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TECHNINĖ UŽDUOTIS DĖL EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO 

PROGRAMOS PROJEKTO TIKRINTOJO PASLAUGOS PIRKIMO 

 

 1. Techninė užduotis yra skirta atrinkti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (toliau – ETBT) 

programos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020  projekto Creating of business support 

system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania Nr. LLI-131, įgyvendinamo 

Lietuvos partnerio Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos išlaidų teisėtumo ir 

panaudojimo teisingumo patikras (toliau – tikrinimas) atliekantį paslaugos teikėją (toliau – tikrintoją).  

 2. Tikrinimai turi būti atliekami pagal šią techninę užduotį vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo 

paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų 23 straipsnio 4 dalies nuostatomis, 2014 m. 

kovo 4d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 481/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 papildomas konkrečiomis bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo 

finansuoti taisyklėmis, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, programos 

reikalavimais, Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintais tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, 

taikomais užduotims dėl iš anksto sutartų procedūrų, ir laikantis Tarptautinės buhalterių federacijos 

patvirtinto Buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų.  

3. Tikrintojas turi būti nepriklausomas nuo tikrinamo Lietuvos partnerio laikantis Tarptautinės buhalterių 

federacijos Buhalterių profesionalų etikos kodekse išdėstytų nepriklausomumo reikalavimų. 

4. Tikrintojas įsipareigoja užtikrinti savo darbo dokumentų, iš Lietuvos partnerio gautų dokumentų (ar jų 

kopijų) ir informacijos konfidencialumą bei apsaugą. 

5. Bendroji informacija apie projektą: www.rokiskis.lt/lt/vykdomi-projektai.html 

6. Tikrintojai, vykdydami Lietuvos partnerių deklaruotų projektų išlaidų teisėtumo ir panaudojimo 

teisingumo tikrinimą, turi: 

6.1. Tinkamai (100 proc.) atlikti Lietuvos partnerio deklaruotų projekto išlaidų teisėtumo ir 

panaudojimo teisingumo tikrinimą, kurio metu turi būti patikrinta: 

6.1.1. Lietuvos partnerio tinkamumas gauti Europos Sąjungos finansinę paramą pagal Europos 

teritorinio bendradarbiavimo tikslo paramą pagal programos reikalavimus; 

6.1.2. projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruojamos pripažinti tinkamomis išlaidos, atsižvelgiant į 

projekto paramos sutarties sąlygas: 

6.1.2.1. ar Lietuvos partnerio projekto išlaidos yra numatytos projekto paramos sutartyje ir 

patvirtintoje paraiškoje projektui finansuoti; 

6.1.2.2. ar Lietuvos partnerio projekto išlaidos patirtos tinkamu finansuoti laikotarpiu; 

6.1.2.3. ar Lietuvos partnerio projekto išlaidos atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų 

efektyvumo, išlaidų ir naudos principus; 

6.1.2.4. ar projekto išlaidos tiesiogiai patirtos Lietuvos partnerio;  

6.1.2.5. ar projekto išlaidos teisingai paskirstytos biudžeto eilutėms ir veiklų grupėms;  

6.1.2.6. ar projekto išlaidos tinkamai apskaičiuotos;  

6.1.2.7. ar projekto išlaidos atitinka Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoje ir kituose 

teisės aktuose nustatytus tinkamumo reikalavimus; 

6.1.3. ar tinkamai tvarkoma projekto išlaidų buhalterinė apskaita: 

6.1.3.1. ar Lietuvos partnerio projekto išlaidų buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą; 

6.1.3.2. ar ūkinės operacijos, susijusios su projekto išlaidomis, yra įtrauktos į Lietuvos partnerio 

buhalterinę apskaitą; 

http://www.rokiskis.lt/lt/vykdomi-projektai.html


6.1.3.3. ar pagal Lietuvos partnerio buhalterinės apskaitos duomenis galima identifikuoti projekto 

išlaidas (ar projekto sąskaitos yra sužymėtos, jose yra nurodytas projekto numeris ir kt.), ar projekto išlaidos 

nėra padengtos kitų projektų / programų lėšomis; 

6.1.4. ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje prašomos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos yra 

tinkamai dokumentuotos: 

6.1.4.1. ar projekto išlaidos pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais; 

