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Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo 

ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 329 punktu: 

1. T v i r t i n u  Projektams, įgyvendinamiems pagal 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 

įgyvendinimo priemones, skirto finansavimo mažinimo tvarkos aprašą (pridedama). 

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo 

agentūros direktoriaus 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. 2016/8-236 „Dėl Projektams, 

įgyvendinamiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 

prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemones, skirto finansavimo 

mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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PROJEKTAMS, ĮGYVENDINAMIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS 

FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „INFORMACINĖS 

VISUOMENĖS SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONES, SKIRTO 

FINANSAVIMO MAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Projektams, įgyvendinamiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemones, 

skirto finansavimo mažinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato projektų, įgyvendinamų pagal 

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės 

visuomenės skatinimas“ (toliau – IVS prioriteto) įgyvendinimo priemones, (toliau – projektas) 

tarpinių projekto įgyvendinimo etapų nustatymo ir už projektų tarpiniuose projekto įgyvendinimo 

etapuose nustatytų įsipareigojimų neįvykdymą taikomą projektams skirto finansavimo mažinimo 

tvarką. 

2. Šio aprašo tikslas – stiprinti projektų įgyvendinimo stebėseną, užtikrinti, kad projektuose 

numatytos veiklos būtų įgyvendintos pagal projektų sutartyse (toliau – sutartis) numatytus terminus 

laikantis nustatytų įsipareigojimų bei nustatyti Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamo projekto vykdytojo (toliau – projekto vykdytojas) atsakomybę už šių įsipareigojimų 

nevykdymą. 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, 

įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, 

patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 528 „Dėl 

Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių patvirtinimo“, Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. 

įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose 

vartojamas sąvokas.  

4. Aprašas netaikomas tais atvejais, kai projekto vykdytojas nesilaiko sutartyje nustatytų sąlygų 

Projektų taisyklių 25 skirsnyje nurodytais atvejais ir kai toks nesilaikymas turi Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių 297 punkte nustatytų pažeidimo požymių. 

5. Apraše tarpinis projekto įgyvendinimo etapas suprantamas kaip sutartyje nustatytas konkretus 

laikotarpis daliai sutartinių projekto vykdytojo įsipareigojimų įvykdyti.  

 

II. TARPINIŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPŲ NUSTATYMAS 

 

6. Tarpiniai projekto įgyvendinimo etapai sutartyje nustatomi vadovaujantis: 

6.1. projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais projektų įgyvendinimo reikalavimais ir 

įpareigojimais projektų vykdytojams; 

6.2. paraiškoje numatytais projekto vykdytojo įsipareigojimais; 



6.3. viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) sprendimu baigti 

paraiškos vertinimą su išlyga, kad konkretūs veiksmai bus atlikti iki sutartyje konkrečiu atveju 

nustatyto termino;  

6.4. teisės aktuose nustatytais reikalavimais. 

7. Sutartyje nustatomi tarpiniai projekto įgyvendinimo etapai turi būti aiškūs ir konkretūs, 

numatantys etape nustatytų įsipareigojimų apimtis ir įgyvendinimo terminą. 

8. Projekto vykdytojas per 5 darbo dienas po kiekvieno sutartyje nustatyto tarpinio projekto 

įgyvendinimo etapo pabaigos privalo raštu informuoti CPVA apie tarpiniame projekto įgyvendinimo 

etape nustatytų įsipareigojimų įvykdymą ir sudaryti sąlygas įvertinti, ar tarpiniame projekto 

įgyvendinimo etape nurodyti įsipareigojimai atlikti taip ir tokia apimtimi, kaip nurodyta sutartyje. Jei 

projekto vykdytojas neįvykdo šių įsipareigojimų, privalo raštu informuoti CPVA apie  priežastis ir 

pateikti siūlymus kaip ir kokiais terminais įgyvendins įsipareigojimus. 

 

III. NUSTATYTŲ TARPINIŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPŲ KEITIMAS 

 

9. Sutartyje nustatyti tarpiniai projekto įgyvendinimo etapai gali būti keičiami šiais atvejais: 

9.1. pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis;  

9.2. tarpinis projekto įgyvendinimo etapas negali būti atliktas nustatytu terminu dėl to, kad: 

9.2.1.  projekto vykdytojas negali sukurti ir ištestuoti projekto įgyvendinimo metu numatytų 

sukurti informacinių sistemų ir (arba) registrų integracinių sąsajų dėl to, kad kuriamos kitos 

informacinės sistemos ir (arba) registrai dar yra nesukurti ir (arba) neparuošti tokiai informacinių 

sistemų ir (arba) registrų tarpusavio integracijai; 

