Pagrindimo dokumento numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Data  

Pagrindimo dokumento registracijos 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Suma  

Vykdytojo nurodyta išlaidų suma, 
kurią pagrindžia nurodytas 
dokumentas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Patvirtinta suma  

ĮI patvirtinta išlaidų suma, kurią 
pagrindžia nurodytas dokumentas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
apmokėjimo 
įrodymo 
dokumentai → 
Tipas  

Apmokėjimo įrodymo dokumento 
tipas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
apmokėjimo 
įrodymo 
dokumentai → 
Nr.  

Apmokėjimo įrodymo dokumento 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
apmokėjimo 
įrodymo 
dokumentai → 
Data  

Apmokėjimo įrodymo dokumento 
registracijos datą.  

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
apmokėjimo 
įrodymo 
dokumentai → 
Suma  

Vykdytojo nurodyta išlaidų suma, 
kurią įrodo nurodytas apmokėjimo 
dokumentas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras  Išlaidas pagrindžiančių ir 
apmokėjimą įrodančių dokumentų 
eilutės vykdytojo komentaras. 

Atvaizdavimo laukas. 

ĮI komentaras  Išlaidas pagrindžiančių ir 
apmokėjimą įrodančių dokumentų 
eilutės įgyvendinančiosios institucijos 
komentaras. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.22 EEE/NOR Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai 
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3.22.7. Mokėjimo prašymo sąskaitų apmokėjimo būdu patirtų išlaidų ataskaita 

Ataskaita skirta peržiūrėti pasirinkto mokėjimo prašymo dalies patirtų išlaidų, apmokamų sąskaitų 
apmokėjimo būdu, duomenis.  

Ataskaita formuojama vykdant scenarijų:  

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai“ → mygtukas [ ] → „MPD2.SA“ 

→ [ ]. 

Ataskaitos pavyzdys 

 

134 pav.  Patirtų išlaidų, apmokamų sąskaitų apmokėjimo būdu, ataskaitos pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Mokėjimo prašymo dalies MPD2.SA patirtų išlaidų sąrašas - lentelė, skirta biudžeto išlaidų, apmokamų 
sąskaitų apmokėjimo būdu,  pagal veiklas ir tiekėjus duomenų vaizdavimui.  

Biudžeto eilutė  Mokėjimo prašyme nurodytos 
biudžeto eilutės pavadinimas. 

 

Veiklos nr.  Biudžeto eilutei priskirtos veiklos 
numeris. 

 

Prašoma suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti biudžeto eilutės vienos 
veiklos suma. 

 

Tinkama suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti ir įgyvendinančiosios 
institucijos pripažinta tinkama 
biudžeto eilutės vienos veiklos suma. 
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Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Netinkama suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti ir įgyvendinančiosios 
institucijos tinkamomis išlaidomis 
nepripažinta biudžeto eilutės vienos 
veiklos suma. 

Apskaičiuojama: „Prašoma suma“ - „Patvirtinta 
suma“. 

Tiekėjo kodas  Biudžeto išlaidų eilutės veiklai 
priskirto tiekėjo kodas pagal juridinio 
asmens pažymėjimą.  

 

Tiekėjo 
pavadinimas  

Biudžeto išlaidų eilutės veiklai 
priskirto tiekėjo pavadinimas. 

 

Tipas  Apibendrinto pagrindimo dokumento 
tipas. 

 

Serija  Pagrindimo dokumento serijos 
numeris. 

 

Nr.  Pagrindimo dokumento numeris.  

Data  Pagrindimo dokumento registracijos 
data. 

 

Suma  Vykdytojo nurodyta išlaidų suma, 
kurią pagrindžia nurodytas 
dokumentas. 

 

Patvirtinta suma  ĮI patvirtinta išlaidų suma, kurią 
pagrindžia nurodytas dokumentas. 

 

Tipas  Apmokėjimo įrodymo dokumento 
tipas. 

 

Nr.  Apmokėjimo įrodymo dokumento 
numeris. 

 

Data  Apmokėjimo įrodymo dokumento 
registracijos datą.  

 

Suma  Vykdytojo nurodyta išlaidų suma, 
kurią įrodo nurodytas apmokėjimo 
dokumentas. 

 

Komentaras  Išlaidas pagrindžiančių ir 
apmokėjimą įrodančių dokumentų 
eilutės vykdytojo komentaras. 

 

ĮI komentaras  Išlaidas pagrindžiančių ir 
apmokėjimą įrodančių dokumentų 
eilutės įgyvendinančiosios institucijos 
komentaras. 

 

Susijusios formos 

 3.22 EEE/NOR Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai 

 

3.22.8. Mokėjimo prašymo išlaidų kompensavimo būdu patirtų išlaidų forma 

Forma skirta peržiūrėti anksčiau pateiktame mokėjimo prašyme patirtų išlaidų, apmokamų išlaidų 
kompensavimo būdu, duomenis.  

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.10 Anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų duomenų peržiūra. 
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Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai“ → mygtukas [ ] → „MPD3.IK“. 

Formos pavyzdys 

 

135 pav.  Patirtų išlaidų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  
Mokėjimo prašymo išlaidų, 
apmokamų išlaidų kompensavimo 
būdu, sąrašo ruošimo PDF formatu 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato patirtų išlaidų lapo versija spausdinimui 
(žr. 3.9.9 Mokėjimo prašymo išlaidų 
kompensavimo būdu patirtų išlaidų ataskaita). 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Mokėjimo 
prašymas 

Vykdytojo mokėjimo prašymui 
suteiktas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Mokėjimo prašymo dalies MPD3.IK patirtų išlaidų sąrašas - lentelė, skirta biudžeto išlaidų, apmokamų 
išlaidų kompensavimo būdu, pagal veiklas ir tiekėjus duomenų vaizdavimui. 

Biudžeto eilutė  Mokėjimo prašyme nurodytos 
biudžeto eilutės pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Veiklos nr.  Biudžeto eilutei priskirtos veiklos 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Prašoma suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti biudžeto eilutės vienos 
veiklos suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Patvirtinta suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti ir įgyvendinančiosios 
institucijos pripažinta tinkama 
biudžeto eilutės vienos veiklos suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Netinkama suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti ir įgyvendinančiosios 
institucijos tinkamomis išlaidomis 
nepripažinta biudžeto eilutės vienos 
veiklos suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo kodas  Biudžeto išlaidų eilutės veiklai 
priskirto tiekėjo kodas pagal juridinio 
asmens pažymėjimą.  

Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo 
pavadinimas  

Biudžeto išlaidų eilutės veiklai 
priskirto tiekėjo pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras  Biudžeto išlaidų eilutės veiklai 
priskirto tiekėjo komentaras. 

Atvaizdavimo laukas. 

Parinktos veiklos išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų sąrašas - lentelė, skirta 
pasirinktos veiklos arba tiekėjo išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų vaizdavimui. 
Duomenys atvaizduojami pažymėjus patirtų išlaidų eilutę. 

Nr.  Pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo 
dokumento sąrašo eilutės numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Tipas  

Apibendrinto pagrindimo dokumento 
tipas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Serija  

Pagrindimo dokumento serijos 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Nr.  

Pagrindimo dokumento numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Data  

Pagrindimo dokumento registracijos 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Suma  

Vykdytojo nurodyta išlaidų suma, 
kurią pagrindžia nurodytas 
dokumentas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
pagrindimo 
dokumentai → 
Patvirtinta suma  

ĮI patvirtinta išlaidų suma, kurią 
pagrindžia nurodytas dokumentas. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Išlaidų 
apmokėjimo 
įrodymo 
dokumentai → 
Tipas  

Apmokėjimo įrodymo dokumento 
tipas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
apmokėjimo 
įrodymo 
dokumentai → 
Nr.  

Apmokėjimo įrodymo dokumento 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
apmokėjimo 
įrodymo 
dokumentai → 
Data  

Apmokėjimo įrodymo dokumento 
registracijos datą.  

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
apmokėjimo 
įrodymo 
dokumentai → 
Suma  

Vykdytojo nurodyta išlaidų suma, 
kurią įrodo nurodytas apmokėjimo 
dokumentas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras  Išlaidas pagrindžiančių ir 
apmokėjimą įrodančių dokumentų 
eilutės vykdytojo komentaras. 

Atvaizdavimo laukas. 

ĮI komentaras  Išlaidas pagrindžiančių ir 
apmokėjimą įrodančių dokumentų 
eilutės įgyvendinančiosios institucijos 
komentaras. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.22 EEE/NOR Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai 

 

3.22.9. Mokėjimo prašymo išlaidų kompensavimo būdu patirtų išlaidų ataskaita 

Ataskaita skirta peržiūrėti pasirinkto mokėjimo prašymo dalies patirtų išlaidų, apmokamų išlaidų 
kompensavimo būdu, duomenis.  

Ataskaita formuojama vykdant scenarijų:  

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai“ → mygtukas [ ] → „MPD3.IK“ 

→ [ ]. 
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Ataskaitos pavyzdys 

 

136 pav. Patirtų išlaidų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, ataskaitos pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Mokėjimo prašymo dalies MPD3.IK patirtų išlaidų sąrašas - lentelė, skirta biudžeto išlaidų, apmokamų 
išlaidų kompensavimo  būdu,  pagal veiklas ir tiekėjus duomenų vaizdavimui. 

Biudžeto eilutė  Mokėjimo prašyme nurodytos 
biudžeto eilutės pavadinimas. 

 

Veiklos nr.  Biudžeto eilutei priskirtos veiklos 
numeris. 

 

Prašoma suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti biudžeto eilutės vienos 
veiklos suma. 

 

Patvirtinta suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti ir įgyvendinančiosios 
institucijos pripažinta tinkama 
biudžeto eilutės vienos veiklos suma. 

 

Netinkama suma  Projekto vykdytojo nurodyta prašoma 
apmokėti ir įgyvendinančiosios 
institucijos tinkamomis išlaidomis 
nepripažinta biudžeto eilutės vienos 
veiklos suma. 

 

Tiekėjo kodas  Biudžeto išlaidų eilutės veiklai 
priskirto tiekėjo kodas pagal juridinio 
asmens pažymėjimą.  

 

Tiekėjo 
pavadinimas  

Biudžeto išlaidų eilutės veiklai 
priskirto tiekėjo pavadinimas. 
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Ataskaitos 
laukas 

Aprašymas Pastabos 

Tipas  Apibendrinto pagrindimo dokumento 
tipas. 

 

Serija  Pagrindimo dokumento serijos 
numeris. 

 

Nr.  Pagrindimo dokumento numeris.  

Data  Pagrindimo dokumento registracijos 
data. 

 

Suma  Vykdytojo nurodyta išlaidų suma, 
kurią pagrindžia nurodytas 
dokumentas. 

 

Patvirtinta suma  ĮI patvirtinta išlaidų suma, kurią 
pagrindžia nurodytas dokumentas. 

 

Tipas  Apmokėjimo įrodymo dokumento 
tipas. 

 

Nr.  Apmokėjimo įrodymo dokumento 
numeris. 

 

Data  Apmokėjimo įrodymo dokumento 
registracijos datą.  

 

Suma  Vykdytojo nurodyta išlaidų suma, 
kurią įrodo nurodytas apmokėjimo 
dokumentas. 

 

Komentaras  Išlaidas pagrindžiančių ir 
apmokėjimą įrodančių dokumentų 
eilutės vykdytojo komentaras. 

 

ĮI komentaras  Išlaidas pagrindžiančių ir 
apmokėjimą įrodančių dokumentų 
eilutės įgyvendinančiosios institucijos 
komentaras. 

 

Susijusios formos 

 3.22 EEE/NOR Anksčiau pateikti mokėjimo prašymai 

 

3.23. EEE/NOR Dabar teikiami mokėjimo prašymai 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.23.1 Teikiamų mokėjimo prašymų sąrašo forma; 

 3.23.2 Tarpinio ir galutinio MP bendrosios dalies registravimo formos redagavimo režimas; 

 3.23.3 Tarpinio ir galutinio MP bendrosios dalies registravimo formos peržiūros režimas; 

 3.23.4 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registravimo formos 
redagavimo režimas; 

 3.23.5 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registravimo formos peržiūros 
režimas; 

 3.23.6 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 stebėsenos rodiklių registravimo formos redagavimo 
režimas; 

 3.23.7 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 stebėsenos rodiklių registravimo formos peržiūros režimas; 
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 3.23.8 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 MP teikimo grafiko registravimo formos redagavimo 
režimas; 

 3.23.9 Tarpinio ir galutinio MP MPD1 MP teikimo grafiko registravimo formos peržiūros režimas; 

 3.23.10 Tarpinio ir galutinio MP MPD2 patirtų išlaidų registravimo formos redagavimo režimas; 

 3.23.11 Tarpinio ir galutinio MP MPD2 patirtų išlaidų registravimo formos peržiūros režimas; 

 3.23.12 Tarpinio ir galutinio MP MPD3 patirtų išlaidų registravimo formos redagavimo režimas; 

 3.23.13 Tarpinio ir galutinio MP MPD3 patirtų išlaidų registravimo formos peržiūros režimas. 

 

3.23.1. Teikiamų mokėjimo prašymų sąrašo forma 

Forma skirta peržiūrėti dabar teikiamų mokėjimo prašymų sąrašą, pradėti tarpinio arba galutinio mokėjimo 
prašymo registravimą, pradėti avanso registravimą, parsisiųsti iš dalies užpildytą MP formą, įkelti, patikrinti ir 
atsispausdinti elektroninę mokėjimo prašymo formą ir perduoti mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai 
institucijai. 

Forma yra aktuali, vykdant scenarijus: 

 2.11.1 Avanso registravimas; 

 2.11.2 Avanso peržiūra; 

 2.11.3 Avanso redagavimas; 

 2.11.4 Mokėjimo prašymo registravimas; 

 2.11.6 Mokėjimo prašymo peržiūra; 

 2.11.7 Mokėjimo prašymo redagavimas; 

 2.11.8 Užpildytos teikiamo mokėjimo prašymo el. formos parsisiuntimas; 

 2.11.9 Iš dalies užpildyto mokėjimo prašymo parsisiuntimas; 

 2.11.10 Mokėjimo prašymo įkėlimas ir patikrinimas; 

 2.11.11 Įkeltų ir pateiktų mokėjimo prašymų sąrašo peržiūra; 

 2.11.12 Mokėjimo prašymo spausdinimas; 

 2.11.13 Mokėjimo prašymo pateikimas įgyvendinančiajai institucijai; 

 2.11.14 Mokėjimo prašymo atšaukimas.  

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ → mygtukas 
[Daugiau]; 
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Formos pavyzdys 

 

137 pav. Teikiamų mokėjimo prašymų formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Parsisiųsti MP]  Iš dalies užpildytos elektroninės 
mokėjimo prašymo formos 
parsisiuntimo iš duomenų mainų 
svetainės ir saugojimo kompiuteryje 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, ir patvirtinus formos 
parsisiuntimą yra suformuojama projekto 
duomenimis užpildyta elektroninė mokėjimo 
prašymo forma. Suformuotą dokumentą galima 
atidaryti peržiūrai arba saugoti kompiuteryje. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Pateikti MP] Tarpinio, galutinio ar avanso 
mokėjimo prašymo pateikimo 
mygtukas. 

Mygtukas aktyvus jeigu DMS nėra užregistruota 
daugiau nei du mokėjimo prašymai 
(skaičiuojami užregistruoti avansai ir įkelti bei 
užregistruoti mokėjimo prašymai) ir projektas 
yra būsenoje „Įgyvendinama sutartis“. 

Paspaudus mygtuką atidaroma meniu forma, 
kurioje galima: 

- Pildyti mokėjimo prašymą; 

Pasirinkus naujo mokėjimo prašymo registraciją, 
atidaroma neužpildyta naujo tarpinio arba 
galutinio MP registravimo forma redagavimo 
režime. 

Pildyti mokėjimo prašymą galima jeigu 
SMIFS2007 administravimo aplikacijoje nėra 
sustabdyta MP registracija. Sustabdžius MP 
registraciją mygtukas tampa neaktyvus. 

- Patikslinti mokėjimo prašymą; 

Pasirinkus patikslinto mokėjimo prašymo 
registraciją, atidaroma galimų tikslinti mokėjimo 
prašymų sąrašo forma, kurioje reikia pasirinkti 
tikslinamą mokėjimo prašymą. Nurodžius 
tikslinamą mokėjimo prašymą, atidaroma 
mokėjimo prašymo registracijos forma 
redagavimo režime, kurioje rodomi pasirinkto 
mokėjimo prašymo duomenys. 

Tikslinti mokėjimo prašymą galima jeigu 
SMIFS2007 administravimo aplikacijoje nėra 
sustabdyta MP registracija. Sustabdžius MP 
registraciją mygtukas tampa neaktyvus. 

- Įkelti užpildytą elektroninę mokėjimo 
prašymo formą; 

Pasirinkus elektroninės mokėjimo formos 
įkėlimą ir nurodžius rinkmeną, MP yra įkeliamas 
į duomenų mainų svetainę ir patikrinamas. 
Suformuojama įkeliamo mokėjimo prašymo 
klaidų sąrašo rinkmena. 

Įkelti užpildytą elektroninę mokėjimo prašymo 
formą galima jeigu SMIFS2007 administravimo 
aplikacijoje nėra sustabdytas MP importas. 
Sustabdžius MP importą mygtukas tampa 
neaktyvus. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[ ] 
Mokėjimo prašymo duomenų 
peržiūros formos iškvietimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra atidaroma MP 
registravimo forma peržiūros režime. 

[ ] 
Mokėjimo prašymo, teiktino ĮI, 
ruošimo PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojamas PDF 
formato mokėjimo prašymas spausdinimui. 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Mokėjimo prašymo pateikimo 
įgyvendinančiajai institucijai 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką mokėjimo prašymas yra 
perduodamas įgyvendinančiajai institucijai. 
Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

Paspaudus mygtuką, jei tarpinio arba galutinio 
MP būsena yra „Įkeltas‘, yra vykdomi tikrinimai 
ar nėra neatitikimų ir, jei jų yra, rodomi 
informaciniai pranešimai. Informaciniuose 
pranešimuose yra mygtukai [Tęsti] ir [Atšaukti].  

Paskutiniame pranešime paspaudus [Tęsti], 
rodomas pranešimas „Ar tikrai norite pateikti 
mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai 
institucijai?“, kuriame paspaudus [Taip], MP 
suteikiama būsena „Pateiktas ĮI“. 

[ ]  
Mokėjimo prašymo pašalinimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, pateikiamas pranešimas: 
„Mokėjimo prašymas bus pašalintas. Ar norite 
tęsti?“ su mygtukais [Tęsti] ir [Atšaukti]. Jei 
pasirinkta veiksmą tęsti, mokėjimo prašymas 
yra pašalinamas iš pateiktų MP sąrašo.  

Jei pateiktas elektroninis mokėjimo prašymas 
jau yra pateiktas įgyvendinančiajai institucijai, jis 
yra įtraukiamas į pašalintų elektroninių 
mokėjimo prašymų sąrašą.  

[ ] 
Mokėjimo prašymo klaidų sąrašo 
parsisiuntimo iš duomenų mainų 
svetainės ir saugojimo kompiuteryje 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti klaidų sąrašą 
peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 

[ ] 
Mokėjimo prašymo parsisiuntimo iš 
duomenų mainų svetainės ir 
saugojimo kompiuteryje mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti elektroninį 
mokėjimo prašymą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas – lentelė, skirta dabar teikiamų per duomenų 
mainų svetainę mokėjimo prašymų pagrindinių duomenų vaizdavimui. 

Vykdytojo → MP 
Nr.  

Projekto vykdytojo nurodytas 
mokėjimo prašymo numeris.   

Atvaizdavimo laukas. 

Vykdytojo → MP 
data  

Projekto vykdytojo nurodyta 
mokėjimo prašymo registracijos 
vykdytojo organizacijoje data.   

Atvaizdavimo laukas. 

Prašoma suma  Mokėjimo prašyme projekto 
vykdytojo prašoma apmokėti 
MPD2.SA ir MPD3.IK išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP tipas Mokėjimo prašymo tipas. Atvaizdavimo laukas. 

Galimi MP tipai: „Avansas“, „Tarpinis 
mokėjimas“ ir „Galutinis mokėjimas“. 

MP pateikimo ĮI 
data  

Mokėjimo prašymo pateikimo per 
duomenų mainų svetainę 
įgyvendinančiajai institucijai metai, 
mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Jei mokėjimo prašymas nepateiktas ĮI, data 
nevaizduojama. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

MP būsena  Teikiamo per duomenų mainų 
svetainę mokėjimo prašymo būsena: 

Apdorojamas; 

Įkeltas; 

Neįkeltas; 

Užregistruotas; 

Pateiktas ĮI. 

Atvaizdavimo laukas. 

Klaidos  Mokėjimo prašymo klaidų skaičius ir 
nuoroda į klaidų rinkmeną. 

Nuoroda. Paspaudus nuorodą, rodomas 
pranešimas, kuriame galima pasirinkti atidaryti 
klaidų sąrašą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Patikslinimo data  Patikslinto mokėjimo prašymo 
projekto vykdytojo nurodyti metai, 
mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Jei mokėjimo prašymas teikiamas pirmą kartą, 
data nevaizduojama. 

Rinkmena  Mokėjimo prašymo rinkmenos 
pavadinimas ir nuoroda į elektroninio 
mokėjimo prašymo rinkmeną. 

Nuoroda. Paspaudus nuorodą, rodomas 
pranešimas, kuriame galima pasirinkti atidaryti 
elektroninį mokėjimo prašymą peržiūrai arba 
išsaugoti kompiuteryje. 

Lauke neatvaizduojama jokia reikšmė, kai 
mokėjimo prašymo tipas yra „Avansas“. 

Rinkmenos 
įkėlimo data  

Mokėjimo prašymo užregistravimo 
arba rinkmenos įkėlimo metai, 
mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Lauke neatvaizduojama jokia reikšmė, kai 
mokėjimo prašymo tipas yra „Avansas“. 