6.1.4.2. ar projekto išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalai (jei 

neįmanoma – patvirtintos jų kopijos) yra saugomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir paramos sutarties 

reikalavimus (jeigu tikrintojas teikia tam patvirtinimą, jis prieš tai turi būti atlikęs projekto patikrinimą (-us) vietoje ir 

vadovaudamasis tikrinimo rezultatais teikti savo išvadas dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo);   

6.1.4.3. ar projekto išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalai atitinka 

patvirtintas jų kopijas, pateikiamas kartu su tikrinama projekto įgyvendinimo ataskaita;  

6.1.5. ar Lietuvos partneris tinkamai atsiskaitė su darbuotojais, trečiosiomis šalimis už numatytus ir 

atliktus darbus, paslaugas, pristatytas prekes; 

6.1.6. projekto įgyvendinimo metu įsigyto arba sukurto ilgalaikio turto (materialiojo ir 

nematerialiojo), įsigytų prekių, suteiktų paslaugų ir (ar) atliktų darbų faktinis buvimas ir tai palyginama su 

išlaidų pagrindimo dokumentais (jeigu tikrintojas teikia tam patvirtinimą, jis prieš tai turi būti atlikęs projekto 

patikrinimą (-us) vietoje ir vadovaudamasis tikrinimo rezultatais teikti savo išvadas dėl projekto veiklų ir išlaidų 

tinkamumo ir teisėtumo); 

6.1.7. ar projekto pajamos iš finansuojamos veiklos ir (arba) sukurtų produktų, jei tokios buvo gautos, 

tinkamai įtrauktos į projekto išlaidų buhalterinę apskaitą ir tinkamai deklaruotos projekto įgyvendinimo 

ataskaitoje; 

6.1.8. ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) gali 

būti tinkamos finansuoti išlaidos, jei PVM nurodomas ir prašoma jį sumokėti iš paramos lėšų; ar tinkamai 

apskaičiuotas mišrusis PVM ir ar prašoma sumokėti PVM suma yra apskaičiuota teisingai; ar teisingai 

apskaičiuota netinkamo finansuoti PVM suma; 

6.1.9. ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje pateikta informacija apie įvykdytas veiklas sutampa su 

pateikta finansine informacija; 

6.1.10. ar pasiekti projekto veiklų įgyvendinimo rodikliai ir ar egzistuoja pasiektus rodiklius 

patvirtinantys dokumentai (jeigu tikrintojas teikia tam patvirtinimą, jis prieš tai turi būti atlikęs projekto patikrinimą 

(-us) vietoje ir vadovaudamasis tikrinimo rezultatais teikti savo išvadas dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir 

teisėtumo); 

6.1.11. ar Lietuvos partneris tinkamai įvykdė prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimus pagal projekto 

nustatytą pirkimų tvarką; 

6.1.12. ar Lietuvos partneris tinkamai dokumentavo atliktus pirkimus, laikėsi pirkimų principų (jeigu 

tikrintojas teikia tam patvirtinimą, jis prieš tai turi būti atlikęs projekto patikrinimą (-us) vietoje ir vadovaudamasis 

tikrinimo rezultatais teikti savo išvadas dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo);  

6.1.13. ar Lietuvos partneris tinkamai laikėsi nustatytų projekto viešinimo ir sklaidos reikalavimų 

(jeigu tikrintojas teikia tam patvirtinimą, jis prieš tai turi būti atlikęs projekto patikrinimą (-us) vietoje ir 

vadovaudamasis tikrinimo rezultatais teikti savo išvadas dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo);  

6.1.14. pagrindinio projekto partnerio veikla (jeigu yra tikrinamas Lietuvos pagrindinis projekto 

partneris): 

6.1.14.1. tikrinama, ar pagrindinis projekto partneris laiku ir tinkamai paskirstė ir pervedė paramos 

lėšas kitiems projekto partneriams; 

6.1.14.2. tikrinama, ar teisingai nurodytos visų projekto partnerių veiklos ir išlaidos jungtinėje 

projekto įgyvendinimo ataskaitoje (jeigu programos pagrindiniuose dokumentuose nenustatyta kitaip); 

6.1.14.3. tikrinama, ar projekto partnerių veiklos ir išlaidos patvirtintos tinkamų tikrintojų pagal 

šalies, iš kurios yra projekto partneris, nustatytus reikalavimus (jeigu programos pagrindiniuose 

dokumentuose nenustatyta kitaip); 

6.1.15. ar Lietuvos partneris tinkamai laikėsi valstybės pagalbos reikalavimų, aplinkosaugos, darnaus 

vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo principų (jeigu programos pagrindiniuose dokumentuose 

nenustatyta kitaip); 



6.1.16. kiti dalykai, kurie turi būti patikrinti pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 

programos reikalavimus. 