9.2.2. projekto vykdytojas negali perkelti projekto įgyvendinimo metu sukurtų informacinių 

sistemų ir (arba) registrų į valstybės debesijos paslaugų teikėjų valdomą informacinių technologijų 

infrastruktūrą, nes ši infrastruktūra dar nėra sukurta ir (arba) valstybės debesijos paslaugų teikėjai dar 

nėra pasiruošę teikti šias paslaugas; 

9.2.3. vėluojama atlikti ankstesnį tarpinį projekto įgyvendinimo etapą, nuo kurio atlikimo 

tiesiogiai priklauso tolimesni tarpiniai projekto įgyvendinimo etapai; 

9.2.4. dėl nuo projekto vykdytojo nepriklausančių aplinkybių nėra priimti su tarpiniu projekto 

įgyvendinimo etapu susiję teisės aktai ir (arba) jų pakeitimai. 

10. Paaiškėjus aprašo 9.1-9.2 papunkčiuose nurodytoms aplinkybėms, per 5 darbo dienas 

projekto vykdytojas privalo raštu pateikti informaciją CPVA, nurodydamas ir pagrįsdamas 

objektyvias aplinkybes, dėl kurių būtina keisti sutartyje nustatytus tarpinius projekto įgyvendinimo 

etapus. 

11. CPVA, per 5 darbo dienas įvertinusi gautą informaciją, gali inicijuoti sutarties keitimą, kuriuo 

atitinkamai pakeičiami tarpinių projekto įgyvendinimo etapų terminai ir (arba) apimtys. Apie 

sutarties pakeitimus CPVA raštu informuoja Ministeriją.  

 

IV. PROJEKTUI SKIRTO FINANSAVIMO MAŽINIMAS 

 

12. Projekto vykdytojui iki numatyto termino tinkamai neįvykdžius tarpiniame projekto 

įgyvendinimo etape nustatytų įsipareigojimų (išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 9.1 ir 9.2 

papunkčiuose), už kiekvieną praleistą nustatyto termino dieną CPVA turi teisę skaičiuoti 0,03 

procento delspinigius. 

13. Delspinigiai skaičiuojami nuo sutarties 3.2 papunktyje nurodytos projekto vykdytojui 

projektui įgyvendinti skiriamos finansavimo sumos procentinės dalies (išskyrus aprašo 14 punkte 

nurodytus atvejus): 

13.1. kai vėluojama iki 6 mėnesių – nuo 15 procentų; 

13.2. kai vėluojama nuo 6 iki 12 mėnesių – nuo 30 procentų; 

13.3. kai vėluojama nuo 12 iki 18 mėnesių – nuo 50 procentų; 



13.4. kai vėluojama daugiau nei 18 mėnesių – nuo 70 procentų. 

14. Jeigu projekto vykdytojas iki numatyto termino tinkamai neįvykdo tarpiniame projekto 

įgyvendinimo etape nustatytų įsipareigojimų, kurie yra susiję su viešojo pirkimo sutarties objektu, 

delspinigiai skaičiuojami nuo viešojo pirkimo sutarties sumos. 

15. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai turėjo būti įvykdytas tarpinis 

projekto įgyvendinimo etapas. CPVA per 5 darbo dienas raštu informuoja projekto vykdytoją, kad 

pradedami skaičiuoti delspinigiai už praleistą tarpinį projekto įgyvendinimo etapo terminą. 

16. CPVA sprendimu atliekamas vienašalis sutarties keitimas ir mažinamas projektui skirtas 

finansavimas apskaičiuota delspinigių suma. Projektui skirtas finansavimas mažinamas įvykdžius 

tarpinį projekto įgyvendinimo etapą. Jeigu tarpiniame projekto įgyvendinimo etape nustatytus 

įsipareigojimus vėluojama įvykdyti ilgiau nei 6 mėnesius, vienašalis sutarties keitimas atliekamas ir 

mažinamas projektui skirtas finansavimas apskaičiuota delspinigių suma ne rečiau kaip kas 6 

mėnesius. Prireikus išmokėtos lėšos gali būti susigrąžinamos Projektų taisyklių 26 skirsnyje nustatyta 

tvarka. 

17. Jeigu priskaičiuotų delspinigių suma yra mažesnė nei 100 Eur, projektui skirtas finansavimas 

nemažinamas.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Projekto vykdytojas neatsako už visišką ar dalinį tarpiniame projekto įgyvendinimo etape 

nustatytų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu jis įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos 

jėgos (force majeure) aplinkybių.  

19. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir projekto vykdytojo 

teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 

d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. 

 

______________________________ 

 