Veiksmai Mygtukų atvaizdavimo laukas. Lauke kiekvienai eilutei yra atvaizduojami 

mygtukai [ ], [ ], [ ] ir [ ]. 

Mygtukai yra aktyvūs pagal atitinkamos eilutės 
mokėjimo prašymo būseną. 

Vykdytojo atšauktų ir ĮI pašalintų mokėjimo prašymų sąrašas – lentelė, skirta pateiktų ĮI per duomenų 
mainų svetainę bet vėliau vykdytojo atmestų arba įgyvendinančiosios institucijos pašalintų mokėjimo 
prašymų duomenų atvaizdavimui. 

Vykdytojo MP Nr.  Projekto vykdytojo nurodytas 
mokėjimo prašymo numeris.   

Atvaizdavimo laukas. 

MP data  Projekto vykdytojo nurodyta 
mokėjimo prašymo registracijos 
vykdytojo organizacijoje data.   

Atvaizdavimo laukas. 

Tipas Mokėjimo prašymo tipas. Atvaizdavimo laukas. 

Galimi MP tipai: „Avansas“, „Tarpinis 
mokėjimas“ ir „Galutinis mokėjimas“. 

MP pateikimo ĮI 
data  

Mokėjimo prašymo pateikimo per 
duomenų mainų svetainę 
įgyvendinančiajai institucijai metai, 
mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Patikslinimo data  Patikslinto mokėjimo prašymo 
projekto vykdytojo nurodyti metai, 
mėnuo ir diena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Jei mokėjimo prašymas buvo teikiamas pirmą 
kartą, data nevaizduojama. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pašalino  Subjektas, pašalinęs mokėjimo 
prašymą: 

Projekto vykdytojas arba 

Įgyvendinančioji institucija. 

Atvaizdavimo laukas. 

 

Susijusios formos 

 3.23 EEE/NOR Dabar teikiami mokėjimo prašymai. 

 

3.23.2. Tarpinio ir galutinio MP bendrosios dalies registravimo formos redagavimo režimas 

Mokėjimo prašymo bendrosios dalies registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo registracijos DMS 
formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo bendrosios dalies registracijos DMS formos redagavimo režimas yra skirtas registruoti 
arba redaguoti pagrindinius tarpinio ir galutinio mokėjimo prašymo duomenis. 

Forma yra pildoma, vykdant scenarijus: 

 2.11.4 Mokėjimo prašymo registravimas; 

 2.11.7 Mokėjimo prašymo redagavimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ →  mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „MP 
bendroji dalis“; 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas [Redaguoti] → lapas „MP bendroji dalis“; 

 Meniu → „Pradžia“ → mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „MP 
bendroji dalis“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas 
[Redaguoti] → lapas „MP bendroji dalis“. 
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Formos pavyzdys 

 

138 pav. Tarpinio arba galutinio MP registravimo formos redagavimo režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Uždaryti] Mokėjimo prašymo duomenų 
registracijos (redagavimo) baigimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką baigiama mokėjimo 
prašymo duomenų registracija (redagavimas) 
neišaugant duomenų pakeitimų ir atidaroma 
vykdytojo dabar teikiamų mokėjimo prašymų 
sąrašo peržiūros forma. 

[Saugoti] Mokėjimo prašymo duomenų 
išsaugojimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas ir jei randama klaidų, 
suformuojama klaidų sąrašo rinkmena. 

Po išsaugojimo mokėjimo prašymo registravimo 
forma perjungiama į peržiūros režimą. 

[Tikrinti] Mokėjimo prašymo duomenų 
patikrinimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas neišsaugant duomenų 
ir jei randama klaidų, pateikiamas jų sąrašas. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pagrindinė mokėjimo prašymo informacija – laukų grupė, skirta užpildyti pagrindinę informaciją mokėjimo 
prašymo registravimui. 

Ataskaitinis 
laikotarpis už kurį 
teikiamas 
mokėjimo 
prašymas nuo 

MP ataskaitinio laikotarpio pradžios 
data. Sutartyje nurodyta sutarties 
įsigaliojimo data. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Ataskaitinis 
laikotarpis už kurį 
teikiamas 
mokėjimo 
prašymas iki 

MP ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
data. 

Privaloma nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2011-01-15). 

MP data Projekto vykdytojo nurodyta 
mokėjimo prašymo registracijos 
vykdytojo organizacijoje data. 

Privaloma nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2011-01-15). 

MP patikslinimo 
data 

Patikslinto mokėjimo prašymo data. Jeigu MP registracijos būdas yra „Patikslinto 
mokėjimo prašymo registracija“, privaloma 
nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2011-01-15). 

MP numeris Projekto vykdytojo suteiktas 
mokėjimo prašymo numeris. 

Privaloma įvesti iki 30 simbolių. 

MP tipas Mokėjimo prašymo tipas. Privaloma pasirinkti vieną iš sąraše pateiktų MP 
tipo reikšmių („Tarpinis mokėjimas“ arba 
„Galutinis mokėjimas“). 

Bendra prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma 

Bendra vykdytojo sąskaitų 
apmokėjimo būdu ir išlaidų 
kompensavimo būdu prašoma 
pripažinti tinkamomis finansuoti 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Sąskaitų 
apmokėjimo būdu 
prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma 

Bendra vykdytojo sąskaitų 
apmokėjimo būdu prašoma pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
kompensavimo 
būdu prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma 

Bendra vykdytojo išlaidų 
kompensavimo būdu prašoma 
pripažinti tinkamomis finansuoti 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pasirašantys asmenys – laukų grupė, skirta nurodyti mokėjimo prašymą pasirašančius asmenis. 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vadovo arba jo 
įgaliotas asmuo 
→ Pareigos 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vadovo arba jo 
įgalioto asmens pareigų 
pavadinimas. 

Galima nurodyti iki 100 simbolių. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vadovo arba jo 
įgaliotas asmuo 
→ Vardas, 
pavardė 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vadovo arba jo 
įgalioto asmens vardas ir pavardė. 

Galima nurodyti iki 100 simbolių. 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vyr. buhalteris 
(buhalteris) → 
Pareigos 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vyr. buhalterio 
(buhalterio) pareigų pavadinimas. 

Galima nurodyti iki 100 simbolių. 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vyr. buhalteris 
(buhalteris) → 
Vardas, pavardė 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vyr. buhalterio 
(buhalterio) vardas ir pavardė. 

Galima nurodyti iki 100 simbolių. 

 

Susijusios formos 

 3.23 EEE/NOR Dabar teikiami mokėjimo prašymai. 

 

3.23.3. Tarpinio ir galutinio MP bendrosios dalies registravimo formos peržiūros režimas 

Mokėjimo prašymo bendrosios dalies registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo registracijos DMS 
formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo bendrosios dalies registracijos DMS formos peržiūros režimas yra skirtas peržiūrėti 
pagrindinius tarpinio ir galutinio mokėjimo prašymo duomenis. 

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų: 

 2.11.6 Mokėjimo prašymo peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „MP bendroji dalis“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „MP bendroji 
dalis“. 
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Formos pavyzdys 

 

139 pav.  Tarpinio arba galutinio MP registravimo formos peržiūros režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Redaguoti] Mokėjimo prašymo registravimo 
formos perjungimo į redagavimo 
režimą mygtukas. 

Paspaudus mygtuką forma yra perjungiama į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas aktyvus jei mokėjimo prašymas nėra 
pateiktas įgyvendinančiajai institucijai (MP 
būsena yra „Užregistruotas“ arba „Įkeltas“). 

[ ] 
Mokėjimo prašymo klaidų sąrašo 
parsisiuntimo iš duomenų mainų 
svetainės ir saugojimo kompiuteryje 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti klaidų sąrašą 
peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 

[Spausdinti] Mokėjimo prašymo, teiktino ĮI, 
ruošimo PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojamas PDF 
formato mokėjimo prašymas spausdinimui. 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

[Pateikti ĮI] Mokėjimo prašymo pateikimo 
įgyvendinančiajai institucijai 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką mokėjimo prašymas yra 
perduodamas įgyvendinančiajai institucijai. 
Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pagrindinė mokėjimo prašymo informacija – laukų grupė, skirta atvaizduoti pagrindinę mokėjimo prašymo 
informaciją. 

Ataskaitinis 
laikotarpis už kurį 
teikiamas 
mokėjimo 
prašymas nuo 

MP ataskaitinio laikotarpio pradžios 
data. Sutartyje nurodyta sutarties 
įsigaliojimo data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Ataskaitinis 
laikotarpis už kurį 
teikiamas 
mokėjimo 
prašymas iki 

MP ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP data Projekto vykdytojo nurodyta 
mokėjimo prašymo registracijos 
vykdytojo organizacijoje data. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP patikslinimo 
data 

Patikslinto mokėjimo prašymo data. Atvaizdavimo laukas. 

MP numeris Projekto vykdytojo suteiktas 
mokėjimo prašymo numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP tipas Mokėjimo prašymo tipas. Atvaizdavimo laukas. 

Bendra prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma 

Bendra vykdytojo sąskaitų 
apmokėjimo būdu ir išlaidų 
kompensavimo būdu prašoma 
pripažinti tinkamomis finansuoti 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Sąskaitų 
apmokėjimo būdu 
prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma 

Bendra vykdytojo sąskaitų 
apmokėjimo būdu prašoma pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų 
kompensavimo 
būdu prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma 

Bendra vykdytojo išlaidų 
kompensavimo būdu prašoma 
pripažinti tinkamomis finansuoti 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pasirašantys asmenys – laukų grupė, skirta atvaizduoti mokėjimo prašymą pasirašančius asmenis. 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vadovo arba jo 
įgaliotas asmuo 
→ Pareigos 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vadovo arba jo 
įgalioto asmens pareigų 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vadovo arba jo 
įgaliotas asmuo 
→ Vardas, 
pavardė 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vadovo arba jo 
įgalioto asmens vardas ir pavardė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vyr. buhalteris 
(buhalteris) → 
Pareigos 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vyr. buhalterio 
(buhalterio) pareigų pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
vykdytojo 
institucijos 
(organizacijos) 
vyr. buhalteris 
(buhalteris) → 
Vardas, pavardė 

Projekto vykdytojo institucijos 
(organizacijos) vyr. buhalterio 
(buhalterio) vardas ir pavardė. 

Atvaizdavimo laukas. 

 

Susijusios formos 

 3.23 EEE/NOR Dabar teikiami mokėjimo prašymai. 

 

3.23.4. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registravimo formos 
redagavimo režimas 

Mokėjimo prašymo MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo 
registracijos DMS formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registracijos DMS formos redagavimo režimas yra 
skirtas atvaizduoti projekto veiklų sąrašą ir registruoti arba redaguoti pasiektus veiklos fizinius įgyvendinimo 
rodiklius. 

Forma yra pildoma, vykdant scenarijus: 

 2.11.4 Mokėjimo prašymo registravimas; 

 2.11.7 Mokėjimo prašymo redagavimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ →  mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „1 MPD. 
Veiklos“; 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas [Redaguoti] → lapas „1 MPD. Veiklos“; 

 Meniu → „Pradžia“ → mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „1 MPD. 
Veiklos“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas 
[Redaguoti] → lapas „1 MPD. Veiklos“. 
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Formos pavyzdys 

 

140 pav. Tarpinio arba galutinio MP MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registravimo formos redagavimo 
režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Uždaryti] Mokėjimo prašymo duomenų 
registracijos (redagavimo) baigimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką baigiama mokėjimo 
prašymo duomenų registracija (redagavimas) 
neišaugant duomenų pakeitimų ir atidaroma 
vykdytojo dabar teikiamų mokėjimo prašymų 
sąrašo peržiūros forma. 

[Saugoti] Mokėjimo prašymo duomenų 
išsaugojimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas ir jei randama klaidų, 
suformuojama klaidų sąrašo rinkmena. 

Po išsaugojimo mokėjimo prašymo registravimo 
forma perjungiama į peržiūros režimą. 

[Tikrinti] Mokėjimo prašymo duomenų 
patikrinimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas neišsaugant duomenų 
ir jei randama klaidų, pateikiamas jų sąrašas. 

[+]/[-] Istorinio įgyvendinimo eigos sąrašo 
rodymo/slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
istorinis įgyvendinimo eigos sąrašas pasirinktai 
veiklai. 

Mygtukas rodomas, kai pasiriktai veiklai 
egzistuoja istorinis įgyvendinimo eigos sąrašas. 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  354 

 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Komentaras] Komentaro įvedimo lauko 
rodymo/slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
komentaro įvedimo laukas pasirinktai veiklai. 

[ ]  
Neatitikimo eilutės šalinimo 
mygtukas. 

Mygtukas atvaizduojamas jei importavimo metu 
buvo rasta neatitikimų. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto įgyvendinimas – laukų grupė, skirta užpildyti projekto įgyvendinimo eigos informaciją. 

Veiklos numeris Projekto sutartyje užregistruotų 
veiklų numerių sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Vienos reikšmės pasirinkimo sąrašas, jei 
importavimo metu buvo veikla, kurios veiklos 
numeris nesutampa su nei viena formoje 
esančia veikla. Pasirinkus veiklą iš sąrašo, 
mokėjimo prašymo tikrinimo arba saugojimo 
metu eilutėje nurodytos reikšmės priskiriamos 
nurodytai veiklai. 

Veiklos 
pavadinimas 

Projekto sutartyje užregistruotų 
veiklų pavadinimų sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Vienos reikšmės pasirinkimo sąrašas, jei 
importavimo metu buvo veikla, kurios veiklos 
pavadinimas nesutampa su nei viena formoje 
esančia veikla. Pasirinkus veiklą iš sąrašo, 
mokėjimo prašymo tikrinimo arba saugojimo 
metu eilutėje nurodytos reikšmės priskiriamos 
nurodytai veiklai. 

Planuotas veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pradžia 

Suplanuotos veiklos atlikimo 
laikotarpio pradžios data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuotas veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pabaiga 

Suplanuotos veiklos atlikimo 
laikotarpio pabaigos data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pradžia 

Faktinė veiklos atlikimo pradžios 
data. 

Galima nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2011-01-15). 

Faktinis veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pabaiga 

Faktinė veiklos atlikimo pabaigos 
data. 

Galima nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2011-01-15). 

Fiziniai veiklos 
įgyvendinimo 
rodikliai → 
Planuota reikšmė 

Fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Fiziniai veiklos 
įgyvendinimo 
rodikliai → Nuo 
projekto pradžios 
iki ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigos 
pasiekta reikšmė 

Veiklos rodiklio pasiekta reikšmė. Privaloma įvesti iki 150 simbolių. 

Komentaras Papildoma veiklos įgyvendinimo 
rodiklių pasiekimo informacija. 

Galima įvesti iki 1000 simbolių. 
Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodomas lauko paaiškinimas (tooltip): 1. 
„Komentaras“, jeigu laukas yra tuščias; 2. 
Atvaizduojama įvesta lauko reikšmė, jeigu 
laukas nėra tuščias. 

Pasirinktos veiklos įgyvendinimo eigos istorijos lentelė – laukų grupė, skirta atvaizduoti projekto 
pasirinktos veiklos įgyvendinimo eigos istorijos informaciją. 

MP numeris Projekto mokėjimo prašymui 
SFMIS2007 suteiktas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP registracijos 
data 

Mokėjimo prašymo registracijos 
įgyvendinančiojoje institucijoje data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pradžia 

Faktinė veiklos atlikimo pradžios 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pabaiga 

Faktinė veiklos atlikimo pabaigos 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nuo projekto 
pradžios iki 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigos 
pasiekta reikšmė 

Pasiekta fizinio veiklos įgyvendinimo 
rodiklio reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Papildoma informacija, susijusi su 
veiklos įgyvendinimo rodiklių 
pasiekimu. 

Atvaizdavimo laukas. 

 

Susijusios formos 

 3.23 EEE/NOR Dabar teikiami mokėjimo prašymai. 

 

3.23.5. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registravimo formos 
peržiūros režimas 

Mokėjimo prašymo MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo 
registracijos DMS formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registracijos DMS formos peržiūros režimas yra 
skirtas peržiūrėti projekto veiklų sąrašą ir pasiektus veiklos fizinius įgyvendinimo rodiklius. 

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų: 
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 2.11.6 Mokėjimo prašymo peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „1 MPD. Veiklos“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „1 MPD. 
Veiklos“. 

Formos pavyzdys 

 

141 pav.  Tarpinio arba galutinio MP MPD1 projekto įgyvendinimo eigos registravimo formos peržiūros 
režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Redaguoti] Mokėjimo prašymo registravimo 
formos perjungimo į redagavimo 
režimą mygtukas. 

Paspaudus mygtuką forma yra perjungiama į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas aktyvus jei mokėjimo prašymas nėra 
pateiktas įgyvendinančiajai institucijai (MP 
būsena yra „Užregistruotas“ arba „Įkeltas“). 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Mokėjimo prašymo klaidų sąrašo 
parsisiuntimo iš duomenų mainų 
svetainės ir saugojimo kompiuteryje 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti klaidų sąrašą 
peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 

[Spausdinti] Mokėjimo prašymo, teiktino ĮI, 
ruošimo PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojamas PDF 
formato mokėjimo prašymas spausdinimui. 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

[Pateikti ĮI] Mokėjimo prašymo pateikimo 
įgyvendinančiajai institucijai 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką mokėjimo prašymas yra 
perduodamas įgyvendinančiajai institucijai. 
Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto įgyvendinimo eiga – laukų grupė, skirta atvaizduoti projekto įgyvendinimo eigos informaciją. 

Veiklos numeris Projekto sutartyje užregistruotų 
veiklų numerių sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Veiklos 
pavadinimas 

Projekto sutartyje užregistruotų 
veiklų pavadinimų sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuotas veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pradžia 

Suplanuotos veiklos atlikimo 
laikotarpio pradžios data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuotas veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pabaiga 

Suplanuotos veiklos atlikimo 
laikotarpio pabaigos data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pradžia 

Faktinė veiklos atlikimo pradžios 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pabaiga 

Faktinė veiklos atlikimo pabaigos 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Fiziniai veiklos 
įgyvendinimo 
rodikliai → 
Planuota reikšmė 

Fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Fiziniai veiklos 
įgyvendinimo 
rodikliai → Nuo 
projekto pradžios 
iki ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigos 
pasiekta reikšmė 

Veiklos rodiklio pasiekta reikšmė. Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Komentaras Papildoma veiklos įgyvendinimo 
rodiklių pasiekimo informacija. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodomas lauko paaiškinimas (tooltip): 1. 
„Komentaras“, jeigu laukas yra tuščias; 2. 
Atvaizduojama įvesta lauko reikšmė, jeigu 
laukas nėra tuščias. 

Pasirinktos veiklos įgyvendinimo eigos istorijos lentelė – laukų grupė, skirta atvaizduoti projekto 
pasirinktos veiklos įgyvendinimo eigos istorijos informaciją. 

MP numeris Projekto mokėjimo prašymui 
SFMIS2007 suteiktas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP registracijos 
data 

Mokėjimo prašymo registracijos 
įgyvendinančiojoje institucijoje data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pradžia 

Faktinė veiklos atlikimo pradžios 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Faktinis veiklos 
vykdymo 
laikotarpis → 
Pabaiga 

Faktinė veiklos atlikimo pabaigos 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nuo projekto 
pradžios iki 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigos 
pasiekta reikšmė 

Pasiekta fizinio veiklos įgyvendinimo 
rodiklio reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Papildoma informacija, susijusi su 
veiklos įgyvendinimo rodiklių 
pasiekimu. 

Atvaizdavimo laukas. 

 

Susijusios formos 

 3.23 EEE/NOR Dabar teikiami mokėjimo prašymai. 

 

3.23.6. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 stebėsenos rodiklių registravimo formos redagavimo 
režimas 

Mokėjimo prašymo MPD1 stebėsenos rodiklių registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo 
registracijos DMS formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo MPD1 stebėsenos rodiklių registracijos DMS formos redagavimo režimas yra skirtas 
atvaizduoti projekto stebėsenos rodiklių sąrašą ir registruoti arba redaguoti pasiektas stebėsenos rodiklių 
reikšmes. 

Forma yra pildoma, vykdant scenarijus: 

 2.11.4 Mokėjimo prašymo registravimas; 

 2.11.7 Mokėjimo prašymo redagavimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ →  mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „1 MPD. 
Rodikliai“; 
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 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas [Redaguoti] → lapas „1 MPD. Rodikliai“; 

 Meniu → „Pradžia“ → mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „1 MPD. 
Rodikliai“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas 
[Redaguoti] → lapas „1 MPD. Rodikliai“. 

Formos pavyzdys 

 

142 pav. Tarpinio arba galutinio MP MPD1 stebėsenos rodiklių registravimo formos redagavimo režime 
pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Uždaryti] Mokėjimo prašymo duomenų 
registracijos (redagavimo) baigimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką baigiama mokėjimo 
prašymo duomenų registracija (redagavimas) 
neišaugant duomenų pakeitimų ir atidaroma 
vykdytojo dabar teikiamų mokėjimo prašymų 
sąrašo peržiūros forma. 

[Saugoti] Mokėjimo prašymo duomenų 
išsaugojimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas ir jei randama klaidų, 
suformuojama klaidų sąrašo rinkmena. 

Po išsaugojimo mokėjimo prašymo registravimo 
forma perjungiama į peržiūros režimą. 

[Tikrinti] Mokėjimo prašymo duomenų 
patikrinimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas neišsaugant duomenų 
ir jei randama klaidų, pateikiamas jų sąrašas. 

[+]/[-] Istorinio stebėsenos rodiklių sąrašo 
rodymo/slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
istorinis stebėsenos rodiklių sąrašas pasirinktam 
rodikliui. 

Mygtukas rodomas kai pasirinktam rodikliui 
egzistuoja istorinis stebėsenos rodiklių sąrašas. 