Tikrintojas turi atlikti šį tikrinimą ir pateikti Lietuvos partneriui tikrintojo patvirtinimą (anglų kalba) 

pagal atitinkamos programos nustatytus reikalavimus, tikrinimo klausimų lapą pagal atitinkamos programos 

nustatytus reikalavimus ir (arba) šios techninės užduoties 2 priede pateikiamą formos pavyzdį per 1 mėnesį 

nuo projekto įgyvendinimo ataskaitos iš Lietuvos partnerio gavimo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius 

nuo projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos. 

Tikrintojas, radęs Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktų ir pagrindinių programos 

dokumentų reikalavimų neatitikimų, turi juos nurodyti tikrinimo klausimų lape pagal atitinkamos programos 

nustatytus reikalavimus ir (arba) šios techninės užduoties 2 priede pateikiamą formos pavyzdį. Kiekvienas 

atvejis turi būti įvertintas atsižvelgiant į projekto biudžeto išlaidų kategorijas, išlaidų sumą. 

6.2. Tikrintojas mažiausiai vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki 

Lietuvos partnerio galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo termino dienos, turi atlikti projekto 

patikrinimą (-us) vietoje. Projekto patikrinimo vietoje rezultatai turi būti pateikti projekto patikrinimo vietoje 

ataskaitoje pagal atitinkamos programos nustatytą formą ir (arba) tikrintojo parengtą formą (joje atsakoma į 

6.2.1-6.2.12 papunkčiuose nustatytus patikrinimo vietoje klausimus, pateikiami patikros vietoje rezultatai, 

išvados ir rekomendacijos, prireikus – privalomi nurodymai projekto vykdytojui), kuri turi būti parengta ir 

pateikta Lietuvos partneriui per 5 darbo dienas nuo patikrinimo vietoje dienos, bet ne vėliau kaip iki galutinės 

projekto įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo dienos. Projekto patikrinimo vietoje metu turi būti patikrinta: 

6.2.1. ar Lietuvos partnerio tikrintojui pateikta ir projekto įgyvendinimo ataskaitose nurodyta 

informacija yra teisinga; 

6.2.2. ar Lietuvos partnerio kartu su projekto įgyvendinimo ataskaitomis teiktos išlaidų pagrindimo ir 

jų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijos atitinka šių dokumentų originalus ir/ ar originalai (jei 

neįmanoma – patvirtintos jų kopijos) yra saugomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir paramos sutarties 

reikalavimus; 

6.2.3. ar yra atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kuriuos Lietuvos partneris 

atsiskaitė tikrintojui ir kuriuos deklaravo projekto įgyvendinimo ataskaitose; 

6.2.4. ar pasiekti projekto veiklų įgyvendinimo rodikliai ir ar egzistuoja pasiektus rodiklius 

patvirtinantys dokumentai; 

6.2.5. ar nepasikeitė duomenys, turintys įtakos Europos Sąjungos finansinės paramos dydžio 

nustatymui; 

6.2.6. ar nėra padaryta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų pažeidimų, Lietuvos partneriui 

įgyvendinant projektą; 

6.2.7. ar Lietuvos partneris tinkamai įgyvendina projekto viešinimo ir informavimo priemones ir 

laikėsi nustatytų projekto viešinimo ir sklaidos reikalavimų; 

6.2.8. ar Lietuvos partneris tinkamai dokumentavo atliktus pirkimus, laikėsi pirkimų principų; 

6.2.9. ar Lietuvos partneris projekto apskaitą tvarko atskirai nuo bendrosios Lietuvos partnerio 

buhalterinės apskaitos; 

6.2.10. ar Lietuvos partneris laikosi kitų projekto paramos sutarties sąlygų; 

6.2.11. ar Lietuvos partneris laikosi aplinkosaugos, darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei  

nediskriminavimo principų; 

6.2.12. kiti dalykai, atsižvelgiant į projekto pobūdį. 