[Komentaras] Komentaro įvedimo lauko 
rodymo/slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
komentaro įvedimo laukas pasirinktam rodikliui. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  
Neatitikimo eilutės šalinimo 
mygtukas. 

Mygtukas atvaizduojamas jei importavimo metu 
buvo rasta neatitikimų. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Stebėsenos rodikliai 

Pavadinimas ir 
matavimo vnt. 

Projekto sutartyje užregistruotų 
planuotų stebėti stebėsenos rodiklių 
pavadinimų ir vienetų sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Vienos reikšmės pasirinkimo sąrašas, jei 
importavimo metu buvo rodiklis, kurio 
pavadinimas ir vienetas nesutampa su nei vieno 
formoje esančiu rodikliu. Pasirinkus rodiklį iš 
sąrašo, mokėjimo prašymo tikrinimo arba 
saugojimo metu eilutėje nurodytos reikšmės 
priskiriamos nurodytam rodikliui. 

Planuota reikšmė Planuota pasiekti stebėsenos rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nuo projekto 
pradžios iki 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigos 
pasiekta reikšmė 

Stebėsenos rodiklio pasiekta 
reikšmė. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 7 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2). 

Stebėsenos 
rodiklių pasiekimo 
pagrindimo 
dokumentai (jei 
taikoma) 

Rodiklio pasiekimą pagrindžiančių 
dokumentų sąrašas. 

Galima įvesti iki 600 simbolių. 

Komentaras Papildoma stebėsenos rodiklių 
informacija. 

Galima įvesti iki 600 simbolių. 

Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodomas lauko paaiškinimas (tooltip): 1. 
„Komentaras“, jeigu laukas yra tuščias; 2. 
Atvaizduojama įvesta lauko reikšmė, jeigu 
laukas nėra tuščias. 

Pasirinkto stebėsenos rodiklio istorijos lentelė – laukų grupė, skirta atvaizduoti projekto pasirinkto 
stebėsenos rodiklio istorijos informaciją. 

MP numeris Projekto mokėjimo prašymui 
SFMIS2007 suteiktas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP registracijos 
data 

Mokėjimo prašymo registracijos 
įgyvendinančiojoje institucijoje data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nuo projekto 
pradžios iki 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigos 
pasiekta reikšmė 

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė 
nuo projekto pradžios. 

Atvaizdavimo laukas. 

Stebėsenos 
rodiklių pasiekimo 
pagrindimo 
dokumentai (jei 
taikoma) 

Mokėjimo prašymo stebėsenos 
rodiklio pasiekimą pagrindžiantys 
dokumentai. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Komentaras Stebėsenos rodiklio komentaras. Atvaizdavimo laukas. 

 

Susijusios formos 

 3.23 EEE/NOR Dabar teikiami mokėjimo prašymai. 

 

3.23.7. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 stebėsenos rodiklių registravimo formos peržiūros 
režimas 

Mokėjimo prašymo MPD1 stebėsenos rodiklių registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo 
registracijos DMS formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo MPD1 stebėsenos rodiklių registracijos DMS formos peržiūros režimas yra skirtas 
peržiūrėti projekto stebėsenos rodiklių sąrašą ir pasiektas stebėsenos rodiklių reikšmes. 

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų: 

 2.11.6 Mokėjimo prašymo peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „1 MPD. Rodikliai“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „1 MPD. 
Rodikliai“. 

Formos pavyzdys 

 

143 pav.  Tarpinio arba galutinio MP MPD1 stebėsenos rodiklių registravimo formos peržiūros režime 
pavyzdys 
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Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Redaguoti] Mokėjimo prašymo registravimo 
formos perjungimo į redagavimo 
režimą mygtukas. 

Paspaudus mygtuką forma yra perjungiama į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas aktyvus jei mokėjimo prašymas nėra 
pateiktas įgyvendinančiajai institucijai (MP 
būsena yra „Užregistruotas“ arba „Įkeltas“). 

[ ] 
Mokėjimo prašymo klaidų sąrašo 
parsisiuntimo iš duomenų mainų 
svetainės ir saugojimo kompiuteryje 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti klaidų sąrašą 
peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 

[Spausdinti] Mokėjimo prašymo, teiktino ĮI, 
ruošimo PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojamas PDF 
formato mokėjimo prašymas spausdinimui. 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

[Pateikti ĮI] Mokėjimo prašymo pateikimo 
įgyvendinančiajai institucijai 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką mokėjimo prašymas yra 
perduodamas įgyvendinančiajai institucijai. 
Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Stebėsenos rodikliai 

Pavadinimas ir 
matavimo vnt. 

Projekto sutartyje užregistruotų 
planuotų stebėti stebėsenos rodiklių 
pavadinimų ir vienetų sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuota reikšmė Planuota pasiekti stebėsenos rodiklio 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nuo projekto 
pradžios iki 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigos 
pasiekta reikšmė 

Stebėsenos rodiklio pasiekta 
reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Stebėsenos 
rodiklių pasiekimo 
pagrindimo 
dokumentai (jei 
taikoma) 

Rodiklio pasiekimą pagrindžiančių 
dokumentų sąrašas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Papildoma stebėsenos rodiklių 
informacija. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pelės žymeklį užvedus ant lauko pavadinimo 
rodomas lauko paaiškinimas (tooltip): 1. 
„Komentaras“, jeigu laukas yra tuščias; 2. 
Atvaizduojama įvesta lauko reikšmė, jeigu 
laukas nėra tuščias. 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  363 

 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pasirinkto stebėsenos rodiklio istorijos lentelė – laukų grupė, skirta atvaizduoti projekto pasirinkto 
stebėsenos rodiklio istorijos informaciją. 

MP numeris Projekto mokėjimo prašymui 
SFMIS2007 suteiktas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP registracijos 
data 

Mokėjimo prašymo registracijos 
įgyvendinančiojoje institucijoje data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nuo projekto 
pradžios iki 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigos 
pasiekta reikšmė 

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė 
nuo projekto pradžios. 

Atvaizdavimo laukas. 

Stebėsenos 
rodiklių pasiekimo 
pagrindimo 
dokumentai (jei 
taikoma) 

Mokėjimo prašymo stebėsenos 
rodiklio pasiekimą pagrindžiantys 
dokumentai. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Stebėsenos rodiklio komentaras. Atvaizdavimo laukas. 

 

Susijusios formos 

 3.23 EEE/NOR Dabar teikiami mokėjimo prašymai. 

 

3.23.8. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 MP teikimo grafiko registravimo formos redagavimo 
režimas 

Mokėjimo prašymo MPD1 MP teikimo grafiko registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo 
registracijos DMS formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo MPD1 MP teikimo grafiko registracijos DMS formos redagavimo režimas yra skirtas 
registruoti mokėjimo prašymų teikimo grafiką, kuriame nurodomi projekto vykdytojo planuojamų pateikti ĮI 
mokėjimo prašymų tipai, juose prašoma finansuoti suma, MP pateikimo data bei kita susijusi informacija. 

Forma yra pildoma, vykdant scenarijus: 

 2.11.4 Mokėjimo prašymo registravimas; 

 2.11.7 Mokėjimo prašymo redagavimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ →  mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „1 MPD. 
MP grafikas“; 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas [Redaguoti] → lapas „1 MPD. MP grafikas“; 

 Meniu → „Pradžia“ → mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „1 MPD. 
MP grafikas“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas 
[Redaguoti] → lapas „1 MPD. MP grafikas“. 
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Formos pavyzdys 

 

144 pav. Tarpinio arba galutinio MP MPD1 MP teikimo grafiko registravimo formos redagavimo režime 
pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Uždaryti] Mokėjimo prašymo duomenų 
registracijos (redagavimo) baigimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką baigiama mokėjimo 
prašymo duomenų registracija (redagavimas) 
neišaugant duomenų pakeitimų ir atidaroma 
vykdytojo dabar teikiamų mokėjimo prašymų 
sąrašo peržiūros forma. 

[Saugoti] Mokėjimo prašymo duomenų 
išsaugojimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas ir jei randama klaidų, 
suformuojama klaidų sąrašo rinkmena. 

Po išsaugojimo mokėjimo prašymo registravimo 
forma perjungiama į peržiūros režimą. 

[Tikrinti] Mokėjimo prašymo duomenų 
patikrinimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas neišsaugant duomenų 
ir jei randama klaidų, pateikiamas jų sąrašas. 

[Komentaras] Komentaro įvedimo lauko 
rodymo/slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
komentaro įvedimo laukas pasirinktai MP 
grafiko eilutei. 

[Įrašo 
redagavimas] 

Papildomo meniu, kuriame yra 
mygtukai [Sukurti], [Pašalinti], 
[Iškirpti], [Kopijuoti], [Įklijuoti], 
[Perstumti į viršų], [Perstumti į 
apačią] MP teikimo grafiko eilutę. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas papildomas 
meniu, kuriame galima sukurti, pašalinti, iškirpti, 
kopijuoti, įklijuoti, perstumti į viršų/apačią MP 
teikimo grafiko eilutę. 

[Sukurti] Naujos MP teikimo grafiko eilutės 
sukūrimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką sukuriama nauja MP 
teikimo grafiko eilutė. 

[Pašalinti] Esamos MP teikimo grafiko eilutės 
pašalinimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką pašalinama esama MP 
teikimo grafiko eilutė. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Iškirpti] Esamos MP teikimo grafiko eilutės 
iškirpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką iškerpama esama MP 
teikimo grafiko eilutė. 

[Kopijuoti] Esamos MP teikimo grafiko eilutės 
kopijavimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką nukopijuojama esama MP 
teikimo grafiko eilutė. 

[Įklijuoti] Iškirptos arba nukopijuotos MP 
teikimo grafiko eilutės įklijavimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką įklijuojama iškirpta arba 
nukopijuota MP teikimo grafiko eilutė. 

Mygtukas aktyvus kai yra iškirpta arba 
nukopijuota MP teikimo grafiko eilutė. 

[Perstumti į viršų] Esamos MP teikimo grafiko eilutės 
perkėlimo į viršų mygtukas. 

Paspaudus mygtuką perkeliama į viršų esama 
MP teikimo grafiko eilutė. 

Mygtukas aktyvus kai sukurta daugiau nei viena 
MP teikimo grafiko eilutė ir norima perstumti ne 
viršutinę eilutę. 

[Perstumti į 
apačią] 

Esamos MP teikimo grafiko eilutės 
perkėlimo į apačią mygtukas. 

Paspaudus mygtuką perkeliama į apačią esama 
MP teikimo grafiko eilutė. 

Mygtukas aktyvus kai sukurta daugiau nei viena 
MP teikimo grafiko eilutė ir norima perstumti ne 
apatinę eilutę. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pateiktų ir (arba) patvirtintų bei planuojamų teikti mokėjimo prašymų duomenys – laukų grupė, skirta 
atvaizduoti projekto finansinę situaciją. 

Projekto tinkamų 
finansuoti išlaidų 
suma 

Bendra projekto tinkamų finansuoti 
išlaidų suma pagal galiojančios 
projekto sutarties finansavimo 
šaltinius. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Prašomų ir (arba) 
pripažintų 
tinkamomis 
išlaidų suma 

Bendra iki MP paruošimo dienos 
(projekto vykdytojo nurodytos MP 
datos) ĮI pateiktuose mokėjimo 
prašymuose prašomų ir patvirtintų 
išlaidų suma bei grąžinta suma 
(išskyrus avanso mokėjimo 
prašymus). 

Atvaizdavimo laukas. 

- Atrenkami tarpiniai ir galutiniai MP, kurių 
vykdytojo data yra ankstesnė arba lygi už šio 
MP vykdytojo datą;  

- imama atrinktų MP MPD2/ MPD3 patirtose 
išlaidose prašoma suma, jei MPD būsenos 
„Patvirtinta ĮI“ būsenos data yra didesnė už šio 
MP vykdytojo datą arba MPD neturėjo būsenos 
„Patvirtinta ĮI“ iki šio MP vykdytojo datos;  

- imama atrinktų MP MPD2/ MPD3 patirtose 
išlaidose ĮI patvirtinta suma, jei MPD būsenos 
„Patvirtinta ĮI“ būsenos data yra mažesnė arba 
lygi šio MP vykdytojo datai;  

- Atrenkamos visų projekto grąžintinų lėšų, kurių 
grąžinimo būdas „Lėšų pervedimas“ ir tipas 
„Grąžinimas“ arba „Panaikintos lėšos“, 
grąžinimų, kurių būsenos „Apmokėtas‘ arba 
„Nurašytas“ kiekvienai biudžeto kategorijai 
grąžintos sumos (sumos traukiamos iš 
grąžinimų);  

- Atrenkamos visų projekto grąžintinų lėšų, kurių 
grąžinimo būdas ‚Įskaitymas su MP“ ir tipas 
„Grąžinimas‘ arba „Panaikintos lėšos“, 
anksčiausios būsenos „Patvirtinta ĮI“ būsenos 
data yra lygi arba mažesnė už šio MP vykdytojo 
MP datą ir grąžintinų lėšų būsena yra 
„Patvirtinta ĮI“, „Perduota AV“, „Grąžinta ĮI“, 
„Tikrinama AV“, „Patvirtinta AV“, „Apmokėta“ 
arba „Baigta“, kiekvienai biudžeto kategorijai 
grąžintinos sumos (sumos traukiamos iš 
grąžintinų lėšų). 

Šiame mokėjimo 
prašyme prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma 

Bendra šiame MP prašoma pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų suma 
t.y. lape „MP bendroji dalis“ nurodyta 
prašoma suma lauke „Prašoma 
suma“. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projektui 
numatyto skirti 
avanso suma 

Numatyto skirti avanso suma pagal 
galiojančios projekto sutarties 
parametrus. 

Atvaizdavimo laukas. 

Prašoma ir (arba) 
patvirtinta avanso 
suma 

Bendra iki grafiko pildymo dienos ĮI 
pateiktuose avanso mokėjimo 
prašymuose prašomų ir patvirtintų 
lėšų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Numatomi 
projekto 
sutaupymai 

Išlaidų, kurių projekto vykdytojas 
nebeplanuoja patirti, suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuojamų pateikti MP lentelė – laukų grupė, skirta atvaizduoti projekto planuojamų pateikti MP 
informaciją. 

Eilės Nr. Pildomos eilutės numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Mokėjimo 
prašymo teikimo 
data 

Planuojama mokėjimo prašymo ar 
avanso mokėjimo prašymo pateikimo 
ĮI data. 

Galima nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2008-01-15). 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Mokėjimo 
prašymo tipas 

Planuojamo pateikti mokėjimo 
prašymo tipas. 

Galima pasirinkti vieną reikšmę iš pasirinkimo 
sąrašo. Galimos reikšmės: tuščia reikšmė, „A“, 
„T“ ir „G“ (A – avanso mokėjimo prašymas, T – 
tarpinis mokėjimo prašymas, G – galutinis 
mokėjimo prašymas). 

Mokėjimo 
prašymo suma 

Bendra MP prašoma pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų (avanso 
mokėjimo prašymo atveju – prašomų 
apmokėti lėšų) suma. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2). 

Projekto išlaidų 
kategorijos → 
<biudžeto 
kategorijos 
numeris> 

Mokėjimo prašyme pagal šią projekto 
biudžeto išlaidų kategoriją 
planuojama prašyti pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų suma. 

Galima įvesti realųjį skaičių (sveikoji skaičiaus 
dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – iki 2). 

Komentaras Papildoma MP teikimo grafiko 
informacija. 

Galima įvesti iki 600 simbolių. 

 

Susijusios formos 

 3.23 EEE/NOR Dabar teikiami mokėjimo prašymai. 

 

3.23.9. Tarpinio ir galutinio MP MPD1 MP teikimo grafiko registravimo formos peržiūros režimas 

Mokėjimo prašymo MPD1 MP teikimo grafiko registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo 
registracijos DMS formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo MPD1 MP teikimo grafiko registracijos DMS formos peržiūros režimas yra skirtas 
peržiūrėti mokėjimo prašymų teikimo grafiką, kuriame nurodomi projekto vykdytojo planuojamų pateikti ĮI 
mokėjimo prašymų tipai, juose prašoma finansuoti suma, MP pateikimo data bei kita susijusi informacija. 

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų: 

 2.11.6 Mokėjimo prašymo peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „1 MPD. MP grafikas“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „1 MPD. MP 
grafikas“. 
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Formos pavyzdys 

 

145 pav.  Tarpinio arba galutinio MP MPD1 MP teikimo grafiko registravimo formos peržiūros režime 
pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Redaguoti] Mokėjimo prašymo registravimo 
formos perjungimo į redagavimo 
režimą mygtukas. 

Paspaudus mygtuką forma yra perjungiama į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas aktyvus jei mokėjimo prašymas nėra 
pateiktas įgyvendinančiajai institucijai (MP 
būsena yra „Užregistruotas“ arba „Įkeltas“). 

[ ] 
Mokėjimo prašymo klaidų sąrašo 
parsisiuntimo iš duomenų mainų 
svetainės ir saugojimo kompiuteryje 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti klaidų sąrašą 
peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 

[Spausdinti] Mokėjimo prašymo, teiktino ĮI, 
ruošimo PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojamas PDF 
formato mokėjimo prašymas spausdinimui. 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

[Pateikti ĮI] Mokėjimo prašymo pateikimo 
įgyvendinančiajai institucijai 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką mokėjimo prašymas yra 
perduodamas įgyvendinančiajai institucijai. 
Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pateiktų ir (arba) patvirtintų bei planuojamų teikti mokėjimo prašymų duomenys – laukų grupė, skirta 
atvaizduoti projekto finansinę situaciją. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto tinkamų 
finansuoti išlaidų 
suma 

Bendra projekto tinkamų finansuoti 
išlaidų suma pagal galiojančios 
projekto sutarties finansavimo 
šaltinius. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projektui 
numatyto skirti 
avanso suma 

Numatyto skirti avanso suma pagal 
galiojančios projekto sutarties 
parametrus. 

Atvaizdavimo laukas. 

Prašomų ir (arba) 
pripažintų 
tinkamomis 
išlaidų suma 

Bendra iki MP paruošimo dienos 
(projekto vykdytojo nurodytos MP 
datos) ĮI pateiktuose mokėjimo 
prašymuose prašomų ir patvirtintų 
išlaidų suma bei grąžinta suma 
(išskyrus avanso mokėjimo 
prašymus). 

Atvaizdavimo laukas. 

 

Šiame mokėjimo 
prašyme prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma 

Bendra šiame MP prašoma pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų suma 
t.y. lape „MP bendroji dalis“ nurodyta 
prašoma suma lauke „Prašoma 
suma“. 

Atvaizdavimo laukas. 

Prašoma ir (arba) 
patvirtinta avanso 
suma 

Bendra iki grafiko pildymo dienos ĮI 
pateiktuose avanso mokėjimo 
prašymuose prašomų ir patvirtintų 
lėšų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Numatomi 
projekto 
sutaupymai 

Išlaidų, kurių projekto vykdytojas 
nebeplanuoja patirti, suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuojamų pateikti MP lentelė – laukų grupė, skirta atvaizduoti projekto planuojamų pateikti MP 
informaciją. 

Eilės Nr. Pildomos eilutės numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Mokėjimo 
prašymo teikimo 
data 

Planuojama mokėjimo prašymo ar 
avanso mokėjimo prašymo pateikimo 
ĮI data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Mokėjimo 
prašymo tipas 

Planuojamo pateikti mokėjimo 
prašymo tipas. 

Atvaizdavimo laukas. Galimos reikšmės: tuščia 
reikšmė, „A“, „T“ ir „G“ (A – avanso mokėjimo 
prašymas, T – tarpinis mokėjimo prašymas, G – 
galutinis mokėjimo prašymas). 

Mokėjimo 
prašymo suma 

Bendra MP prašoma pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų (avanso 
mokėjimo prašymo atveju – prašomų 
apmokėti lėšų) suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto išlaidų 
kategorijos → 
<biudžeto 
kategorijos 
numeris> 

Mokėjimo prašyme pagal šią projekto 
biudžeto išlaidų kategoriją 
planuojama prašyti pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Papildoma MP teikimo grafiko 
informacija. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.23 EEE/NOR Dabar teikiami mokėjimo prašymai. 
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3.23.10. Tarpinio ir galutinio MP MPD2 patirtų išlaidų registravimo formos redagavimo režimas 

Mokėjimo prašymo MPD2 patirtų išlaidų registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo registracijos 
DMS formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo MPD2 patirtų išlaidų registracijos DMS formos redagavimo režimas yra skirtas 
registruoti arba redaguoti MP išlaidų (apmokamų sąskaitų apmokėjimo būdu) duomenis. 

Forma yra pildoma, vykdant scenarijus: 

 2.11.4 Mokėjimo prašymo registravimas; 

 2.11.7 Mokėjimo prašymo redagavimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ →  mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „2 MPD. 
SA“; 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas [Redaguoti] → lapas „2 MPD. SA“; 

 Meniu → „Pradžia“ → mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „2 MPD. 
SA“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas 
[Redaguoti] → lapas „2 MPD. SA“. 

Formos pavyzdys 

 

146 pav. Tarpinio arba galutinio MP MPD2 patirtų išlaidų registravimo formos redagavimo režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Uždaryti] Mokėjimo prašymo duomenų 
registracijos (redagavimo) baigimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką baigiama mokėjimo 
prašymo duomenų registracija (redagavimas) 
neišaugant duomenų pakeitimų ir atidaroma 
vykdytojo dabar teikiamų mokėjimo prašymų 
sąrašo peržiūros forma. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Saugoti] Mokėjimo prašymo duomenų 
išsaugojimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas ir jei randama klaidų, 
suformuojama klaidų sąrašo rinkmena. 

Po išsaugojimo mokėjimo prašymo registravimo 
forma perjungiama į peržiūros režimą. 

[Tikrinti] Mokėjimo prašymo duomenų 
patikrinimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas neišsaugant duomenų 
ir jei randama klaidų, pateikiamas jų sąrašas. 

[Įvesti sumas 
litais] 

Skirtas pereiti iš įvedimo EUR režimo 
į įvedimo Lt režimą. 
 

Mygtukas matomas, jei yra įjungtas įvedimo 
EUR režimas. 

[Konvertuoti į 
EUR] 

Skirtas pereiti iš įvedimo Lt režimo į 
įvedimo EUR režimą. 

Paspaudus šį mygtuką yra iškviečiama 
procedūra konvertuoti litais įvestas sumas į 
eurus. Mygtukas matomas, jei yra įjungtas 
įvedimo Lt režimas. 

[Įkelti išlaidas 
(XML)] 

Patirtų išlaidų sąrašo importavimo 
(XML formatu) ir projekto patirtų 
išlaidų ir jų dokumentų sąrašo 
užpildymo importuotais duomenimis 
mygtukas. 

Paspaudus mygtukas importuojamas patirtų 
išlaidų sąrašas XML formatu ir užpildomas 
projekto patirtų išlaidų ir jų dokumentų sąrašas 
importuotais duomenimis. 

[+]/[-] Pasirinktos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės pagrindimo dokumentų 
rodymo/slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
pagrindimo dokumentų sąrašas pasirinktai 
projekto biudžeto išlaidų eilutei. 

[Komentaras] Komentaro įvedimo lauko 
rodymo/slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
komentaro įvedimo laukas pasirinktai projekto 
biudžeto išlaidų eilutei. 

[Įrašo 
redagavimas] 

Papildomo meniu, kuriame yra 
mygtukai [Sukurti], [Pašalinti], 
[Iškirpti], [Kopijuoti], [Įklijuoti], 
[Perstumti į viršų], [Perstumti į 
apačią] projekto biudžeto išlaidų 
eilutę. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas papildomas 
meniu, kuriame galima sukurti, pašalinti, iškirpti, 
kopijuoti, įklijuoti, perstumti į viršų/apačią 
projekto biudžeto išlaidų eilutę. 

[Sukurti] Naujos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės sukūrimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką sukuriama nauja projekto 
biudžeto išlaidų eilutė. 

[Pašalinti] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės pašalinimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką pašalinama esama 
projekto biudžeto išlaidų eilutė. 

[Iškirpti] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės iškirpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką iškerpama esama projekto 
biudžeto išlaidų eilutė. 

[Kopijuoti] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės kopijavimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką nukopijuojama esama 
projekto biudžeto išlaidų eilutė. 

[Įklijuoti] Iškirptos arba nukopijuotos projekto 
biudžeto išlaidų eilutės įklijavimo 
mygtukas. 

Jei įterpiama nukopijuota arba iškirpta biudžeto 
eilutė, taip pat įterpiamos visos jai nurodytos 
tiekėjų bei dokumentų eilutės. 

Jei įterpiama nukopijuota arba iškirpta tiekėjo 
eilutė, taip pat įterpiamos visos jam nurodytos 
dokumentų eilutės.  

Iškirptas arba nukopijuotas vienos biudžeto 
eilutės tiekėjų ir dokumentų eilutes galima 
įklijuoti kitose biudžeto eilutėse. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Perstumti į viršų] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės perkėlimo į viršų mygtukas. 

Paspaudus mygtuką perkeliama į viršų esama 
projekto biudžeto išlaidų eilutė. 

Mygtukas aktyvus kai sukurta daugiau nei viena 
projekto biudžeto išlaidų eilutė ir norima 
perstumti ne viršutinę eilutę. 

[Perstumti į 
apačią] 

Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės perkėlimo į apačią mygtukas. 

Paspaudus mygtuką perkeliama į apačią esama 
projekto biudžeto išlaidų eilutė. 

Mygtukas aktyvus kai sukurta daugiau nei viena 
projekto biudžeto išlaidų eilutė ir norima 
perstumti ne apatinę eilutę. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Sąskaitų apmokėjimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sąrašas – laukų grupė, 
skirta atvaizduoti projekto biudžeto eilutes ir pagrindžiančius dokumentus, jei taikomas sąskaitų apmokėjimo 
būdas. 

Projekto biudžeto 
išlaidų eilutės 
numeris ir 
pavadinimas 

Projekto biudžeto eilutė. Privaloma pasirinkti vieną reikšmę iš 
pasirinkimo sąrašo. 

Veiklos Nr. Veiklos numeris. Privaloma pasirinkti vieną reikšmę iš 
pasirinkimo sąrašo. 

Prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma pagal 
biudžeto išlaidų 
eilutes 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal 
biudžeto išlaidų eilutes. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2). 

Pagrindžiančių 
dokumentų 
prašoma suma 

Projekto biudžeto eilutės (ir veiklos) 
bendra pagrindžiančių dokumentų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Bendras eilučių 
skaičius 

Projekto biudžeto eilutės (ir veiklos) 
projekto biudžeto eilutės vaikinių 
eilučių, kuriose įvesti išlaidas 
pagrindžiančių dokumentų 
duomenys, kiekis. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto biudžeto išlaidų eilutės (ir veiklos) pagrindžiančių dokumentų duomenų lentelė – laukų 
grupė, skirta atvaizduoti projekto biudžeto išlaidų eilutės (ir veiklos) pagrindžiančių dokumentų informaciją. 

Eilės Nr. Automatiškai suteiktas išlaidas 
pagrindžiančio dokumento eilutės 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo kodas Tiekėjo kodas. Privaloma įvesti iki 10 simbolių. 

Tiekėjo 
pavadinimas 

Tiekėjo pavadinimas. Privaloma įvesti iki 150 simbolių. 

Pagrindžiančio 
dokumento tipas 

Išlaidų pagrindimo dokumento tipas. Privaloma pasirinkti vieną reikšmę iš 
pasirinkimo sąrašo. 

Pagr. dok. ser. Išlaidų pagrindimo dokumento serija. Galima įvesti iki 10 simbolių.  
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pagr. dok. Nr. Išlaidų pagrindimo dokumento 
numeris. 

Galima įvesti iki 25 simbolių. 

Pagr. dok. data. Išlaidų pagrindimo dokumento data. Privaloma nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2008-01-15). 

Pagr. Dok. 
prašoma suma, 
Eur 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų 
pagrindimo dokumentą. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2).  

Laukas yra redaguotinas tik įvedimo EUR 
režime. 

Pagr. Dok. 
prašoma suma, Lt 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų 
pagrindimo dokumentą. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2).  

Laukas yra redaguotinas tik įvedimo Lt režime ir 
jei atitinkamoje eilutėje nėra įvestos sumos 
eurais. 

Komentaras Papildoma projekto biudžeto išlaidų 
eilutės informacija. 

Galima įvesti iki 250 simbolių. 

 

Susijusios formos 

 3.23 EEE/NOR Dabar teikiami mokėjimo prašymai. 

 

3.23.11. Tarpinio ir galutinio MP MPD2 patirtų išlaidų registravimo formos peržiūros režimas 

Mokėjimo prašymo MPD2 patirtų išlaidų registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo registracijos 
DMS formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo MPD2 patirtų išlaidų registracijos DMS formos peržiūros režimas yra skirtas peržiūrėti 
MP išlaidų (apmokamų sąskaitų apmokėjimo būdu) duomenis. 

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų: 

 2.11.6 Mokėjimo prašymo peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „2 MPD. SA“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „2 MPD. SA“. 
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Formos pavyzdys 

 

147 pav.  Tarpinio arba galutinio MP MPD2 patirtų išlaidų registravimo formos peržiūros režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Redaguoti] Mokėjimo prašymo registravimo 
formos perjungimo į redagavimo 
režimą mygtukas. 

Paspaudus mygtuką forma yra perjungiama į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas aktyvus jei mokėjimo prašymas nėra 
pateiktas įgyvendinančiajai institucijai (MP 
būsena yra „Užregistruotas“ arba „Įkeltas“). 

[ ] 
Mokėjimo prašymo klaidų sąrašo 
parsisiuntimo iš duomenų mainų 
svetainės ir saugojimo kompiuteryje 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti klaidų sąrašą 
peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 

[Spausdinti] Mokėjimo prašymo, teiktino ĮI, 
ruošimo PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojamas PDF 
formato mokėjimo prašymas spausdinimui. 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

[Pateikti ĮI] Mokėjimo prašymo pateikimo 
įgyvendinančiajai institucijai 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką mokėjimo prašymas yra 
perduodamas įgyvendinančiajai institucijai. 
Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

[+]/[-] Pasirinktos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės pagrindimo dokumentų 
rodymo/slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
pagrindimo dokumentų sąrašas pasirinktai 
projekto biudžeto išlaidų eilutei. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Sąskaitų apmokėjimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sąrašas – laukų grupė, 
skirta atvaizduoti projekto biudžeto eilutes ir pagrindžiančius dokumentus, jei taikomas sąskaitų apmokėjimo 
būdas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto biudžeto 
išlaidų eilutės 
numeris ir 
pavadinimas 

Projekto biudžeto eilutė. Atvaizdavimo laukas. 

Veiklos Nr. Veiklos numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma pagal 
biudžeto išlaidų 
eilutes 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal 
biudžeto išlaidų eilutes. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pagrindžiančių 
dokumentų 
prašoma suma 

Projekto biudžeto eilutės (ir veiklos) 
bendra pagrindžiančių dokumentų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Bendras eilučių 
skaičius 

Projekto biudžeto eilutės (ir veiklos) 
projekto biudžeto eilutės vaikinių 
eilučių, kuriose įvesti išlaidas 
pagrindžiančių dokumentų 
duomenys, kiekis. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto biudžeto išlaidų eilutės (ir veiklos) pagrindžiančių dokumentų duomenų lentelė – laukų 
grupė, skirta atvaizduoti projekto biudžeto išlaidų eilutės (ir veiklos) pagrindžiančių dokumentų informaciją. 

Eilės Nr. Automatiškai suteiktas išlaidas 
pagrindžiančio dokumento eilutės 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo kodas Tiekėjo kodas. Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo 
pavadinimas 

Tiekėjo pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Pagrindžiančio 
dokumento tipas 

Išlaidų pagrindimo dokumento tipas. Atvaizdavimo laukas. 

Pagr. dok. ser. Išlaidų pagrindimo dokumento serija. Atvaizduojami visi įvesti simboliai. 

Pagr. dok. Nr. Išlaidų pagrindimo dokumento 
numeris. 

Atvaizduojami visi įvesti simboliai. 

Pagr. dok. data. Išlaidų pagrindimo dokumento data. Atvaizdavimo laukas. 

Pagr. Dok. 
prašoma suma 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų 
pagrindimo dokumentą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Papildoma projekto biudžeto išlaidų 
eilutės informacija. 

Atvaizdavimo laukas. 

 

Susijusios formos 

 3.23 EEE/NOR Dabar teikiami mokėjimo prašymai. 

 

3.23.12. Tarpinio ir galutinio MP MPD3 patirtų išlaidų registravimo formos redagavimo režimas 

Mokėjimo prašymo MPD3 patirtų išlaidų registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo registracijos 
DMS formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  
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Mokėjimo prašymo MPD3 patirtų išlaidų registracijos DMS formos redagavimo režimas yra skirtas 
registruoti arba redaguoti MP išlaidų (apmokamų išlaidų kompensavimo būdu) duomenis. 

Forma yra pildoma, vykdant scenarijus: 

 2.11.4 Mokėjimo prašymo registravimas; 

 2.11.7 Mokėjimo prašymo redagavimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ →  mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „3 MPD. 
IK“; 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas [Redaguoti] → lapas „3 MPD. IK“; 

 Meniu → „Pradžia“ → mygtukas [Pateikti MP] → „Pildyti mokėjimo prašymą“ → lapas „3 MPD. 
IK“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → mygtukas 
[Redaguoti] → lapas „3 MPD. IK“. 

Formos pavyzdys 

 

148 pav. Tarpinio arba galutinio MP MPD3 patirtų išlaidų registravimo formos redagavimo režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Uždaryti] Mokėjimo prašymo duomenų 
registracijos (redagavimo) baigimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką baigiama mokėjimo 
prašymo duomenų registracija (redagavimas) 
neišaugant duomenų pakeitimų ir atidaroma 
vykdytojo dabar teikiamų mokėjimo prašymų 
sąrašo peržiūros forma. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Saugoti] Mokėjimo prašymo duomenų 
išsaugojimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas 
užpildytų duomenų korektiškumas ir jei 
randama klaidų, suformuojama klaidų sąrašo 
rinkmena. 

Po išsaugojimo mokėjimo prašymo 
registravimo forma perjungiama į peržiūros 
režimą. 

[Tikrinti] Mokėjimo prašymo duomenų 
patikrinimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas 
užpildytų duomenų korektiškumas neišsaugant 
duomenų ir jei randama klaidų, pateikiamas jų 
sąrašas. 

[Įvesti sumas 
litais] 

Skirtas pereiti iš įvedimo EUR 
režimo į įvedimo Lt režimą. 
 

Mygtukas matomas, jei yra įjungtas įvedimo 
EUR režimas. 

[Konvertuoti į 
EUR] 

Skirtas pereiti iš įvedimo Lt režimo į 
įvedimo EUR režimą. 

Paspaudus šį mygtuką yra iškviečiama 
procedūra konvertuoti litais įvestas sumas į 
eurus. Mygtukas matomas, jei yra įjungtas 
įvedimo Lt režimas. 

[Įkelti išlaidas 
(XML)] 

Patirtų išlaidų sąrašo importavimo 
(XML formatu) ir projekto patirtų 
išlaidų ir jų dokumentų sąrašo 
užpildymo importuotais duomenimis 
mygtukas. 

Paspaudus mygtukas importuojamas patirtų 
išlaidų sąrašas XML formatu ir užpildomas 
projekto patirtų išlaidų ir jų dokumentų sąrašas 
importuotais duomenimis. 

[+]/[-] Pasirinktos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės pagrindimo ir apmokėjimo 
įrodymo dokumentų rodymo/slėpimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų 
sąrašas pasirinktai projekto biudžeto išlaidų 
eilutei. 

[Komentaras] Komentaro įvedimo lauko 
rodymo/slėpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
komentaro įvedimo laukas pasirinktai projekto 
biudžeto išlaidų eilutei. 

[Įrašo 
redagavimas] 

Papildomo meniu, kuriame yra 
mygtukai [Sukurti], [Pašalinti], 
[Iškirpti], [Kopijuoti], [Įklijuoti], 
[Perstumti į viršų], [Perstumti į 
apačią] projekto biudžeto išlaidų 
eilutę. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas papildomas 
meniu, kuriame galima sukurti, pašalinti, 
iškirpti, kopijuoti, įklijuoti, perstumti į 
viršų/apačią projekto biudžeto išlaidų eilutę. 

[Sukurti] Naujos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės sukūrimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką sukuriama nauja projekto 
biudžeto išlaidų eilutė. 

[Pašalinti] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės pašalinimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką pašalinama esama 
projekto biudžeto išlaidų eilutė. 

[Iškirpti] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės iškirpimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką iškerpama esama 
projekto biudžeto išlaidų eilutė. 

[Kopijuoti] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės kopijavimo mygtukas. 

Paspaudus mygtuką nukopijuojama esama 
projekto biudžeto išlaidų eilutė. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Įklijuoti] Iškirptos arba nukopijuotos projekto 
biudžeto išlaidų eilutės įklijavimo 
mygtukas. 

Jei įterpiama nukopijuota arba iškirpta 
biudžeto eilutė, taip pat įterpiamos visos jai 
nurodytos tiekėjų bei dokumentų eilutės. 

Jei įterpiama nukopijuota arba iškirpta tiekėjo 
eilutė, taip pat įterpiamos visos jam nurodytos 
dokumentų eilutės. 

Iškirptas arba nukopijuotas vienos biudžeto 
eilutės tiekėjų ir dokumentų eilutes galima 
įklijuoti kitose biudžeto eilutėse. 

[Perstumti į viršų] Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės perkėlimo į viršų mygtukas. 

Paspaudus mygtuką perkeliama į viršų esama 
projekto biudžeto išlaidų eilutė. 

Mygtukas aktyvus kai sukurta daugiau nei 
viena projekto biudžeto išlaidų eilutė ir norima 
perstumti ne viršutinę eilutę. 

[Perstumti į 
apačią] 

Esamos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės perkėlimo į apačią mygtukas. 

Paspaudus mygtuką perkeliama į apačią 
esama projekto biudžeto išlaidų eilutė. 

Mygtukas aktyvus kai sukurta daugiau nei 
viena projekto biudžeto išlaidų eilutė ir norima 
perstumti ne apatinę eilutę. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Išlaidų kompensavimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sąrašas – laukų grupė, 
skirta atvaizduoti projekto biudžeto eilutes ir pagrindžiančius bei įrodančius dokumentus, jei taikomas išlaidų 
kompensavimo būdas. 

Projekto biudžeto 
išlaidų eilutės 
numeris ir 
pavadinimas 

Projekto biudžeto eilutė. Privaloma pasirinkti vieną reikšmę iš 
pasirinkimo sąrašo. 

Veiklos Nr. Veiklos numeris. Privaloma pasirinkti vieną reikšmę iš 
pasirinkimo sąrašo. 

Prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma pagal 
biudžeto išlaidų 
eilutes 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal 
biudžeto išlaidų eilutes. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2). 

Pagrindžiančių 
dokumentų 
prašoma suma 

Projekto biudžeto eilutės (ir veiklos) 
bendra pagrindžiančių dokumentų 
prašoma suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Įrodančių 
dokumentų 
prašoma suma 

Projekto biudžeto eilutės (ir veiklos) 
bendra apmokėjimą įrodančių 
dokumentų prašoma suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Bendras eilučių 
skaičius 

Projekto biudžeto eilutės (ir veiklos) 
projekto biudžeto eilutės vaikinių 
eilučių, kuriose įvesti išlaidas 
pagrindžiančių ir apmokėjimą 
įrodančių dokumentų duomenys, 
kiekis. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto biudžeto išlaidų eilutės (ir veiklos) pagrindžiančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų 
duomenų lentelė – laukų grupė, skirta atvaizduoti projekto biudžeto išlaidų eilutės (ir veiklos) pagrindžiančių 
ir apmokėjimą įrodančių dokumentų informaciją. 

Eilės Nr. Automatiškai suteiktas išlaidas 
pagrindžiančio dokumento eilutės 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo kodas Tiekėjo kodas. Privaloma įvesti iki 10 simbolių. 

Tiekėjo 
pavadinimas 

Tiekėjo pavadinimas. Privaloma įvesti iki 150 simbolių. 

Pagrindžiančio 
dokumento tipas 

Išlaidų pagrindimo dokumento tipas. Privaloma pasirinkti vieną reikšmę iš 
pasirinkimo sąrašo. 

Pagr. dok. ser. Išlaidų pagrindimo dokumento serija. Galima įvesti iki 10 simbolių. 

Pagr. dok. Nr. Išlaidų pagrindimo dokumento 
numeris. 

Galima įvesti iki 25 simbolių. 

Pagr. dok. data. Išlaidų pagrindimo dokumento data. Privaloma nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2008-01-15). 

Pagr. Dok. 
prašoma suma, 
Eur 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų 
pagrindimo dokumentą. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2). 

Laukas yra redaguotinas tik įvedimo EUR 
režime. 

Pagr. Dok. 
prašoma suma, Lt 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų 
pagrindimo dokumentą. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2). 

Laukas yra redaguotinas tik įvedimo Lt režime ir 
jei atitinkamoje eilutėje nėra įvestos sumos 
eurais. 

Įrodančio 
dokumento tipas 

Išlaidų apmokėjimo įrodymo 
dokumento tipas. 

Privaloma pasirinkti vieną reikšmę iš 
pasirinkimo sąrašo. 

Įrod. dok. Nr. Išlaidų apmokėjimo įrodymo o 
dokumento numeris. 

Galima įvesti iki 20 simbolių. 

Įrod. dok. 
apmokėjimo data 

Išlaidų apmokėjimo įrodymo o 
dokumento data. 

Privaloma nurodyti, įvedant ranka arba pažymint 
kalendoriuje, kuris atidaromas paspaudus lauko 
dešinėje esantį paveiksliuką. Datos formatas yra 
MMMM-mm-dd (pvz., 2008-01-15). 

Įrod. dok. 
prašoma suma, 
Eur 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų 
apmokėjimo įrodymo dokumentą. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2). 

Laukas yra redaguotinas tik įvedimo EUR 
režime. 

Įrod. dok. 
prašoma suma, Lt 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų 
apmokėjimo įrodymo dokumentą. 

Privaloma įvesti realųjį skaičių (sveikoji 
skaičiaus dalis – iki 10 skaitmenų, trupmeninė – 
iki 2). 

Laukas yra redaguotinas tik įvedimo Lt režime ir 
jei atitinkamoje eilutėje nėra įvestos sumos 
eurais. 

Komentaras Papildoma projekto biudžeto išlaidų 
eilutės informacija. 

Galima įvesti iki 250 simbolių. 
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Susijusios formos 

 3.23 EEE/NOR Dabar teikiami mokėjimo prašymai. 

 

3.23.13. Tarpinio ir galutinio MP MPD3 patirtų išlaidų registravimo formos peržiūros režimas 

Mokėjimo prašymo MPD3 patirtų išlaidų registracijos DMS forma yra mokėjimo prašymo registracijos 
DMS formos dalis.  

Mokėjimo prašymo registracijos DMS forma sudaryta iš lapų: „MP bendroji dalis“, „1 MPD. Veiklos“, „1 
MPD. Rodikliai“, „1 MPD. MP grafikas“, „2 MPD. SA“, „3 MPD. IK“.  

Mokėjimo prašymo MPD3 patirtų išlaidų registracijos DMS formos peržiūros režimas yra skirtas peržiūrėti 
MP išlaidų (apmokamų sąskaitų apmokėjimo būdu) duomenis. 