6.3. Tikrintojas turi konsultuoti Lietuvos partnerį žodžiu ir raštu projekto finansinės apskaitos, 

projekto išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams klausimais. 

6.4. Pareikalavus teikti informaciją ir paaiškinimus apie aplinkybes, kurioms esant buvo prieita prie 

išvados dėl projekto veiklų ir lėšų panaudojimo, tikrintojas turi sudaryti sąlygas gauti tikrinamus 

dokumentus, darbo dokumentus Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programą įgyvendinančioms 

institucijoms bei kitoms programos įgyvendinimo priežiūrą vykdančioms institucijoms ir jų įgaliotiems 

atstovams. 

____________________ 

  



Techninės užduoties 

 1 priedas 

 

EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMŲ SĄRAŠAS 

 

 

• Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa 

 

• Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 

 

• Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa 

 

• Interreg  Baltijos jūros regiono programa 

 

• Interreg Europe programa 

 

• URBACT programa 

 

• INTERACT programa 

__________________________ 



Techninės užduoties 

 2 priedas 

 

TIKRINIMO KLAUSIMŲ LAPAS 

 

1. Projekto numeris  

2. Projekto pavadinimas  

3. Projekto įgyvendinimo trukmė 2017.04.01-2019.03.31 

4. Tikrinamo Lietuvos partnerio institucijos pavadinimas  

5. Patvirtintoje projekto paraiškoje Lietuvos partneriui numatytas 

biudžetas, eurais 

 

6. Ataskaitinis laikotarpis  
Nr. 

20_-__-__ – 20_-__-__ 

7. Iki šio ataskaitinio laikotarpio Lietuvos partneriui tikrintojo 

patvirtintų tinkamų išlaidų suma, eurais 

 

8. Lietuvos partnerio projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo 

tikrintojui data 

 

9. Lietuvos partnerio projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruojamų 

išlaidų suma, eurais 

 

10. Lietuvos partnerio projekto įgyvendinimo ataskaitoje tikrintojo 

patvirtintų tinkamų išlaidų suma, eurais 

 

11. Tikrintojo patvirtinimo data  

 

12. Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų tikrinimo metu buvo atliktos šios procedūros, 

numatytos techninėje užduotyje, ir teikiami šie faktiniai pastebėjimai: 

 

Atliktos procedūros 
Taip / Ne / 

Netaikoma 

Faktiniai 

pastebėjimai ir 

informacija apie 

tai, kaip buvo 

įsitikinta 

12.1. Partnerio tinkamumo gauti Europos Sąjungos finansinę paramą tikrinimas 

12.1.1. Lietuvos partnerio tinkamumas gauti Europos 

Sąjungos finansinę paramą patikrintas pagal programos 

reikalavimus 

  

12.2. Lietuvos partnerio projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo tikrinimas 

12.2.1. Projekto įgyvendinimo ataskaitoje 

deklaruojamos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos 

patikrintos, atsižvelgiant į projekto paramos sutarties 

sąlygas, t. y., ar projekto išlaidos:  

  

12.2.1.1. yra numatytos projekto paramos sutartyje ir 

patvirtintoje paraiškoje projektui finansuoti 
 

12.2.1.2. patirtos tinkamu finansuoti laikotarpiu  

12.2.1.3. atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų 

efektyvumo, išlaidų ir naudos principus 
 

12.2.1.4. tiesiogiai patirtos Lietuvos partnerio  

12.2.1.5. teisingai paskirstytos biudžeto eilutėms ir 

veiklų grupėms 
 

12.2.1.6. tinkamai apskaičiuotos  

12.2.1.7. atitinka nustatytus programoje ir išdėstytus 

kituose teisės aktuose reikalavimus  
 



12.2.2. Patikrinta, ar tinkamai tvarkoma atskira projekto 

išlaidų buhalterinė apskaita, t. y.:  

  

12.2.2.1. ar Lietuvos partnerio projekto išlaidų 

buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos 

tvarkymą 

 

12.2.2.2. ar ūkinės operacijos, susijusios su projekto 

išlaidomis, yra įtrauktos į Lietuvos partnerio buhalterinę 

apskaitą: 

  