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų: 

 2.11.6 Mokėjimo prašymo peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiami mokėjimo prašymai“ → pasirinkto tarpinio arba galutinio 

MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „3 MPD. IK“; 

 Meniu → „Pradžia“ → „Elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo prašymų sąrašas“ mygtukas 

[Daugiau] → pasirinkto tarpinio arba galutinio MP eilutėje mygtukas [ ] → lapas „3 MPD. IK“. 

Formos pavyzdys 

 

149 pav.  Tarpinio arba galutinio MP MPD3 patirtų išlaidų registravimo formos peržiūros režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Redaguoti] Mokėjimo prašymo registravimo 
formos perjungimo į redagavimo 
režimą mygtukas. 

Paspaudus mygtuką forma yra perjungiama į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas aktyvus jei mokėjimo prašymas nėra 
pateiktas įgyvendinančiajai institucijai (MP 
būsena yra „Užregistruotas“ arba „Įkeltas“). 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Mokėjimo prašymo klaidų sąrašo 
parsisiuntimo iš duomenų mainų 
svetainės ir saugojimo kompiuteryje 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką, rodomas pranešimas, 
kuriame galima pasirinkti atidaryti klaidų sąrašą 
peržiūrai arba išsaugoti kompiuteryje. 

[Spausdinti] Mokėjimo prašymo, teiktino ĮI, 
ruošimo PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojamas PDF 
formato mokėjimo prašymas spausdinimui. 
Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

[Pateikti ĮI] Mokėjimo prašymo pateikimo 
įgyvendinančiajai institucijai 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką mokėjimo prašymas yra 
perduodamas įgyvendinančiajai institucijai. 
Mygtuką paspausti galima tik tada, kai 
mokėjimo prašymas neturi klaidų. 

[+]/[-] Pasirinktos projekto biudžeto išlaidų 
eilutės pagrindimo ir apmokėjimo 
įrodymo dokumentų rodymo/slėpimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra rodomas/slepiamas 
pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų 
sąrašas pasirinktai projekto biudžeto išlaidų 
eilutei. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Išlaidų kompensavimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sąrašas – laukų grupė, 
skirta atvaizduoti projekto biudžeto eilutes ir pagrindžiančius bei įrodančius dokumentus, jei taikomas išlaidų 
kompensavimo būdas. 

Projekto biudžeto 
išlaidų eilutės 
numeris ir 
pavadinimas 

Projekto biudžeto eilutė. Atvaizdavimo laukas. 

Veiklos Nr. Veiklos numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Prašomų 
pripažinti 
tinkamomis 
finansuoti išlaidų 
suma pagal 
biudžeto išlaidų 
eilutes 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal 
biudžeto išlaidų eilutes. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pagrindžiančių 
dokumentų 
prašoma suma 

Projekto biudžeto eilutės (ir veiklos) 
bendra pagrindžiančių dokumentų 
prašoma suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Įrodančių 
dokumentų 
prašoma suma 

Projekto biudžeto eilutės (ir veiklos) 
bendra apmokėjimą įrodančių 
dokumentų prašoma suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Bendras eilučių 
skaičius 

Projekto biudžeto eilutės (ir veiklos) 
projekto biudžeto eilutės vaikinių 
eilučių, kuriose įvesti išlaidas 
pagrindžiančių ir apmokėjimą 
įrodančių dokumentų duomenys, 
kiekis. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projekto biudžeto išlaidų eilutės (ir veiklos) pagrindžiančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų 
duomenų lentelė – laukų grupė, skirta atvaizduoti projekto biudžeto išlaidų eilutės (ir veiklos) pagrindžiančių 
ir apmokėjimą įrodančių dokumentų informaciją. 

Eilės Nr. Automatiškai suteiktas išlaidas 
pagrindžiančio dokumento eilutės 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo kodas Tiekėjo kodas. Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo 
pavadinimas 

Tiekėjo pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Pagrindžiančio 
dokumento tipas 

Išlaidų pagrindimo dokumento tipas. Atvaizdavimo laukas. 

Pagr. dok. ser. Išlaidų pagrindimo dokumento serija. Atvaizduojami visi įvesti simboliai. 

Pagr. dok. Nr. Išlaidų pagrindimo dokumento 
numeris. 

Atvaizduojami visi įvesti simboliai. 

Pagr. dok. data. Išlaidų pagrindimo dokumento data. Atvaizdavimo laukas. 

Pagr. Dok. 
prašoma suma 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų 
pagrindimo dokumentą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Įrodančio 
dokumento tipas 

Išlaidų apmokėjimo įrodymo 
dokumento tipas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Įrod. dok. Nr. Išlaidų apmokėjimo įrodymo o 
dokumento numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Įrod. dok. 
apmokėjimo data 

Išlaidų apmokėjimo įrodymo o 
dokumento data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Įrod. dok. 
prašoma suma 

Prašomų pripažinti tinkamomis 
finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų 
apmokėjimo įrodymo dokumentą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Papildoma projekto biudžeto išlaidų 
eilutės informacija. 

Atvaizdavimo laukas. 

 

Susijusios formos 

 3.23 EEE/NOR Dabar teikiami mokėjimo prašymai. 

 

3.24. EEE/NOR Grąžintinos lėšos 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.24.1 Grąžintinų lėšų sąrašo peržiūra; 

 3.24.2 Grąžintinų lėšų peržiūra. 

 

3.24.1. Grąžintinų lėšų sąrašo peržiūra 

Forma skirta peržiūrėti projekto grąžintinų lėšų sąrašą. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.12 Grąžintinų lėšų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Grąžintinos lėšos“. 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  383 

 

Formos pavyzdys 

 

150 pav. Projekto grąžintinų lėšų sąrašo formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  
(kiekvienų 
grąžintinų lėšų 
eilutėje) 

Pasirinktų grąžintinų lėšų duomenų 
peržiūros mygtukas. 

(atidaromos formos aprašymas pateiktas 
skyriuje „3.11.2 Grąžintinų lėšų peržiūra“) 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Grąžintinų lėšų sąrašas – atvaizduojamos grąžintinos lėšos, esančios būsenose „Patvirtinta AV“, 
„Apmokėta“ arba „Baigta“. 

Grąžintinų lėšų 
nr. 

SFMIS2007 sugeneruotas grąžintinų 
lėšų nr. 

Atvaizdavimo laukas. 

Grąžintinų lėšų 
tipas 

Grąžintinų lėšų tipas. Atvaizdavimo laukas. 

Galimos reikšmės: „Grąžinimas“, „Avanso 
grąžinimas“, „Delspinigiai“, „Palūkanos“, 
„Palūkanos, perverdamos iždui“, „Panaikintos 
lėšos“, „Pajamos“. 

Grąžintina 
finansavimo 
suma 

Grąžintinose lėšose nurodyta 
grąžintina ES ir BF finansavimo 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Grąžinta 
finansavimo 
suma 

Grąžintinų lėšų apmokėtuose 
grąžinimuose nurodyta grąžinti ES ir 
BF finansavimo suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Likusi grąžinti 
finansavimo 
suma (skola) 

Suma gauta iš lauko „Grąžintina 
finansavimo suma“ reikšmės atėmus 
lauko „Grąžinta finansavimo suma“. 

Atvaizdavimo laukas. 

Peržiūrėti 
Mygtuko [ ] atvaizdavimo laukas. 

(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 
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Susijusios formos 

 3.24 EEE/NOR Grąžintinos lėšos. 

 

3.24.2. Grąžintinų lėšų peržiūra 

Forma skirta peržiūrėti detalius grąžintinų lėšų duomenis. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.12 Grąžintinų lėšų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Grąžintinos lėšos“ → pasirinktų grąžintinų lėšų eilutėje mygtukas [ ]. 

Formos pavyzdys 

 

151 pav. Projekto grąžintinų lėšų detalios informacijos peržiūros formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Grąžintinų lėšų informacija 

Grąžintinų lėšų 
nr. 

SFMIS2007 sugeneruotas grąžintinų 
lėšų nr. 

Atvaizdavimo laukas. 

Grąžintina 
finansavimo 
suma 

Grąžintinose lėšose nurodyta 
grąžintina ES ir BF finansavimo 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Grąžinimo 
terminas 

Grąžintinų lėšų terminas, iki kada 
reikia grąžinti visą grąžintiną 
finansavimo sumą. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Grąžintinų lėšų 
tipas 

Grąžintinų lėšų tipas. Atvaizdavimo laukas. 

Galimos reikšmės: „Grąžinimas“, „Avanso 
grąžinimas“, „Delspinigiai“, „Palūkanos“, 
„Palūkanos, perverdamos iždui“, „Panaikintos 
lėšos“, „Pajamos“. 

Sąsaja su 
pažeidimu 

Nurodoma ar grąžintinos lėšos yra 
susijusios su pažeidimu. 

Atvaizdavimo laukas. 

Galimos reikšmės: „Susijusios su pažeidimu“, 
„Nesusijusios su pažeidimu“. 

Sprendimo data Būsenos „Patvirtinta AV“ sprendimo 
data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Lėšų grąžinimo 
priežastis 

Grąžintinų lėšų grąžinimo priežastis. Atvaizdavimo laukas. 

Išskaičiuoto iš mokėjimo prašymo finansavimo informacija 

Išskaičiuota iš MP 
finansavimo 

Išskaičiavimo iš mokėjimo prašymų 
būdu grąžinta ES ir BF finansavimo 
suma, gauta susumavus visas 
mokėjimo prašymuose įvertintas 
grąžintinų lėšų sumas 

Atvaizdavimo laukas. 

Vykdytojo MP nr. Mokėjimo prašymo, iš kurio buvo 
išskaičiuota grąžinta ES ir BF 
finansavimo suma, vykdytojo 
nurodytas numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Vykdytojo MP 
data 

Mokėjimo prašymo, iš kurio buvo 
išskaičiuota grąžinta ES ir BF 
finansavimo suma, vykdytojo 
nurodyta data. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP dalis Mokėjimo prašymo dalies, iš kurios 
buvo išskaičiuota grąžinta ES ir BF 
finansavimo suma, numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP patvirtinta 
išlaidų suma 

Mokėjimo prašymo dalies, iš kurios 
buvo išskaičiuota grąžinta ES ir BF 
finansavimo suma, patvirtinta bendra 
suma. 

 

Atvaizdavimo laukas. 

Finansavimo grąžinimo pervedant informacija 

Pervedant 
sugrąžinta 
finansavimo 

Lėšų pervedimo būdu grąžinta ES ir 
BF finansavimo suma, gauta 
susumavus visas grąžintinų lėšų 
grąžinimuose nurodytas pervestas 
lėšų sumas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pervedimo data Lėšų pervedimo sprendimo data. Atvaizdavimo laukas. 

Netinkamos finansuoti išlaidos 

Pastaba: Lentelė atvaizduojama grąžintinoms lėšoms, kurių tipas „Grąžinimas“ arba „Panaikintos lėšos“. 

Biudžeto eilutė Projekto biudžeto išlaidų, pagal kurią 
yra grąžinamos lėšos, eilutės 
numeris ir pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Veiklos nr. Veiklos numeris, jeigu pirmame 
stulpelyje nurodyta biudžeto eilutė 
yra skirstoma pagal veiklas. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Grąžintina 
finansavimo 
suma 

Grąžintinose lėšose nurodyta 
grąžintina ES ir BF finansavimo 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Grąžinta 
finansavimo 
suma 

Grąžintinų lėšų apmokėtuose 
grąžinimuose nurodyta grąžinti ES ir 
BF finansavimo suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Likusi grąžinti 
finansavimo 
suma (skola) 

Suma gauta iš lauko „Grąžintina 
finansavimo suma“ reikšmės atėmus 
lauko „Grąžinta finansavimo suma“. 

Atvaizdavimo laukas. 

Susijusios formos 

 3.24 EEE/NOR Grąžintinos lėšos. 

 

3.25. EEE/NOR MP teikimo grafikas 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.25.1 MP teikimo grafiko esamos situacijos atvaizdavimo forma; 

 3.25.2 MP teikimo grafiko esamos situacijos ataskaita; 

 3.25.3 Teikiamo pradinio MP teikimo grafiko duomenų peržiūros forma DMS; 

 3.25.4 Pradinio MP teikimo grafiko registravimo forma DMS; 

 3.25.5 Pradinio MP teikimo grafiko registravimo formos redagavimo rėžimas. 

 

3.25.1. MP teikimo grafiko esamos situacijos atvaizdavimo forma 

Forma skirta atvaizduoti projekto esamą finansinę situaciją ir planuojamų bei faktinių mokėjimų sąrašą. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „MP teikimo grafikas“. 
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Formos pavyzdys 

 

152 pav. MP teikimo grafiko esamos situacijos atvaizdavimo formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  
Esamos projekto situacijos MP 
teikimo grafiko duomenų ruošimo 
XLS formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama XLS 
formato MP teikimo grafiko lapo versija 
spausdinimui (žr. „3.12.2 MP teikimo grafiko 
esamos situacijos ataskaita“). Rodomas 
pranešimas, kuriame galima pasirinkti atidaryti 
dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

Formos laukai 

Formos laukai Aprašymas Pastabos 

Projekto esama situacija 

Avansas 

Sutartyje 
nurodyta suma 

Projektui numatyta išmokėti avansu 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Patvirtinta suma Avansinių MP patvirtinta lėšų suma. Atvaizdavimo laukas. 

Prašoma suma Avansinių MP prašoma lėšų suma. Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukai Aprašymas Pastabos 

Grąžinta suma Grąžinta avanso suma. Atvaizdavimo laukas. 

Planuojamų MP 
suma 

Aktualiame MP teikimo grafike, 
planuojamuose avansiniuose 
mokėjimo prašymuose numatyta 
prašyti lėšų suma. 

Atvaizdavimo laukas.  

Numatomi 
sutaupymai 
(likutis) 

Projekto sutartyje numatytos avanso 
sumos planuojama nepanaudoti 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pastaba: Šio lauko reikšmė stulpelyje 
„Avansas“ apskaičiuojama iš eilutėje „Sutartyje 
nurodyta suma“ nurodytos avanso sumos 
atimant eilutėse „Patvirtinta suma“, „Prašoma 
suma“, „Grąžinta suma“ ir „Planuojamų MP 
suma“ atvaizduojamas avanso sumas.  

Tink. finansuoti išlaidos 

Sutartyje 
nurodyta suma 

Projekto bendra tinkamų finansuoti 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Patvirtinta suma Tarpiniuose ir galutiniuose MP 
pripažinta tinkama išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Prašoma suma Tarpiniuose ir galutiniuose MP 
prašoma pripažinti tinkama išlaidų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Grąžinta suma Grąžinta išmokėta tinkama finansuoti 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Planuojamų MP 
suma 

Aktualiame MP teikimo grafike, 
planuojamuose tarpiniuose ir 
galutiniuose mokėjimo prašymuose 
numatyta prašyti išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Numatomi 
sutaupymai 
(likutis) 

Projekto sutartyje numatytos 
tinkamos finansuoti išlaidų sumos 
planuojama nepanaudoti suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pastaba: Šio lauko reikšmė stulpelyje „Tink. 
finansuoti išlaidos“ apskaičiuojama iš eilutėje 
„Sutartyje nurodyta suma“ nurodytos išlaidų 
sumos atimant eilutėse „Patvirtinta suma“, 
„Prašoma suma“, „Grąžinta suma“ ir 
„Planuojamų MP suma“ atvaizduojamas išlaidų 
sumas.  

Grupės „Projekto išlaidų kategorijos“ stulpelis <biudžeto kategorijos numeris> 

Pastaba: stulpelio pavadinimas <biudžeto kategorijos numeris> – tai stulpelis su biudžeto kategorijos, kuriai 
sutartyje skirtas finansavimas numeriu. Kategorijos pavadinimas atvaizduojamas pelės žymeklį užvedus ant 
kategorijos numerio. Suminės biudžeto kategorijos „4. Tiesioginės išlaidos“, „6. IŠ VISO:“ ir „9. IŠ VISO:“ 
nėra atvaizduojamos. 

Sutartyje 
nurodyta suma 

Sutarties biudžete nurodyta 
kategorijai bendra tinkamų finansuoti 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Patvirtinta suma Tarpiniuose ir galutiniuose MP 
biudžeto kategorijai pripažinta 
tinkama išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Prašoma suma Tarpiniuose ir galutiniuose MP 
biudžeto kategorijai prašoma 
pripažinti tinkama išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukai Aprašymas Pastabos 

Grąžinta suma Grąžinta biudžeto kategorijai 
išmokėta tinkama finansuoti išlaidų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas.  

Planuojamų MP 
suma 

Aktualiame MP teikimo grafike, 
planuojamuose tarpiniuose ir 
galutiniuose mokėjimo prašymuose 
biudžeto kategorijai numatyta prašyti 
išlaidų suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Numatomi 
sutaupymai 
(likutis) 

Projekto sutartyje biudžeto 
kategorijai numatytos tinkamos 
finansuoti išlaidų sumos planuojama 
nepanaudoti suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pastaba: Šio lauko reikšmė stulpelyje „Tink. 
finansuoti išlaidos“ apskaičiuojama iš eilutėje 
„Sutartyje nurodyta suma“ nurodytos išlaidų 
sumos atimant eilutėse „Patvirtinta suma“, 
„Prašoma suma“, „Grąžinta suma“ ir 
„Planuojamų MP suma“ atvaizduojamas išlaidų 
sumas. 

Jei eilutėje „Planuojamų MP suma“ stulpelių 
grupėje „Projekto išlaidų kategorijos“ 
stulpeliuose nėra atvaizduojamos sumos, tai ir 
eilutės „Numatomi sutaupymai (likutis)“ nėra 
atvaizduojamos sumos.  

Projekto faktiniai ir planuojami mokėjimai 

Pastabos:  

1) lentelėje pirmiau atvaizduojami faktiniai mokėjimai (neanuliuoti ir neatmesti mokėjimo prašymai) 

2) po faktiniais mokėjimais atvaizduojami planuojami mokėjimai iš aktualaus MP teikimo grafiko, t.y.: 

- iš pradinio MP teikimo grafiko, jei jo duomenys  yra patvirtinti ir nėra patvirtintas su MP pateiktas MP 
teikimo grafikas,  

- iš su MP pateikto MP teikimo grafiko, jei MP dalies MPD1 būsena yra „Patvirtinta ĮI“ (imamas MP, kurio 
MPD1 būsenos „Patvirtinta ĮI“ sprendimo data yra vėliausia. Jei datos sutampa, tada MP gavimo data yra 
vėliausia);  

3) aktualus MP teikimo grafikas yra mokėjimo prašymo lygio lapo „MPD1. Veiklos/ Rodikliai/ MP grafikas“ 
lape „MP grafikas“ arba projekto lygio lapo „MP grafikas“ lape „Pradinis grafikas“.  

MP/ Eil. Nr. Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojamas 
registruojant mokėjimą SFMIS2007 
posistemyje suteiktas numeris. 

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, 
atvaizduojamas aktualiame MP 
teikimo grafike nurodytas mokėjimo 
eilės numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP būsena Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojama šiuo metu 
esanti MP būsena  

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, lauke nieko 
neatvaizduojama. 

Atvaizdavimo laukas.  
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Formos laukai Aprašymas Pastabos 

MP grafiko 
patvirtinimo data 

Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojama mokėjimo 
MPD1 būsenos „Patvirtinta ĮI“ 
sprendimo data. 

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, lauke nieko 
neatvaizduojama. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP teikimo data Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojama vykdytojo 
nurodyta mokėjimo prašymo 
pateikimo ĮI data. 

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, 
atvaizduojama mokėjimo pateikimo ĮI 
data nurodyta aktualiame MP teikimo 
grafike. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP tipas Mokėjimo prašymo tipo pirma raidė. Atvaizdavimo laukas.  

Apmokėtas MP Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojamas požymis 
ar užregistruotas apmokėtas 
mokėjimo prašymas. 

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, 
atvaizduojama ar mokėjimas bus 
registruojamas jau po apmokėjimo. 

Atvaizdavimo laukas. 

MP suma Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojama prašoma 
ir/arba patvirtinta avanso arba 
tinkama išlaidų suma.  

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, 
atvaizduojama mokėjimo išlaidų 
suma nurodyta aktualiame MP 
teikimo grafike. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto išlaidų 
kategorija: 
<biudžeto 
kategorijos 
numeris> 

Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojama prašoma 
ir/arba patvirtinta biudžeto 
kategorijos tinkama išlaidų suma.  

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, 
atvaizduojama mokėjimo biudžeto 
kategorijos išlaidų suma nurodyta 
aktualiame MP teikimo grafike. 

Atvaizdavimo laukas.  

Pastaba: stulpelio pavadinimas <biudžeto 
kategorijos numeris> – tai stulpelis su biudžeto 
kategorijos, kuriai sutartyje skirtas finansavimas 
numeriu. Kategorijos pavadinimas 
atvaizduojamas pelės žymeklį užvedus ant 
kategorijos numerio. Suminės biudžeto 
kategorijos „4. Tiesioginės išlaidos“, „6. IŠ 
VISO:“ ir „9. IŠ VISO:“ nėra atvaizduojamos.  

Susijusios formos 

 3.25 EEE/NOR MP teikimo grafikas. 

 

3.25.2. MP teikimo grafiko esamos situacijos ataskaita 

Ataskaita skirta EXCEL dokumentų formatu atvaizduoti projekto esamos finansinės situacijos ir faktinių 
bei planuojamų mokėjimų sąrašo duomenis. 

Ataskaita formuojama vykdant scenarijų:  

 2.2 Duomenų spausdinimas. 
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Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „MP teikimo grafikas“ → Mygtukas [ ]. 

Ataskaitos pavyzdys 

 

153 pav. MP teikimo grafiko esamos situacijos ataskaitos pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Ataskaitos 
laukai 

Aprašymas Pastabos 

Projekto esama situacija 

Avansas 

Sutartyje 
nurodyta suma 

Projektui numatyta išmokėti avansu 
suma. 

 

Patvirtinta suma Avansinių MP patvirtinta lėšų suma.  

Prašoma suma Avansinių MP prašoma lėšų suma.  

Grąžinta suma Grąžinta avanso suma.  

Planuojamų MP 
suma 

Aktualiame MP teikimo grafike, 
planuojamuose avansiniuose 
mokėjimo prašymuose numatyta 
prašyti lėšų suma. 

 

Numatomi 
sutaupymai 
(likutis) 

Projekto sutartyje numatytos avanso 
sumos planuojama nepanaudoti 
suma. 

 

Tink. finansuoti išlaidos 

Sutartyje 
nurodyta suma 

Projekto bendra tinkamų finansuoti 
išlaidų suma. 

 

Patvirtinta suma Tarpiniuose ir galutiniuose MP 
pripažinta tinkama išlaidų suma. 

 

Prašoma suma Tarpiniuose ir galutiniuose MP 
prašoma pripažinti tinkama išlaidų 
suma. 

 

Grąžinta suma Grąžinta išmokėta tinkama finansuoti 
išlaidų suma. 
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Ataskaitos 
laukai 

Aprašymas Pastabos 

Planuojamų MP 
suma 

Aktualiame MP teikimo grafike, 
planuojamuose tarpiniuose ir 
galutiniuose mokėjimo prašymuose 
numatyta prašyti išlaidų suma. 

 

Numatomi 
sutaupymai 
(likutis) 

Projekto sutartyje numatytos 
tinkamos finansuoti išlaidų sumos 
planuojama nepanaudoti suma. 

 

Grupės „Projekto išlaidų kategorijos“ stulpelis <biudžeto kategorijos numeris> 

Sutartyje 
nurodyta suma 

Sutarties biudžete nurodyta 
kategorijai bendra tinkamų finansuoti 
išlaidų suma. 

 

Patvirtinta suma Tarpiniuose ir galutiniuose MP 
biudžeto kategorijai pripažinta 
tinkama išlaidų suma. 

 

Prašoma MP 
suma 

Tarpiniuose ir galutiniuose MP 
biudžeto kategorijai prašoma 
pripažinti tinkama išlaidų suma. 

 

Grąžinta suma Grąžinta biudžeto kategorijai 
išmokėta tinkama finansuoti išlaidų 
suma. 

 

Planuojamų MP 
suma 

Aktualiame MP teikimo grafike, 
planuojamuose tarpiniuose ir 
galutiniuose mokėjimo prašymuose 
biudžeto kategorijai numatyta prašyti 
išlaidų suma. 

 

Numatomi 
sutaupymai 
(likutis) 

Projekto sutartyje biudžeto 
kategorijai numatytos tinkamos 
finansuoti išlaidų sumos planuojama 
nepanaudoti suma. 

 

Projekto faktiniai ir planuojami mokėjimai  

Eil. Nr. Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojamas 
registruojant mokėjimą SFMIS2007 
posistemyje suteiktas numeris. 

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, 
atvaizduojamas aktualiame MP 
teikimo grafike nurodytas mokėjimo 
eilės numeris. 

 

MP teikimo data Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojama vykdytojo 
nurodyta mokėjimo prašymo 
pateikimo ĮI data. 

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, 
atvaizduojama mokėjimo pateikimo ĮI 
data nurodyta aktualiame MP teikimo 
grafike. 

 

MP tipas Mokėjimo prašymo tipo pirma raidė.  
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Ataskaitos 
laukai 

Aprašymas Pastabos 

Apmokėtas MP Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojamas požymis 
ar užregistruotas apmokėtas 
mokėjimo prašymas. 

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, 
atvaizduojama ar mokėjimas bus 
registruojamas jau po apmokėjimo. 

 

MP suma Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojama prašoma 
ir/arba patvirtinta avanso arba 
tinkama išlaidų suma.  

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, 
atvaizduojama mokėjimo išlaidų 
suma nurodyta aktualiame MP 
teikimo grafike. 

 

Projekto išlaidų 
kategorija: 
<biudžeto 
kategorijos 
numeris> 

Jei eilutėje atvaizduojamas faktinis 
mokėjimas, atvaizduojama prašoma 
ir/arba patvirtinta biudžeto 
kategorijos tinkama išlaidų suma.  

Jei eilutėje atvaizduojamas 
planuojamas mokėjimas, 
atvaizduojama mokėjimo biudžeto 
kategorijos išlaidų suma nurodyta 
aktualiame MP teikimo grafike. 

 

Susijusios formos 

 3.25 EEE/NOR MP teikimo grafikas. 

 

3.25.3. Teikiamo pradinio MP teikimo grafiko duomenų peržiūros forma DMS 

Forma skirta teikiamo pradinio MP teikimo grafiko duomenų atvaizdavimui duomenų mainų svetainėje. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiamas pradinis MP teikimo grafikas“. 
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Formos pavyzdys 

 

154 pav. Teikiamo pradinio MP teikimo grafiko duomenų peržiūros forma DMS 

Formos mygtukai 

Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[ ]  
Mygtukas skirtas parsisiųsti 
dalinai užpildytą elektroninę 
pradinio MP teikimo grafiko formą. 

Paspaudus mygtuką rodomas perspėjimas: 
„Ar norite parsisiųsti iš dalies užpildytą 
pradinio MP teikimo grafiko formą?“ su 
mygtukais [Taip] ir [Ne]. Paspaudus 
mygtuką [Taip], ruošiama el. forma. 

[ ] 
Mygtukas skirtas atidaryti antro 
lygio meniu punktų pasirinkimo 
formą. 

Mygtukas aktyvus, kai projekto būsena 
„Įgyvendinama sutartis“, projektui nėra MP 
grafiko, kurio būsena „Aktualus“ ir šios 
formos lentelėje „Pradinis MP teikimo 
grafikas“ nėra nė vieno įrašo.  

Kai mygtukas neaktyvus, užvedus pelės 
žymeklį ant mygtuko, rodomas pranešimas 
„Pradinio MP teikimo grafiko pateikti 
nebegalima.“  

Paspaudus mygtuką rodomi meniu punktai:  

- „Pildyti pradinį MP teikimo grafiką“ - skirtas 
atidaryti tuščią pradinio MP teikimo grafiko 
registravimo formą redagavimo režime;  

- „Įkelti užpildytą elektroninę pradinio MP 
teikimo grafiko formą“ - skirtas atidaryti 
standartinį rinkmenos įkėlimo langą:  

-- lango pavadinimas „Elektroninės pradinio 
MP teikimo grafiko formos įkėlimas“;  

-- teksto įvedimo laukas „Rinkmena“ ir 
rinkmenos paieškos kompiuteryje mygtukas 
[Browse];  

-- mygtukai [Tęsti] ir [Atšaukti]. 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 
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Lentelės mygtukai 

Lentelės 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Mygtukas skirtas atidaryti pradinio 
MP teikimo grafiko registravimo 
formą peržiūros režime. 

Mygtukas aktyvus, kai pradinio MP teikimo 
grafiko būsena yra „Užregistruotas“, „Įkeltas“ ir 
„Pateiktas ĮI“.  

Užvedus pelės žymeklį ant mygtuko, rodomas 
pranešimas „Peržiūrėti pradinį MP teikimo 
grafiką“. 

[ ] 
Mygtukas skirtas „Pateikti ĮI“ be 
klaidų užregistruotą pradinį MP 
teikimo grafiką arba įkeltą elektroninę 
pradinio MP teikimo grafiko formą.  

 

Mygtukas rodomas, kai pradinio MP teikimo 
grafiko būsena yra „Užregistruotas“ arba 
„Įkeltas“.  

Mygtukas aktyvus, kai klaidų skaičius yra 0 ir 
prisijungęs projekto vykdytojas.  

Kai prisijungęs projekto vykdytojas ir klaidų 
skaičius yra 0, užvedus pelės žymeklį ant 
mygtuko, rodomas pranešimas „Pateikti pradinį 
MP teikimo grafiką įgyvendinančiajai institucijai“.  

Paspaudus mygtuką, rodomas perspėjimas: „Ar 
tikrai norite pateikti pradinį MP teikimo grafiką 
įgyvendinančiajai institucijai?“ su mygtukais 
[Taip] ir [Ne]. Paspaudus [Taip], pakeičiama 
pradinio MP teikimo grafiko būsena į „Pateiktas 
ĮI“ ir rodomas pranešimas „Pradinis MP teikimo 
grafikas sėkmingai pateikta įgyvendinančiajai 
institucijai.“ su mygtuku [Tęsti]. 

[ ] 
Mygtukas skirtas pašalinti pradinį MP 
teikimo grafiką. 

 

Mygtukas rodomas, kai pradinio MP teikimo 
grafiko būsena yra „Užregistruotas“ arba 
„Įkeltas“.  

Mygtukas aktyvus, kai prisijungęs projekto 
vykdytojas.  

Kai prisijungęs projekto vykdytojas, užvedus 
pelės žymeklį ant mygtuko, rodomas 
pranešimas „Pašalinti pradinį MP teikimo 
grafiką“.  

Paspaudus mygtuką, rodomas perspėjimas: „Ar 
tikrai norite pašalinti pradinį MP teikimo 
grafiką?“ su mygtukais [Taip] ir [Ne]. 

Formos laukai 

Formos laukai Aprašymas Pastabos 

Lentelės pavadinimas „Pradinis MP teikimo grafikas“ 

Data Pradinio MP teikimo grafiko data. Atvaizdavimo laukas. 

Pateikimo ĮI data Pradinio MP teikimo grafiko 
pateikimo įgyvendinančiajai 
institucijai data. 

Data yra nustatoma, paspaudus mygtuką [ ] 
(pateikti įgyvendinančiajai institucijai) (įrašoma 
tos dienos data). 

Būsena Pradinio MP teikimo grafiko būsena 
„Apdorojamas“, „Neįkeltas“, „Įkeltas“, 
„Užregistruotas“ ir „Pateiktas ĮI“. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukai Aprašymas Pastabos 

Klaidos Pradinio MP teikimo grafiko klaidų 
skaičius. 

Atvaizdavimo laukas. 

Paspaudus klaidų skaičiaus nuorodą, yra 
paruošiamas klaidų sąrašas ir rodomas klaidų 
sąrašo atidarymo arba saugojimo dialogas. 

Rinkmena Įkeltos elektroninės pradinio MP 
teikimo grafiko formos rinkmenos 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas.  

Paspaudus rinkmenos pavadinimą (nuorodą), 
rodomas perspėjimas „Ar norite atidaryti 
rinkmeną peržiūrai? Rinkmenoje padaryti 
pakeitimai nebus išsaugoti duomenų mainų 
svetainėje.“ su mygtukais [Taip] ir [Ne]. 
Paspaudus [Taip], atidaromas rinkmenos 
atidarymo arba saugojimo kompiuteryje 
dialogas. 

Rinkmenos 
įkėlimo/ 
Užregistravimo 
data 

Pradinio MP teikimo grafiko 
rinkmenos įkėlimo į DMS data arba 
pradinio MP teikimo grafiko 
užpildymo (pirmo išsaugojimo) DMS 
data. 

Atvaizdavimo laukas.  

Veiksmai  Mygtukų atvaizdavimo laukas (žr. šio skyriaus 
poskyrį ”Lentelės mygtukai“). 

Susijusios formos 

 3.25 EEE/NOR MP teikimo grafikas. 

 

3.25.4. Pradinio MP teikimo grafiko registravimo forma DMS 

Forma skirta užpildyti ir peržiūrėti teikiamo pradinio MP teikimo grafiko duomenų atvaizdavimui duomenų 
mainų svetainėje. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiamas pradinis MP teikimo grafikas“ → [ ]. 

Formos pavyzdys 
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155 pav. Pradinio MP teikimo grafiko registravimo forma DMS 

Formos mygtukai 

Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Redaguoti] Mygtukas skirtas perjungti formą į 
redagavimo režimą. 

Mygtukas aktyvus tik kai prisijungęs 
projekto vykdytojas ir pradinio MP teikimo 
grafiko būsena yra „Užregistruotas“ arba 
„Įkeltas“.  

Jei pradiniame MP teikimo grafike yra 
klaidų, mygtuko [Redaguoti] dešinėje 
rodomas klaidų skaičius ir klaidų rinkmena, 
kurią galima parsisiųsti. 

[Spausdinti] Mygtukas skirtas suformuoti 
pradinio MP teikimo grafiko 
ataskaitą „PDF“ formatu. 

 

[Pateikti ĮI] Mygtukas skirtas pakeisti pradinio 
MP teikimo grafiko būseną į 
„Pateiktas ĮI“. 

Mygtukas aktyvus tik kai prisijungęs 
projekto vykdytojas, klaidų skaičius yra 0 ir 
pradinio MP teikimo grafiko būsena yra 
„Užregistruotas“ arba „Įkeltas“.  

Paspaudus mygtuką, rodomas perspėjimas: 
„Ar tikrai norite pateikti pradinį MP teikimo 
grafiką įgyvendinančiajai institucijai?“ su 
mygtukais [Taip] ir [Ne]. Paspaudus [Taip], 
pakeičiama pradinio MP teikimo grafiko 
būsena į „Pateiktas ĮI“ ir rodomas 
pranešimas „Pradinis MP teikimo grafikas 
sėkmingai pateikta įgyvendinančiajai 
institucijai.“ su mygtuku [Tęsti]. 

Formos laukai 

Peržiūros režime atvaizduojami laukai yra analogiški redagavimo režime esantiems laukams. Jų 
aprašymą žiūrėkite šio skyriaus poskyryje „Pradinio MP teikimo grafiko registravimo formos redagavimo 
režimas“. 

Susijusios formos 

 3.25 EEE/NOR MP teikimo grafikas. 

 

3.25.5. Pradinio MP teikimo grafiko registravimo formos redagavimo rėžimas 

Forma skirta užpildyti ir peržiūrėti teikiamo pradinio MP teikimo grafiko duomenų atvaizdavimui duomenų 
mainų svetainėje. 

Navigacija 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiamas pradinis MP teikimo grafikas“ → „Pildyti pradinį MP 
teikimo grafiką“. 

 Meniu → „Mokėjimai“ → „Dabar teikiamas pradinis MP teikimo grafikas“ → [ ] → [Redaguoti]. 
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Formos pavyzdys 

 

156 pav. Pradinio MP teikimo grafiko registravimo formos redagavimo rėžimas 

Formos mygtukai 

Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[Uždaryti] Grįžimo į pradinio MP grafiko 
registravimo formos peržiūros 
režimą neišsaugant atliktų 
pakeitimų mygtukas. 

Paspaudus mygtuką rodomas perspėjimas 
„Grįžtant į ankstesnį puslapį duomenys 
nebus išsaugoti. Ar tikrai norite grįžti?“ su 
mygtukais [Taip] ir [Ne]. 

[Saugoti] Mygtukas skirtas patikrinti ir 
išsaugoti pradinio MP teikimo 
grafiko duomenis. 

Jei formoje yra laukų, kuriuose duomenys 
nurodyti klaidingu formatu, tie laukai yra 
dažomi raudonai ir duomenų išsaugoti 
neleidžiama. Kai nėra formato klaidų, 
vykdomi kiti duomenų tikrinimai. 

- Jei nėra kitų klaidų, rodomas pranešimas:  

„Patikrinus pradinį MP teikimo grafiką rasta 
klaidų: 0. Duomenys sėkmingai išsaugoti.“ 
su mygtuku [Tęsti].  

- Jei yra kitų klaidų, rodomas pranešimas:  

„Patikrinus pradinį MP teikimo grafiką rasta 
klaidų: x. Parsisiųsti klaidų failą: Klaidos.txt“  

su mygtukais [Tęsti] ir [Atšaukti]. Čia x – 

klaidų skaičius, „Klaidos.txt “ - klaidų 
rinkmenos parsisiuntimo nuoroda.  

Paspaudus [Tęsti], formuojamas pradinio 
MP grafiko duomenų rinkinys ir jis 
siunčiamas į SFMIS 
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Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[Tikrinti] Mygtukas skirtas patikrinti 
pradinio MP teikimo grafiko 
duomenis. 

Jei formoje yra laukų, kuriuose duomenys 
nurodyti klaidingu formatu, tie laukai yra 
dažomi raudonai ir kiti tikrinimai nėra 
vykdomi. Kai nėra formato klaidų, vykdomi 
kiti duomenų tikrinimai. 

- Jei nėra kitų klaidų, rodomas pranešimas: 
„Tikrinimas baigtas. Klaidų nerasta.“ su 
mygtuku [Tęsti].  

- Jei yra kitų klaidų, rodomi klaidų pranešimi 
registravimo formos viršuje. 

Formos laukai 

Formos laukai Aprašymas Pastabos 

Laukų grupė „Dokumento informacija“: 

Pradinio MP 
grafiko data 

Pradinio MP grafiko parengimo data. Privalomas datos įvedimo laukas formatu 
„MMMM-mm-dd“. 

Laukų grupė „Projekto sutarties informacija“: 

Projekto tinkamų 
finansuoti išlaidų 
suma 

Pateikiama projekto sutarties 
finansavimo šaltinių eilutėje „3. Iš 
viso“ nurodyta suma (sutarties lapas 
„10.“). 

Atvaizdavimo laukas. 

Projektui numatyti 
skirti avanso 
suma 

Pateikiama projekto sutartyje 
nurodyta maksimalia avanso suma 
(sutarties lapas „SP“). 

Atvaizdavimo laukas. 

Lentelės „Planuojami pateikti MP“ stulpeliai: 

[ ] 
Kiekvienoje eilutėje esantys 
mygtukai, skirti sukurti / šalinti 
pradinio MP teikimo grafiko eilutę. 

 

Eil. Nr. Pateikiamas pildomos eilutės 
numeris (pvz., `1.`, `2.`, ...). 

Atvaizdavimo laukas. 

MP teikimo data Planuojama mokėjimo prašymo 
pateikimo ĮI data. 

Privalomas datos įvedimo laukas formatu 
„MMMM-mm-dd“. 

MP tipas Planuojamo pateikti mokėjimo 
prašymo tipas. 

Privalomas vienos reikšmės pasirinkimo 
sąrašas. 

Galimos reikšmės: tuščia reikšmė, „A“, „T“ ir „G“ 
(A – avanso mokėjimo prašymas, T – tarpinis 
mokėjimo prašymas, G – galutinis mokėjimo 
prašymas). 

MP suma Bendra MP prašoma pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų (avanso 
mokėjimo prašymo atveju – prašomų 
apmokėti lėšų) suma. 

Privalomas realaus skaičiaus formatu (12,2) 
įvedimo laukas. 

 

Projekto išlaidų kategorijos: 

<Biudžeto 
kategorijos 
numeris> 

Mokėjimo prašyme pagal šią projekto 
biudžeto išlaidų kategoriją 
planuojama prašyti pripažinti 
tinkamomis finansuoti išlaidų suma. 

Realaus skaičiaus formatu (12,2) įvedimo 
laukas. 

Pelės žymeklį užvedus ant kategorijos numerio 
rodomas kategorijos pavadinimas (tooltip). 

Komentaras Papildoma MP teikimo informacija. 600 simbolių įvedimo laukas. 

Po lentelės antrašte atvaizduojamos eilutės: 
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Formos laukai Aprašymas Pastabos 

Bendra suma 
(išskyrus avansą) 

Stulpelio „MP suma“ ir stulpelių 
grupės „Projekto išlaidų kategorijos“ 
stulpelių (kiekvieno atskirai) bendra 
tarpiniuose ir galutiniuose mokėjimo 
prašymuose planuojama prašyti 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Avanso suma Stulpelio „MP suma“ bendra avanso 
mokėjimo prašymuose planuojama 
prašyti suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

 
PAPILDOMA INFORMACIJA: Lentelės „Planuojami pateikti MP“ laukų grupė „Projekto išlaidų kategorijos“ 
automatiškai užpildoma projekto sutarties lape „8“. esančiomis biudžeto išlaidų kategorijomis, kurioms 
stulpelyje „Bendra išlaidų suma“ nurodytos sumos. 
 

Susijusios formos 

 3.25 EEE/NOR MP teikimo grafikas. 

 
 

3.26.  EEE/NOR Kitų projekto vykdytojo projektų sąrašas 

Forma skirta kitų projekto vykdytojų vykdomų projektų sąrašą. 

Navigacija 

 Meniu → „Kiti projektai“. 

Formos pavyzdys 

 

157 pav. Projekto vykdytojo kitų projektų sąrašo formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ]  
(kiekvienoje 
projekto eilutėje 
stulpelyje 
„Atidaryti projektą 
peržiūrai“) 

Pasirinkto kito vykdytojo projekto 
peržiūros mygtukas. 

Projekto duomenys pateikiami peržiūros 
teisėmis. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Projektų sąrašas  

Pastaba: Atvaizduojami projektai, kurių būsena yra „Įgyvendinama sutartis“ arba „Baigtas“ ir kuriems buvo 
suformuotas DMS identifikacinių priemonių lapas. 