12.2.2.2.1. Lietuvos partnerio išlaidų suma per 

ataskaitinį periodą įtraukta į Lietuvos partnerio 

buhalterinę apskaitą 

Nurodoma suma 

eurais 

___________ 

 

12.2.2.2.2. Lietuvos partnerio išlaidų suma nuo projekto 

pradžios įtraukta į Lietuvos partnerio buhalterinę 

apskaitą 

Nurodoma suma 

eurais 

___________ 

 

12.2.2.3. ar pagal Lietuvos partnerio buhalterinės 

apskaitos duomenis galima identifikuoti projekto 

išlaidas (ar sąskaitos yra sužymėtos, jose yra nurodytas 

projekto numeris ir kt.), ar projekto išlaidos nėra 

padengtos kitų projektų / programų lėšomis 

  

12.2.3. Patikrinta, ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje 

prašomos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos yra 

tinkamai dokumentuotos, t. y.: 

  

12.2.3.1. ar projekto išlaidos pagrįstos išlaidų 

pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais 

 
 

12.2.3.2. ar projekto išlaidų pagrindimo ir jų 

apmokėjimo įrodymo dokumentų originalai (jei 

neįmanoma – patvirtintos jų kopijos) yra saugomi pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktų ir paramos sutarties 

reikalavimus  

Atsakant „Taip“ 

nurodoma 

patikrinimo vietoje 

atlikimo data 

_______________

_ 

 

12.2.3.3. ar projekto išlaidų pagrindimo ir jų 

apmokėjimo įrodymo dokumentų originalai atitinka 

patvirtintas jų kopijas, pateikiamas kartu su tikrinama 

projekto įgyvendinimo ataskaita  

Atsakant „Taip“ 

nurodoma 

patikrinimo vietoje 

atlikimo 

data____________

_ 

 

12.2.3.4. ar ant projekto išlaidų pagrindimo dokumentų 

yra žyma, nurodanti, kad apmokėjimas atliktas iš 

projekto lėšų 

Atsakant „Taip“ 

nurodoma 

patikrinimo vietoje 

atlikimo 

data____________

_ 

Jeigu ataskaitiniu 

laikotarpiu patikra 

nebuvo vykdoma, 

turi būti nurodyta, 

kaip buvo įsitikinta 

 

12.2.4. Patikrinti Lietuvos partnerio įvykdyti 

atsiskaitymai su darbuotojais, trečiosiomis šalimis už 

atliktus darbus, suteiktas paslaugas, pristatytas prekes 

  



12.2.5. Patikrintas projekto įgyvendinimo metu įsigyto 

arba sukurto ilgalaikio turto (materialusis ir 

nematerialusis), prekių, suteiktų paslaugų ir (ar) atliktų 

darbų faktinis buvimas, tai palyginta su išlaidų 

pagrindimo dokumentais 

Atsakant „Taip“ 

nurodoma 

patikrinimo vietoje 

atlikimo data ir 

ataskaitos 

data____________ 

ir pridedamas 

priedas su 

patikrintu turto 

sąrašu, kuriame 

nurodomi 

ilgalaikio turto 

inventoriniai 

numeriai 

 

12.2.6. Patikrinta, ar projekto pajamos iš finansuojamos 

veiklos ir (arba) sukurtų produktų, jei tokios buvo 

gautos, tinkamai įtrauktos į projekto išlaidų buhalterinę 

apskaitą ir tinkamai deklaruotos projekto įgyvendinimo 

ataskaitoje 

  

12.2.7. Patikrinta, ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje 

deklaruotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) 

gali būti tinkamos finansuoti išlaidos, jei PVM 

nurodomas ir prašoma jį sumokėti iš paramos lėšų; ar 

prašoma sumokėti PVM suma yra apskaičiuota 

teisingai; ar teisingai apskaičiuota netinkamo finansuoti 

PVM suma 

  

12.2.8. Patikrinta, ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje 

pateikta informacija apie įvykdytas veiklas sutampa su 

pateikta finansine informacija 

  

12.2.9. Patikrinta, ar pasiekti projekto veiklų 

įgyvendinimo rodikliai ir ar yra pasiektus rodiklius 

patvirtinantys dokumentai 

Atsakant „Taip“ 

nurodoma 

patikrinimo vietoje 

atlikimo data ir 

ataskaitos data 

_______________

_ 

Jeigu ataskaitiniu 

laikotarpiu patikra 

nebuvo vykdoma, 

turi būti nurodyta, 

kaip buvo įsitikinta 

 