Projekto kodas Projekto vykdytojo vykdomo projekto 
kodas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo vykdomo projekto 
pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto išlaidų 
suma 

Projekto bendra tinkamų išlaidų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Skirtas 
finansavimas 

Projektui finansuoti prašomų lėšų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išmokėtas 
finansavimas 

Bendra visų (ir avansų) apmokėtų 
projekto mokėjimo prašymo MPD 
paraiškose AV išmokama iš ES ir BF 
programų finansavimo suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Veiklų 
įgyvendinimo 
trukmė: nuo 

Sutartyje nurodytas projekto veiklų 
įgyvendinimo pradžios data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Veiklų 
įgyvendinimo 
trukmė: iki 

Sutartyje nurodytas projekto veiklų 
įgyvendinimo pabaigos data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto būsena Projektų aplikacijos lapo „Bendra“ -> 
„Informacija“ lauke „Projekto būsena“ 
esanti reikšmė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Atidaryti projektą 
peržiūrai 

Mygtuko [ ] atvaizdavimo laukas. 
(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 

 
 

3.27. EEE/NOR Papildomi prisijungimai prie projekto 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.27.1 Papildomų prisijungimų sąrašo peržiūra; 

 3.27.2 Papildomo prisijungimo registravimo formos redagavimo režimas; 

 3.27.3 Papildomo prisijungimo registravimo formos peržiūros režimas; 

 3.27.4 Papildomo prisijungimo vartotojo identifikavimo priemonių lapas; 

 3.27.5 Projekto kontaktinių asmenų sąrašo forma DMS; 

 3.27.6 Projekto kontaktinių asmenų registravimo forma DMS. 

 

3.27.1. Papildomų prisijungimų sąrašo peržiūra 

Forma skirta peržiūrėti projekto vykdytojo sukurtų papildomų prisijungimų prie projekto sąrašą. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.16.1 Papildomų prisijungimų peržiūra ir identifikacinio priemonių lapo atspausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Prisijungimai“. 
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Formos pavyzdys 

 

158 pav. Papildomų prisijungimų sąrašo formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Sukurti 
prisijungimą] 

Naujo prisijungimo prie projekto 
kūrimo iniciavimo mygtukas. 

(atidaromos formos aprašymas pateiktas 
skyriuje „3.16.2 Papildomo prisijungimo 
registravimo formos redagavimo režimas“) 

[ ]  
(kiekvieno 
prisijungimo 
eilutėje) 

Pasirinkto prisijungimo duomenų 
peržiūros mygtukas. 

(atidaromos formos aprašymas pateiktas 
skyriuje „3.16.3 Papildomo prisijungimo 
registravimo formos peržiūros režimas“) 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Prisijungimų sąrašas 

Subjekto kodas Subjekto, kuriam sukurtas 
prisijungimas, kodas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Subjekto 
pavadinimas 

Subjekto, kuriam sukurtas 
prisijungimas, pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Prisijungimo 
kodas 

Prisijungimo kūrimo metu 
sugeneruotas prisijungimo kodas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Būsena Projekto stebėtojo prisijungimo 
būsena. 

Atvaizdavimo laukas. 

Galimos reikšmės: „Akyvus“, „Blokuotas“ 

Paskutinis 
prisijungimas 

Projekto stebėtojo paskutinio 
prisijungimo prie DMS data ir laikas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Peržiūrėti 
Mygtuko [ ] atvaizdavimo laukas. 

(mygtuko aprašymą žr. šio skyriaus lentelėje 
„Formos mygtukai“) 

Susijusios formos 

 3.27 EEE/NOR Papildomi prisijungimai prie projekto. 

 

3.27.2. Papildomo prisijungimo registravimo formos redagavimo režimas 

Forma skirta įvesti papildomo prisijungimo duomenis bei sugeneruoti identifikacinių priemonių lapą. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  
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 2.16.2 Papildomo prisijungimo registravimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Prisijungimai“ → pasirinkto papildomo prisijungimo eilutėje mygtukas [ ] → 
mygtukas [Redaguoti]; 

 Meniu → „Prisijungimai“ → mygtukas „Sukurti prisijungimą“. 

Formos pavyzdys 

 

159 pav. Papildomo prisijungimo registravimo formos redagavimo režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Kuriamo prisijungimo atšaukimo 
mygtukas. 

 

[Saugoti] Papildomo prisijungimo informacijos 
duomenų patikrinimo ir išsaugojimo 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra patikrinamas užpildytų 
duomenų korektiškumas ir jei randama klaidų, 
pateikiamas klaidų sąrašas. 

Po išsaugojimo rodomas pranešimas kad 
duomenys sėkmingai išsaugoti ir kad reikalingas 
vartotojo identifikacinių priemonių lapas. 
Paspaudus [Tęsti] forma atidaroma peržiūros 
režime. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Prisijungimo informacija 

Subjekto kodas Subjekto, kuriam kuriamas 
prisijungimas, kodas. 

10 simbolių įvedimo laukas. 

Subjekto 
pavadinimas 

Subjekto, kuriam kuriamas 
prisijungimas, pavadinimas. 

140 simbolių įvedimo laukas. 

Pastabos Papildomos prisijungimo pastabos. 250 simbolių įvedimo laukas. 

Prisijungimo 
kodas 

Saugojimo metu sugeneruotas 
prisijungimo kodas; 

Atvaizdavimo laukas. 

Būsena Projekto stebėtojo prisijungimo 
būsena  

Atvaizdavimo laukas.  

Galimos reikšmės: „Aktyvus“ arba „Blokuotas“. 
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Susijusios formos 

 3.27 EEE/NOR Papildomi prisijungimai prie projekto. 

 

3.27.3. Papildomo prisijungimo registravimo formos peržiūros režimas 

Forma skirta peržiūrėti papildomo prisijungimo duomenis, taip pat atsispausdinti vartotojų identifikacinių 
priemonių lapą, blokuoti ir atblokuoti prisijungimą bei atstatyti laikinąjį slaptažodį. 

Forma yra peržiūrima vykdant scenarijų:  

 2.16.1 Papildomų prisijungimų peržiūra ir identifikacinio priemonių lapo atspausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Prisijungimai“ → pasirinkto papildomo prisijungimo eilutėje mygtukas [ ]. 

Formos pavyzdys 

 

160 pav. Papildomo prisijungimo registravimo formos peržiūros režime pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į papildomų prisijungimų 
sąrašą mygtukas. 

 

[Redaguoti] Formos atidarymo redagavimo 
režime mygtukas. 

Atidaromos formos aprašymas pateiktas 
skyriuje „3.16.2 Papildomo prisijungimo 
registravimo formos redagavimo režimas“. 

[Spausdinti 
prisijungimo lapą] 

Prisijungimo prie DMS 
identifikacinių priemonių lapo 
suformavimo mygtukas. 

Atspausdinto vartotojo identifikacinių 
priemonių lapo aprašymas pateiktas skyriuje 
„3.16.4 Papildomo prisijungimo vartotojo 
identifikavimo priemonių lapas“. 

[Atstatyti laikinąjį 
slaptažodį] 

Laikinojo slaptažodžio atstatymo 
mygtukas. 

 

[Blokuoti] Papildomo prisijungimo prie DMS 
blokavimo mygtukas. 

Mygtukas matomas kai prisijungimo būsena 
„Aktyvus“. 

[Atblokuoti] Papildomo prisijungimo prie DMS 
atblokavimo mygtukas. 

Mygtukas matomas kai prisijungimo būsena 
„Blokuotas“. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Prisijungimo informacija 

Subjekto kodas Subjekto, kuriam kuriamas 
prisijungimas, kodas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Subjekto 
pavadinimas 

Subjekto, kuriam kuriamas 
prisijungimas, pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pastabos Papildomos prisijungimo pastabos. Atvaizdavimo laukas. 

Prisijungimo 
kodas 

Saugojimo metu sugeneruotas 
prisijungimo kodas; 

Atvaizdavimo laukas. 

Būsena Projekto stebėtojo prisijungimo 
būsena  

Atvaizdavimo laukas.  

Galimos reikšmės: „Aktyvus“ arba „Blokuotas“. 

Susijusios formos 

 3.27 EEE/NOR Papildomi prisijungimai prie projekto. 

 

3.27.4. Papildomo prisijungimo vartotojo identifikavimo priemonių lapas 

Lapas skirtas projekto stebėtojo (duomenų mainų svetainės naudotojo peržiūros teisėmis) prisijungimo 
prie DMS ir identifikavimo duomenų vaizdavimui. 

Lapas yra formuojamas vykdant scenarijų: 

 2.16.1 Papildomų prisijungimų peržiūra ir identifikacinio priemonių lapo atspausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Prisijungimai“ → pasirinkto papildomo prisijungimo eilutėje mygtukas [ ] → 
mygtukas [Spausdinti prisijungimo lapą]. 
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Lapo pavyzdys 

 

161 pav. Suformuotas DMS projekto stebėtojo identifikavimo priemonių lapas 
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Ataskaitos laukai 

Laukas Aprašymas Pastabos 

Prisijungimo 
savininkas 

Subjekto, kuriam sukurtas 
papildomas prisijungimas, 
pavadinimas (nurodytas registruojant 
papildomo prisijungimo duomenis). 

 

Projekto kodas Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma 
finansavimo, SFMIS2007 suteiktas 
projektui kodas. 

 

Projekto 
vykdytojas 

Projekto vykdytojo organizacijos 
pavadinimas pagal juridinio asmens 
steigimo dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma 
finansavimo, pavadinimas. 

 

Prisijungimo 
adresas 

Prisijungimo prie duomenų mainų 
svetainės internetinis adresas. 

 

Prisijungimo 
kodas 

Prisijungimo prie duomenų mainų 
svetainės vykdytojo prisijungimo 
kodas. 

 

Laikinasis 
slaptažodis 

Prisijungimo prie duomenų mainų 
svetainės laikinasis slaptažodis. 

Laikinasis slaptažodis jungiantis prie DMS pirmą 
kartą turi būti pakeistas į nuolatinį. 

Kodų lentelė Nr. 
... 

Unikalus prisijungimo prie duomenų 
mainų svetainės kodų lentelės 
numeris ir lentelė su 24-iais 
šešiaženkliais kodais.  

 

Susijusios formos 

 3.27 EEE/NOR Papildomi prisijungimai prie projekto. 

 

3.27.5. Projekto kontaktinių asmenų sąrašo forma DMS 

Forma skirta projekto kontaktinių asmenų, kuriems siunčiami projekto pranešimai el. paštu, sąrašo 
atvaizdavimui duomenų mainų svetainėje.  

Navigacija 

 DMS -> „Nustatymai“ -> „Informavimas el. paštu“. 
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Formos pavyzdys 

 

162 pav. Projekto kontaktinių asmenų sąrašo formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[Pridėti naują] Mygtukas skirtas užregistruoti naują 
kontaktinį asmenį. 

Paspaudus mygtuką, atidaroma tuščia 
kontaktinio asmens registravimo forma 
redagavimo režime (žr. skyrių „Projekto 
kontaktinio asmens registravimo forma DMS“). 

[Mygtukas [ ]] 
Mygtukas skirtas atidaryti 
kontaktinio asmens registravimo 
forma peržiūros režime. 

Paspaudus mygtuką, atidaroma kontaktinio 
asmens registravimo forma peržiūros režime 
(žr. skyrių „Projekto kontaktinio asmens 
registravimo forma DMS“). 

[Mygtukas [ ]] 
Mygtukas, kurį paspaudus rodomas 
perspėjimas „Ar tikrai norite 
pašalinti el. pašto adresą?“ su 
mygtukais [Taip] ir [Ne]. 

 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Kontaktinių asmenų sąrašas: 

El. pašto adresas Kontaktinio asmens elektroninio 
pašto adresas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Vardas ir pavardė Kontaktinio asmens vardas ir 
pavardė. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pareigos Kontaktinio asmens pareigos. Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Komentaras apie kontaktinį asmenį. Atvaizdavimo laukas. 

Sukūrimo data Kontaktinio asmens sukūrimo data. Atvaizdavimo laukas.  

Veiksmai   Veiksmai  

Pagal nutylėjimą lentelės įrašai rūšiuojami pagal stulpelį „Vardas ir pavardė“. 

PAPILDOMA INFORMACIJA: Forma yra pritaikyta naršyklėms „Internet Explorer“ nuo 7 versijos ir „Mozilla 
Firefox“ nuo 3 versijos. 

„Kontaktinių asmenų sąraše“ atvaizduojamas projekto sutarties duomenų registravimo formos lape „1.“ 
(projektų aplikacija) nurodytas kontaktinis asmuo: 

El. pašto adresas „Kontaktinis asmuo“ -> „El. paštas“. Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Vardas ir pavardė „Kontaktinis asmuo“ -> „Vardas, 
pavardė“. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pareigos „Kontaktinis asmuo“ -> „Pareigos“. Atvaizdavimo laukas. 

Komentaras Komentaras, nurodytas sutartyje. Atvaizdavimo laukas. 

Sukūrimo data  Laukas tuščias. 

Veiksmai   Veiksmai 
mygtukas [ ], kurį paspaudus atidaroma 
kontaktinio asmens registravimo forma 
peržiūros režime su sutartyje nurodyto 
kontaktinio asmens duomenimis. 

PAPILDOMA INFORMACIJA: Forma yra pritaikyta naršyklėms „Internet Explorer“ nuo 7 versijos ir „Mozilla 
Firefox“ nuo 3 versijos. 

Susijusios formos 

 3.27 EEE/NOR Papildomi prisijungimai prie projekto. 

 
 

3.27.6. Projekto kontaktinių asmenų registravimo forma DMS 

Forma skirta duomenų mainų svetainėje registruoti, peržiūrėti ir redaguoti projekto kontaktinio asmens 
duomenis.  

Navigacija 

 DMS -> „Nustatymai“ -> „Informavimas el. paštu“ -> mygtukas [Peržiūrėti]. 

 DMS -> „Nustatymai“ -> „Informavimas el. paštu“ -> mygtukas [Peržiūrėti] -> mygtukas 
[Redaguoti]. 

Formos pavyzdys 

 

163 pav. Projekto kontaktinių asmenų registravimo formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

PROJEKTO KONTAKTINIO ASMENS REGISTRAVIMO FORMOS PERŽIŪROS REŽIMAS 
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Formos mygtukai Aprašymas Pastabos 

[Redaguoti] Mygtukas skirtas atidaryti formą 
redagavimo režime.  

Mygtukas nerodomas, kai peržiūrimas 
sutartyje užregistruotas kontaktinis asmuo. 

PROJEKTO KONTAKTINIO ASMENS REGISTRAVIMO FORMOS REDAGAVIMO REŽIMAS 

[Saugoti] Mygtukas skirtas patikrinti ir 
išsaugoti kontaktinio asmens 
duomenis. 

- Jei yra klaidų, rodomas jų sąrašas ir 
duomenys nėra išsaugomi. Galimos klaidos:  

1. Nėra užpildytas laukas „El. pašto adresas“;  

2. Nėra užpildytas laukas „Vardas ir pavardė“;  

3. Lauke „El. pašto adresas“ nurodytas 
neteisingas el. pašto adresas – nėra simbolio 
„@“ arba šie simboliai yra keli.  

- Jei nėra klaidų, išsaugomi formoje įvesti 
kontaktinio asmens duomenys ir sukūrimo 
data – šios dienos data. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

El. pašto adreso informacija: 

El. pašto adresas Kontaktinio asmens elektroninio 
pašto adresas. 

50 simbolių teksto įvedimo laukas. 

Vardas ir pavardė Kontaktinio asmens vardas ir 
pavardė. 

50 simbolių teksto įvedimo laukas. 

Pareigos Kontaktinio asmens pareigos. 100 simbolių teksto įvedimo laukas. 

Komentaras Komentaras apie kontaktinį asmenį. 500 simbolių teksto įvedimo laukas. 

PAPILDOMA INFORMACIJA: Forma yra pritaikyta naršyklėms „Internet Explorer“ nuo 7 versijos ir „Mozilla 
Firefox“ nuo 3 versijos. 

Susijusios formos 

 3.27 EEE/NOR Papildomi prisijungimai prie projekto. 

 

3.28. EEE/NOR Pranešimai 

Šis skyrius susideda iš poskyrių: 

 3.28.1 Pranešimų projekto vykdytojui sąrašo peržiūros forma DMS; 

 3.28.2 Pranešimo (dokumento) dėl avanso patvirtinimo arba atmetimo forma; 

 3.28.3 Pranešimo (dokumento) dėl avanso patvirtinimo arba atmetimo ataskaita; 

 3.28.4 Pranešimo (dokumento) dėl mokėjimo prašymo dalies patvirtinimo arba atmetimo forma; 

 3.28.5 Pranešimo (dokumento) dėl mokėjimo prašymo dalies patvirtinimo arba atmetimo 
ataskaita; 

 3.28.6 Pranešimo (dokumento) apie planuojamą patikrą vietoje forma; 

 3.28.7 Pranešimo (dokumento) apie planuojamą patikrą vietoje ataskaita. 

 

3.28.1. Pranešimų projekto vykdytojui sąrašo peržiūros forma DMS  

Forma skirta peržiūrėti pranešimų projektų vykdytojui sąrašą ir pranešimų duomenis duomenų mainų 
svetainėje.  

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų:  
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 2.17.1 Pranešimų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Pranešimai (x)“, kur x – naujų pranešimų skaičius. 

 DMS →  „Pradžia” →  nuoroda „Jūs gavote naują pranešimą”. 

Formos pavyzdys 

 

164 pav.  Pranešimų sąrašo formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Ieškoti] Mygtukas skirtas atlikti pranešimų 
vykdytojui paiešką pagal nustatytus 
paieškos parametrus. 

 

[Išvalyti] Mygtukas skirtas nustatyti pradines 
paieškos parametrų reikšmes. 
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Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pranešimų paieškos parametrai 

Gavimo data nuo Anksčiausia pranešimo gavimo 
data. 

Datos įvedimo formatu „MMMM-mm-dd“ 
laukas ir datos pasirinkimo kalendorius. 

Atrenkami pranešimai, kurių gavimo data yra 
lygi arba didesnė už nurodytą datą. 

Iki Vėliausia pranešimo gavimo data. Datos įvedimo formatu „MMMM-mm-dd“ 
laukas ir datos pasirinkimo kalendorius. 

Atrenkami pranešimai, kurių gavimo data yra 
mažesnė arba lygi nurodytai datai. 

Pranešimo 
pavadinimas 

Pranešimo projekto vykdytojui 
pavadinimas. 

Teksto įvedimo laukas. 

Atrenkami pranešimai, kurių pavadinimas ar jo 
dalis sutampa su nurodyta reikšme. 

MP tipas Mokėjimo prašymo tipas, apie kurio 
dalies patvirtinimą arba atmetimą 
informuoja pranešimas. 

Kelių reikšmių pasirinkimo sąrašas, kurį sudaro 
reikšmės: tuščia, „Avansas“, „Tarpinis 
mokėjimas“, „Galutinis mokėjimas“ ir „PVM 
mokėjimas“. Pagal nutylėjimą reikšmė 
neparinkta. 

Atrenkami pranešimai, kurių pavadinime 
nurodyto MP tipas sutampa su parinkta 
reikšme (-ėmis). 

MP nr. Mokėjimo prašymo numeris. Teksto įvedimo laukas. 

Atrenkami pranešimai, kurių pavadinime 
nurodyto MP arba PVM MP numeris ar jo dalis 
sutampa su nurodyta reikšme. 

MP dalis  

 

Mokėjimo prašymo dalis, apie kurios 
patvirtinimą arba atmetimą 
informuoja pranešimas. 

Vienos arba kelių reikšmių pasirinkimo 
sąrašas, kurį sudaro reikšmės „MPD2“, 
„MPD3“, „MPD1“ . Pagal nutylėjimą reikšmė 
neparinkta. 

Atrenkami pranešimai, kurių pavadinime 
nurodyta MP dalis sutampa su parinkta 
reikšme (-ėmis). 

Pranešimų sąrašas 

Gavimo data Pateikiama pranešimo gavimo data Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimo 
pavadinimas 

Pranešimo vykdytojui pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Peržiūros data Pranešimo peržiūros duomenų 
mainų svetainėje data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Jei pranešimas neperžiūrėtas, lauke 
nepateikiama jokia reikšmė. 

Lauke „Peržiūros data“ įrašoma tos dienos 
data, kai pranešimo eilutėje paspaudus 

mygtuką [ ] (peržiūrėti), yra atidaroma 
pranešimo peržiūros forma. 

Peržiūrėti Stulpelis, kuriame kiekvienai eilutei 

pateikiamas mygtukas [ ] 
(peržiūrėti). 

Paspaudus mygtuką [ ] atidaroma pasirinkto 
pranešimo peržiūros forma. 
 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  413 

 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

PAPILDOMA INFORMACIJA: Neperskaityti pranešimai yra vizualiai išskiriami. 

Forma yra pritaikyta naršyklėms „Internet Explorer“ nuo 7 versijos ir „Mozilla Firefox“ nuo 3 versijos. 

Forma pritaikyta atnaujintam vartotojo sąsajos dizainui ir navigacijai.  

 

3.28.2. Pranešimo (dokumento) dėl avanso patvirtinimo arba atmetimo forma 

Forma skirta peržiūrėti pranešimo vykdytojui apie avanso mokėjimo prašymo patvirtinimą arba atmetimą 
duomenis. 

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų: 

 2.17.1 Pranešimų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Pranešimai“ → stulpelyje „Peržiūrėti“, pasirinkto pranešimo eilutėje [ ]. 

 Meniu → „Mokėjimo prašymai“ → „Mokėjimo prašymų sąrašas“ → stulpelyje „Pranešimas“, 

pasirinktos MP dalies eilutėje [ ]. 

Formos pavyzdys 

 

165 pav.  Pranešimo vykdytojui apie avanso patvirtinimą arba atmetimą formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 
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Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[Peržiūrėti 
dokumentą] 

Informacinio pranešimo vykdytojui 
apie avanso patvirtinimą arba 
atmetimą paruošimo PDF formatu 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato informacinio pranešimo vykdytojui 
versija spausdinimui (plačiau apie tai žr. „3.17.3 
Pranešimo (dokumento) dėl avanso patvirtinimo 
arba atmetimo ataskaita“). 

Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pranešimo antraštė: 

(įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas) 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas.  

Atvaizdavimo laukas. 

NR. Projekto vykdytojo suteiktas avanso 
mokėjimo prašymo numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

PATVIRTINIMO/ 
ATMETIMO 

Pranešimas informuoja apie avanso 
patvirtinimą arba apie atmetimą.  

Atvaizdavimo laukas. 

Kai informuojama apie avanso mokėjimo 
prašymo patvirtinimą, atvaizduojamas žodis 
„PATVIRTINIMO“. 

Kai informuojama apie avanso mokėjimo 
prašymo atmetimą, atvaizduojamas žodis 
„ATMETIMO“. 

(data) Pranešimo apie avanso patvirtinimą 
arba atmetimą išsiuntimo data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nr. Pranešimo numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Lentelė „ADRESATAS“: 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas pagal 
juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas 
pagal juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto kodas Sistemos sugeneruotas projekto 
kodas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimo turinys: 

<įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas> 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nr. Projekto vykdytojo suteiktas avanso 
mokėjimo prašymo numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama, kai avansas patvirtintas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

<suma> Įgyvendinančiosios institucijos 
patvirtinta avanso suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama, kai avansas patvirtintas. 

<pastabos> Įgyvendinančiosios institucijos 
pateiktos pastabos dėl avanso 
patvirtinimo arba atmetimo. 

Atvaizdavimo laukas. 

Kontaktinis asmuo Kontaktinio asmens vardas, pavardė 
ir el. pašto adresas. 

Atvaizdavimo laukas. 

PAPILDOMA INFORMACIJA: Pridėta papildoma informacija projekto vykdytojui. 

 

3.28.3. Pranešimo (dokumento) dėl avanso patvirtinimo arba atmetimo ataskaita 

Ataskaita skirta peržiūrėti pranešimo vykdytojui apie avanso mokėjimo prašymo patvirtinimą arba 
atmetimą duomenis PDF formatu. 

Ataskaita formuojama, vykdant scenarijų: 

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Pranešimai“ → stulpelyje „Peržiūrėti“, pasirinkto pranešimo eilutėje [ ] → [Peržiūrėti 
dokumentą]. 

Ataskaitos pavyzdys  

 

166 pav.  Pranešimo vykdytojui apie avanso patvirtinimą arba atmetimą ataskaitos pavyzdys 



Klaida! Nežinomas dokumento ypatybės pavadinimas.N Naudotojo instrukcija 
2013-08-0112-31  Versija: 1.00  

 

© UAB “ELSIS”, 20135  416 

 

Ataskaitos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pranešimo antraštė: 

(įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas) 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas.  

 

NR. Projekto vykdytojo suteiktas avanso 
mokėjimo prašymo numeris. 

 

PATVIRTINIMO/ 
ATMETIMO 

Pranešimas informuoja apie avanso 
patvirtinimą arba apie atmetimą.  

Kai informuojama apie avanso mokėjimo 
prašymo patvirtinimą, atvaizduojamas žodis 
„PATVIRTINIMO“. 

Kai informuojama apie avanso mokėjimo 
prašymo atmetimą, atvaizduojamas žodis 
„ATMETIMO“. 

(data) Pranešimo apie avanso patvirtinimą 
arba atmetimą išsiuntimo data. 

 

Nr. Pranešimo numeris.  

Lentelė „ADRESATAS“: 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas pagal 
juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas 
pagal juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

 

Projekto kodas Sistemos sugeneruotas projekto 
kodas. 

 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas.  

Pranešimo turinys: 

<įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas> 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas. 

 

Nr. Projekto vykdytojo suteiktas avanso 
mokėjimo prašymo numeris. 

Atvaizduojama, kai avansas patvirtintas. 

<suma> Įgyvendinančiosios institucijos 
patvirtinta avanso suma. 

Atvaizduojama, kai avansas patvirtintas. 

<pastabos> Įgyvendinančiosios institucijos 
pateiktos pastabos dėl avanso 
patvirtinimo arba atmetimo. 

 

Kontaktinis asmuo Kontaktinio asmens vardas, pavardė 
ir el. pašto adresas. 

 

 

3.28.4. Pranešimo (dokumento) dėl mokėjimo prašymo dalies patvirtinimo arba atmetimo forma 

Forma skirta peržiūrėti pranešimo vykdytojui apie tarpinio arba galutinio mokėjimo prašymo dalies 
patvirtinimą arba atmetimą duomenis. 

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų: 
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 2.17.1 Pranešimų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Pranešimai“ → stulpelyje „Peržiūrėti“, pasirinkto pranešimo eilutėje [ ]; 

 Meniu → „Mokėjimo prašymai“ → „Mokėjimo prašymų sąrašas“ → stulpelyje „Pranešimas“, 

pasirinktos MP dalies eilutėje [ ]. 

Formos pavyzdys 

 

167 pav.  Pranešimo vykdytojui apie MP dalies patvirtinimą arba atmetimą formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Peržiūrėti 
dokumentą] 

Informacinio pranešimo vykdytojui 
apie tarpinio arba galutinio mokėjimo 
prašymo dalies patvirtinimą arba 
atmetimą paruošimo PDF formatu 
mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato informacinio pranešimo vykdytojui 
versija spausdinimui (plačiau apie tai žr. „3.17.5 
Pranešimo (dokumento) dėl mokėjimo prašymo 
dalies patvirtinimo arba atmetimo ataskaita“). 

Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pranešimo antraštė: 

(įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas) 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas.  

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

NR. Projekto vykdytojo suteiktas tarpinio/ 
galutinio mokėjimo prašymo 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

DALIES Mokėjimo prašymo dalis. Atvaizdavimo laukas. 

PATVIRTINIMO/ 
ATMETIMO 

Pranešimas informuoja apie MP 
dalies patvirtinimą arba apie 
atmetimą.  

Atvaizdavimo laukas. 

Kai informuojama apie MP dalies patvirtinimą, 
atvaizduojamas žodis „PATVIRTINIMO“. 

Kai informuojama apie MP dalies atmetimą, 
atvaizduojamas žodis „ATMETIMO“. 

(data) Pranešimo apie MP dalies 
patvirtinimą arba atmetimą 
išsiuntimo data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nr. Pranešimo numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Lentelė „ADRESATAS“: 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas pagal 
juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas 
pagal juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto kodas Sistemos sugeneruotas projekto 
kodas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimo turinys: 

<įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas> 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nr. Projekto vykdytojo suteiktas 
mokėjimo prašymo numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama, kai MP dalis patvirtinta. 

<sąskaitų 
apmokėjimo būdu/ 
išlaidų 
kompensavimo 
būdu> 

Mokėjimo prašymo dalies projekto 
išlaidų apmokėjimo būdas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama, kai MP dalis patvirtinta. 

Jei tai MPD2, atvaizduojamas tekstas 
„sąskaitų apmokėjimo būdu“. 

Jei tai MPD3, atvaizduojamas tekstas „išlaidų 
kompensavimo būdu“. 

<suma 1> Projekto tinkama finansuoti išlaidų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama, kai MP dalis patvirtinta. 

<nuoroda> Aktyvi nuoroda į projekto mokėjimo 
prašymų sąrašą. 

Paspaudus ant aktyvios nuorodos yra 
atidaromas projekto mokėjimo prašymų 
sąrašas, kuriame parinktas atitinkamas 
mokėjimo prašymas ir rodomos šio MP dalys. 

Atvaizduojama, kai MP dalis patvirtinta. 

<suma 2> Netinkama finansuoti išlaidų suma. Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama, kai MP dalis patvirtinta. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Lentelė, kurioje atvaizduojamos projekto biudžeto išlaidų eilutės, turinčios netinkamų finansuoti 
išlaidų: 

Projekto biudžeto 
išlaidų eilutės 
numeris ir 
pavadinimas 

Projekto biudžeto išlaidų eilutės 
numeris ir pavadinimas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Veiklos nr. Veiklos numeris. Atvaizdavimo laukas. 

Tinkamomis 
finansuoti išlaidomis 
nepripažinta suma 

Tinkamomis finansuoti išlaidomis 
nepripažinta suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo kodas Tiekėjo kodas pagal juridinio 
asmens steigimo dokumentus ir 
registracijos pažymėjimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Tiekėjo 
pavadinimas 

Tiekėjo pavadinimas pagal juridinio 
asmens steigimo dokumentus ir 
registracijos pažymėjimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų pagrindimo 
dokumentai → 
Dokumento tipas 

Išlaidas pagrindžiančio dokumento 
tipas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų pagrindimo 
dokumentai → 
Serija 

Išlaidas pagrindžiančio dokumento 
serija. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų pagrindimo 
dokumentai → Nr. 

Išlaidas pagrindžiančio dokumento 
numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 

Išlaidų pagrindimo 
dokumentai → Data 

Išlaidas pagrindžiančio dokumento 
registracijos data. 

Atvaizdavimo laukas. 

ĮI komentaras Įgyvendinančiosios institucijos 
komentaras dėl netinkamos 
finansuoti išlaidų eilutės. 

Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimo turinys (tęsiama): 

<sąskaitų 
apmokėjimo būdu/ 
išlaidų 
kompensavimo 
būdu> 

Mokėjimo prašymo dalies projekto 
išlaidų apmokėjimo būdas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama, kai MP dalis patvirtinta. 

Jei tai MPD2, atvaizduojamas tekstas 
„sąskaitų apmokėjimo būdu“. 

Jei tai MPD3, atvaizduojamas tekstas „išlaidų 
kompensavimo būdu“. 

< suma 3 > Pagal šiame mokėjimo prašyme 
pripažintas tinkamomis finansuoti 
išlaidas skiriamo finansavimo lėšų 
suma. 

Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama, kai MP dalis patvirtinta. 

Atvaizduojama ĮI patvirtintos finansuoti išlaidų 
sumos finansavimo lėšų suma 

<suma 4> Projekto vykdytojui išmokama 
skiriamo finansavimo lėšų suma, 
Įvertinus nuokrypį ar įskaičius 
avansu išmokėtą ar nustatytą 
grąžintinų lėšų sumą. 

 

Atvaizdavimo laukas. 

Atvaizduojama, kai MP dalis patvirtinta. 

Atvaizduojama bendra paraiškoje AV ES ir BF 
programai išmokama suma. 

Papildoma informacija: 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

<pastabos> Įgyvendinančiosios institucijos 
pateiktos pastabos dėl MP dalies 
patvirtinimo arba atmetimo. 

Atvaizdavimo laukas. 

Kontaktinis asmuo Kontaktinio asmens vardas, pavardė 
ir el. pašto adresas. 

Atvaizdavimo laukas. 

 

3.28.5. Pranešimo (dokumento) dėl mokėjimo prašymo dalies patvirtinimo arba atmetimo 
ataskaita 

Ataskaita skirta peržiūrėti pranešimo vykdytojui apie tarpinio arba galutinio MP patvirtinimą arba atmetimą 
duomenis PDF formatu. 

Ataskaita formuojama, vykdant scenarijų: 

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Pranešimai“ → stulpelyje „Peržiūrėti“, pasirinkto pranešimo eilutėje [ ] → [Peržiūrėti 
dokumentą]; 

 Meniu → „Mokėjimo prašymai“ → „Mokėjimo prašymų sąrašas“ → stulpelyje „Pranešimas“, 

pasirinktos MP dalies eilutėje [ ]→ [Peržiūrėti dokumentą]. 

Ataskaitos pavyzdys 

 

168 pav.  Pranešimo vykdytojui apie MP dalies patvirtinimą arba atmetimą ataskaitos pavyzdys 
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Ataskaitos laukai 

Ataskaitos laukai Aprašymas Pastabos 

Ataskaitos antraštė: 

(įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas) 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas. 

 

NR. Projekto vykdytojo suteiktas 
mokėjimo prašymo numeris. 

 

<MP dalis> Patvirtinta arba atmesta mokėjimo 
prašymo dalis. 

Atvaizduojama, jei MP tipas yra „Tarpinis 
mokėjimas“ arba „Galutinis mokėjimas“. 

Galimos reikšmės: „MPD2“ arba „MPD3“. 

PATVIRTINIMO/ 

ATMETIMO 

Kai MP dalis patvirtinta, tai 
atvaizduojamas žodis 
„PATVIRTINIMO“. 

Kai MP dalis atmesta, tai 
atvaizduojamas žodis „ATMETIMO“. 

 

(data) Pranešimo vykdytojui išsiuntimo 
data (metai, mėnuo, diena). 

MPD2 arba MPD3 būsenos keitimo, kada buvo 
išsiųstas pranešimas, data. 

Data atvaizduojama, jei pranešimas išsiųstas į 
DMS. 

Nr. Pranešimo projekto vykdytojui 
numeris. 

 

Lentelė „ADRESATAS“: 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas pagal 
juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas 
pagal juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

 

Projekto kodas Sistemos sugeneruotas projekto 
kodas. 

 

Projekto 
pavadinimas 

Pilnas projekto pavadinimas.  

Ataskaitos turinys: 

<įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas> 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas. 

 

<MP nr.> Projekto vykdytojo suteiktas 
mokėjimo prašymo numeris. 

 

sąskaitų 
apmokėjimo būdu/ 
išlaidų 
kompensavimo 
būdu 

Kai MPD2, tai atvaizduojamas 
tekstas „sąskaitų apmokėjimo būdu“. 

Kai MPD3, tai atvaizduojamas 
tekstas „išlaidų kompensavimo 
būdu“. 
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Ataskaitos laukai Aprašymas Pastabos 

<tinkama finansuoti 
išlaidų suma> 

Tinkama finansuoti MPD2 arba 
MPD3 išlaidų suma. 

Duomenys atvaizduojami, kai tenkinamos 
visos šios sąlygos: 

- MP tipas yra „Tarpinis mokėjimas“ arba 
„Galutinis mokėjimas“; 

- MPD2 arba MPD3 būsena yra „Tikrinama 
ĮI“; 

- MPD2 arba MPD3 išlaidų duomenys yra 
patvirtinti. 

<skiriamo 
finansavimo lėšų 
suma> 

Netinkama finansuoti MPD2 arba 
MPD3 išlaidų suma. 

Duomenys atvaizduojami, kai tenkinamos 
visos šios sąlygos: 

- MP tipas yra „Tarpinis mokėjimas“ arba 
„Galutinis mokėjimas“; 

- MPD2 arba MPD3 būsena yra „Tikrinama 
ĮI“; 

- MPD2 arba MPD3 išlaidų duomenys yra 
patvirtinti. 

<netinkama 
finansuoti išlaidų 
suma> 

MPD2 arba MPD3 skiriamo 
finansavimo lėšų suma. 

Duomenys atvaizduojami, kai tenkinamos 
visos šios sąlygos: 

- MP tipas yra „Tarpinis mokėjimas“ arba 
„Galutinis mokėjimas“; 

- MPD2 arba MPD3 būsena yra „Tikrinama 
ĮI“ arba vėlesnė; 

- MPD2 arba MPD3 išlaidų duomenys yra 
patvirtinti. 

<išmokamo 
finansavimo lėšų 
suma> 

Bendra paraiškoje AV iš ES ir BF 
biudžeto programų išmokama suma. 

Atvaizdavimo laukas.  

Laukas ir jo reikšmė yra atvaizduojami, kai 
tenkinamos visos šios sąlygos: 

- MP tipas yra „Tarpinis mokėjimas“ arba 
„Galutinis mokėjimas“; 

MPD2 arba MPD3 būsena yra „Patvirtinta ĮI“ 
su požymiu „Patvirtinta paraiška AV“ arba 
vėlesnė. 

<avanso suma> MPD3 patvirtinta avanso suma.  Duomenys atvaizduojami, kai tenkinamos 
visos šios sąlygos: 

- MP tipas yra „Avansas“; 

- MPD3 būsena yra „Patvirtinta ĮI“ arba 
vėlesnė. 

Lentelė be pavadinimo – netinkamų finansuoti išlaidų sąrašas: 

(lentelė yra atvaizduojama, kai tenkinamos visos šios sąlygos: 

- MP tipas yra „Tarpinis mokėjimas“ arba „Galutinis mokėjimas“; 

- MPD2 arba MPD3 būsena yra „Tikrinama ĮI“ arba vėlesnė; 

- MPD2 arba MPD3 išlaidų duomenys yra patvirtinti; 

- MPD2 arba MPD3 netinkamų finansuoti išlaidų suma yra daugiau už 0,00) 

Projekto biudžeto 
išlaidų eilutės 
numeris ir 
pavadinimas 

Projekto biudžeto eilutė, iš kurios 
per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį 
patirta netinkamų finansuoti išlaidų.    

 

Veiklos nr. Projekto veiklos, kurią vykdant per 
atitinkamą ataskaitinį laikotarpį 
patirta netinkamų finansuoti išlaidų. 
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Ataskaitos laukai Aprašymas Pastabos 

Tinkamomis 
finansuoti išlaidomis 
nepripažinta suma 

MPD2 arba MPD3 biudžeto eilutės 
pagal atitinkamą veiklą netinkamų 
finansuoti išlaidų suma.  

 

Tiekėjo kodas MPD2 arba MPD3 biudžeto eilutės 
pagal atitinkamą veiklą tiekėjo 
kodas. 

 

Tiekėjo 
pavadinimas 

MPD2 arba MPD3 biudžeto eilutės 
pagal atitinkamą veiklą tiekėjo 
pavadinimas. 

 

Išlaidų pagrindimo dokumentai: 

Dokumento tipas Išlaidų pagrindimo dokumento tipas.  

Serija Išlaidų pagrindimo dokumento 
serijos numeris. 

 

Nr. Išlaidų pagrindimo dokumento 
numeris. 

 

Data Išlaidų pagrindimo dokumento data.  

ĮI komentaras Įgyvendinančiosios institucijos 
pastabos netinkamų išlaidų turinčiai 
eilutei. 

 

Po lentele: 

<pastabos> Įgyvendinančiosios institucijos 
pastabos dėl patvirtinimo arba 
atmetimo. 

 

Kontaktinis asmuo Kontaktinio asmens vardas ir 
pavardė, telefono numeris ir 
elektroninio pašto adresas.  

 

 
 

3.28.6. Pranešimo (dokumento) apie planuojamą patikrą vietoje forma 

Forma skirta peržiūrėti pranešimo vykdytojui apie planuojamą patikrą vietoje duomenis. 

Forma yra peržiūrima, vykdant scenarijų: 

 2.17.1 Pranešimų peržiūra. 

Navigacija 

 Meniu → „Pranešimai“ → stulpelyje „Peržiūrėti“, pasirinkto pranešimo eilutėje [ ]. 
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Formos pavyzdys 

 

169 pav.  Pranešimo apie planuojamą patikrą vietoje formos pavyzdys 

Formos mygtukai 

Formos 
mygtukai 

Aprašymas Pastabos 

[ ] 
Grįžimo į prieš tai buvusią formą 
mygtukas. 

 

[Peržiūrėti 
dokumentą] 

Informacinio pranešimo vykdytojui 
apie planuojamą patikrą vietoje 
paruošimo PDF formatu mygtukas. 

Paspaudus mygtuką yra suformuojama PDF 
formato informacinio pranešimo vykdytojui 
versija spausdinimui (plačiau apie tai žr. „3.17.9 
Pranešimo (dokumento) apie planuojamą 
patikrą vietoje ataskaita“). 

Rodomas pranešimas, kuriame galima pasirinkti 
atidaryti dokumentą peržiūrai arba išsaugoti 
kompiuteryje. 

Formos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pranešimo antraštė: 

(įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas) 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas.  

Atvaizdavimo laukas. 

(pranešimo apie 
planuojamą patikrą 
vietoje išsiuntimo 
data) 

Pranešimo apie planuojamą patikrą 
vietoje išsiuntimo data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Nr. Pranešimo apie planuojamą patikrą 
vietoje numeris. 

Atvaizdavimo laukas. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Lentelė „ADRESATAS“: 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas pagal 
juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas 
pagal juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto kodas Sistemos sugeneruotas projekto 
kodas. 

Atvaizdavimo laukas. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas. Atvaizdavimo laukas. 

Pranešimo turinys: 

<patikros pradžia> Planuojamos patikros vietoje 
pradžios data. 

Atvaizdavimo laukas. 

Papildoma informacija: 

<pastabos> Įgyvendinančiosios institucijos 
pateiktos pastabos pranešimui apie 
planuojamą patikrą vietoje. 

Atvaizdavimo laukas. 

Kontaktinis asmuo Kontaktinio asmens vardas, pavardė 
ir el. pašto adresas. 

Atvaizdavimo laukas. 

 

3.28.7. Pranešimo (dokumento) apie planuojamą patikrą vietoje ataskaita 

Ataskaita skirta peržiūrėti pranešimo vykdytojui apie planuojamą patikrą vietoje duomenis PDF formatu. 

Ataskaita formuojama, vykdant scenarijų: 

 2.2 Duomenų spausdinimas. 

Navigacija 

 Meniu → „Pranešimai“ → stulpelyje „Peržiūrėti“, pasirinkto pranešimo eilutėje [ ] → [Peržiūrėti 
dokumentą]. 
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Ataskaitos pavyzdys 

 
170 pav.  Pranešimo vykdytojui apie planuojamą patikrą vietoje ataskaitos pavyzdys 

Ataskaitos laukai 

Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Pranešimo antraštė: 

(įgyvendinančiosios 
institucijos 
pavadinimas) 

Projekto įgyvendinančiosios 
institucijos pavadinimas.  

 

(pranešimo apie 
planuojamą patikrą 
vietoje išsiuntimo 
data) 

Pranešimo apie planuojamą patikrą 
vietoje išsiuntimo data. 

 

Nr. Pranešimo apie planuojamą patikrą 
vietoje numeris. 

 

Lentelė „ADRESATAS“: 

Projekto vykdytojo 
kodas 

Projekto vykdytojo kodas pagal 
juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto vykdytojo pavadinimas 
pagal juridinio asmens steigimo 
dokumentus ir registracijos 
pažymėjimą. 

 

Projekto kodas Sistemos sugeneruotas projekto 
kodas. 

 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas.  

Pranešimo turinys: 

<patikros pradžia> Planuojamos patikros vietoje 
pradžios data. 
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Formos laukas Aprašymas Pastabos 

Papildoma informacija: 

<pastabos> Įgyvendinančiosios institucijos 
pateiktos pastabos pranešimui apie 
planuojamą patikrą vietoje. 

 

Kontaktinis asmuo Kontaktinio asmens vardas, pavardė 
ir el. pašto adresas. 

 

 