12.2.10. Patikrinta, ar Lietuvos partneris įvykdė prekių, 

paslaugų ir (ar) darbų pirkimus: 

- jeigu jis yra perkančioji organizacija, vadovaudamasis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir pagal 

numatomų įsigyti prekių, paslaugų arba darbų pirkimų 

planą; 

- jeigu jis nėra perkančioji organizacija, 

vadovaudamasis Europos teritorinio bendradarbiavimo 

tikslo programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, 

atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, 

nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal 

Viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklėmis 

  



12.2.11. Patikrinta, ar Lietuvos partneris tinkamai 

dokumentavo atliktus pirkimus, laikėsi pirkimų principų 

ir tinkamai atliko visas pirkimo procedūras 

Atsakant „Taip“ 

nurodoma 

patikrinimo vietoje 

atlikimo data ir 

ataskaitos data 

_______________

_ 

Jeigu ataskaitiniu 

laikotarpiu patikra 

nebuvo vykdoma, 

turi būti nurodyta, 

kaip buvo įsitikinta 

 

12.2.12. Patikrinta, ar Lietuvos partneris tinkamai 

laikėsi Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 

programos dokumentuose nustatytų projekto viešinimo 

ir sklaidos reikalavimų 

Atsakant „Taip“ 

nurodoma 

patikrinimo vietoje 

atlikimo data ir 

ataskaitos data 

_______________

_ 

Jeigu ataskaitiniu 

laikotarpiu patikra 

nebuvo vykdoma, 

turi būti nurodyta, 

kaip buvo įsitikinta 

 

12.2.13. Patikrinta, ar Lietuvos partneris tinkamai 

laikėsi valstybės pagalbos reikalavimų, aplinkosaugos, 

darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei 

nediskriminavimo principų 

  

12.3. Tikrinimai, susiję su pagrindinio projekto partnerio veikla (jeigu tikrinamas Lietuvos 

partneris yra pagrindinis projekto partneris) 

12.3.1. Patikrinta, ar pagrindinis projekto partneris laiku 

ir tinkamai paskirstė ir pervedė paramos lėšas kitiems 

projekto partneriams 

  

12.3.2. Patikrinta, ar teisingai nurodytos visų projekto 

partnerių veiklos ir išlaidos jungtinėje projekto 

įgyvendinimo ataskaitoje (netaikoma Lietuvos ir 

Lenkijos programos atveju) 

  

12.3.3. Patikrinta, ar projekto partnerių veiklos ir 

išlaidos patvirtintos tinkamų tikrintojų pagal šalies, iš 

kurios yra projekto partneris, nustatytus reikalavimus 

(netaikoma Lietuvos ir Lenkijos programos atveju) 

  

12.4. Kita 

...   

 

  



 

13. Nustatyti šie pagrindinių programos dokumentų ir teisės aktų reikalavimų neatitikimai: 

Eil 

Nr. 
Neatitikimo aprašymas, nurodant: 

Nustatyta 

netinkamų 

išlaidų 

suma, eurais 

Rekomendacijos 

Lietuvos 

partneriui 

13.1.    

13.1.1 Pažeisto teisės akto, pagrindinio programos 

dokumento pavadinimą ir punktą: 

 

_________________________________________  

13.1.2. Neatitikimų priežastis: 

 

_________________________________________  

13.1.3. Lietuvos partnerio projekto įgyvendinimo 

ataskaitoje su neatitikimu susijusią deklaruojama 

išlaidų sumą, eurais, ir projekto biudžeto eilutę: 

 

_________________________________________  

13.1.4. Su neatitikimu susijusius projekto dokumentus 

(paslaugų, prekių ar darbų sutarties numeris ir data; 

paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo ar rangovo pateiktos 

sąskaitos data ir numeris; apmokėjimo data ir 

apmokėjimo dokumento numeris): 

 

_________________________________________  

 

13.2. ... ... ... 

 

 

Tikrinimą atliko: 

_____________________________________ 

 (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

_____________________________________ 

 (data) 

 

Tikrinimo rezultatus patvirtino: 

_____________________________________ 

 (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

_____________________________________ 

 (data) 

______________ 


