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Mokėjimo prašymo (MP) pildymas

2. Inicijuojamas pasirinkto 
MP pildymas

Sutrumpinimai:
AMP – Avansinis mokėjimo prašymas
TMP – Tarpinis mokėjimo prašymas
GMP – Galutinis mokėjimo prašymas

1. Mokėjimai ir grąžinimai - Mokėjimo prašymai

Sutrumpinimai:
MPD1 – mokėjimo prašymo dalis (MPD), turinti „Veiklos“, „Rodikliai“ ir „MP grafikas“ (tik TMP atveju) dalis
MPD2 – MPD, kurioje prašomos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos, taikant sąskaitų apmokėjimo būdą
MPD3 - MPD, kurioje prašomos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos, taikant išlaidų kompensavimo būdą
MPD4 – MPD, kurioje pildoma galutinė projekto įgyvendinimo informacija (tik GMP atveju)

„Užsakyti išlaidų PDF“ 
spaudžiama, jeigu 
norima išlaidas pildyti 
PDF formoje.

Išskleidžiama 
svarbi informacija 
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1. TMP/GMP 
pildymas ir teikimas
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TMP/GMP pildymas

1. Inicijuojamas TMP 
arba GMP pildymas

2. Tęsiamas
MP pildymas

SVARBU: Gali būti pildomas 
tik vienas TMP arba GMP 
ruošinys, kuris dar nebuvo 
pateiktas į SFMIS2014
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TMP/GMP pildymas – Bendroji dalis

2. Užpildoma mokėjimo 
prašymo informacija

1. Nurodoma MP data

4. Išsaugomi duomenys

Pateikus MP numeris suteikiamas 
automatiškai

Spaudžiama „Įkelti 
išlaidas“, jeigu norima 
importuoti užpildytą 
PDF išlaidų formą.

2. Užpildoma mokėjimo 
prašymo informacija3. Pagal poreikį 

nurodoma prašoma 
užskaityti avanso suma

Automatiškai nurodoma 
ruošinio pildymo data, 
kurią galima koreguoti 
tik iki MP pateikimo (po 
MP pateikimo laukas 
tampa neredaguotinu)
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TMP/GMP pildymas - MPD1 Veiklos

1. Pildomi duomenys

2. Išsaugomi duomenys

„Peržiūrėti suvestinę“ skirtas 
norint peržiūrėti viename 
lange veiklų ir fizinių rodiklių 
įgyvendinimo informaciją 
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TMP/GMP pildymas - MPD1 Rodikliai

1. Užpildoma informacija 
apie rodiklius. 

2. Gali būti įkeliamos 
susijusios rinkmenos

3. Išsaugomi duomenys

Svarbu!
Rodiklių, kur skaičiuojamos įmonės 
gavusios įvairios formos paramą (P. 
B. 201-205 ir P.B. 228-229), 
reikšmių galima nepildyti. Suvedus 
informaciją MPD dalyje „GNG 
sąrašas“ ir pateikus MP tikrinimui, 
sistema automatiškai paskaičiuos ir 
užpildys reikšmes. Kai MP būsena 
„patikrintas“ patikrinamos 
užpildytos reikšmės.
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TMP/GMP pildymas - MPD1 GNG sąrašas

Spaudžiama „Pridėti gautinį 
naudos gavėją“

Spaudžiama, jeigu norima 
įkelti galutinių naudos gavėjų 
sąrašą XML formatu

Paspaudus tikrinama GNG sąraše 
esančių įmonių pavadinimai su 
juridinių asmenų registru (MMR)
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TMP/GMP pildymas - MPD1 GNG sąrašas: Galutinio naudos 
gavėjo informacija

1. Užpildoma informacija apie 
galutinį naudos gavėją.

Vedant įmonės pavadinimą, pagal 
įmonių registro duomenis iškart 
ieškoma įmonės pavadinimo ir 
leidžiama pasirinkti iš sąrašo. 
Automatiškai užpildomas ir kodas

2. Spaudžiama tęsti

Norint registruoti fizinį asmenį, ar užsienyje
registruotą įmonę, suteikiamas požymis ir 
tuomet vedami duomenys. 
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TMP/GMP pildymas - MPD1 Duomenų koregavimai

Spaudžiama „Pridėti 
duomenų koregavimą“
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TMP/GMP pildymas - MPD1 Duomenų koregavimai: duomenų 
koregavimo informacija

1. Užpildoma informacija apie 
galutinį naudos gavėją, kuris buvo 
pašalintas iš galutinių naudos gavėjų 
sąrašo.

2. Spaudžiama tęsti
Šioje formoje įmonės pavadinimo paieškos 
įmonių registre nėra, visas pavadinimas ir 
kodas vedamas ranka.
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TMP pildymas - MPD1 Grafikas

1. Užpildoma 
informacija

3. MP grafike planuojami MP 
privalo būti suplanuoti bent 6 
mėn. laikotarpiui.
a) Jei projektui nėra MP
grafiko, kurio esama būsena
„Tikrinamas ĮI“ arba
„Patvirtintas ĮI (aktualus)“,
pagal sutartyje numatytą MP
teikimo periodiškumą
automatiškai užpildomas MPG
planuojamų pateikti MP
teikimo data 6 mėnesiams.
Planuojamus MP reikia
papildyti informacija (2 p.).
b) Jei projektas turi MP grafiką
su a) punkte nurodytomis
būsenomis, tuomet
automatiškai užpildomas MPG
planuojamų pateikti MP
sąrašas, pradedant nuo antrojo
planuojamo MP (perkeliami
visi atrinktiems planuojamiems
MP nurodyti duomenys). 4. Išsaugomi duomenys

2. Užpildoma planuojamų 
MP informacija

MPD1 Grafikas 
pildomas tik TMP
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TMP/GMP pildymas - MPD2/MPD3

Pasirenkamas 
rodiklis, pagal 
kurį bus 
deklaruojama, 
spaudžiama 
„Pridėti 
išlaidas“
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TMP/GMP pildymas - MPD2/MPD3: 
kai deklaruojamos išlaidos  pagal sutartį

1. Pasirenkamas Tiekėjo sutarties 
numeris (pasirinkimų sąrašas 
atsiranda automatiškai, kai yra 
patvirtintas pirkimų planas ir pateikti 
faktiniai pirkimo duomenys)

2. Užpildomi 
išlaidų pagrindimo 
dokumento 
duomenys

3. Įkėlus rinkmeną 
užpildomi 
rinkmenos 
duomenys

4. Tęsiamas MP 
pildymas

Tik MPD3 dalyje
privaloma
nurodyti Išlaidų
pagrindimo 
dokumento 
apmokėjimo datą
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TMP/GMP pildymas - MPD3: 
kai deklaruojami fiksuoti įkainiai/sumos

1. Pasirenkamas 
fiksuotas 
įkainis/suma 
pagal sutartyje 
numatytus

2. Užpildomi 
duomenys
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TMP/GMP pildymas - MPD2/MPD3: 
kai deklaruojama tik standartinė fiksuotoji norma

2. Tęsiamas MP 
pildymas

1. Deklaruojant išlaidas 
TIK pagal Standartinę 
fiksuotąją norma (FN), kai 
nereikia teikti išlaidas 
pagrindžiančių 
dokumentų, nurodoma tik 
prašoma suma
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TMP/GMP pildymas - MPD3: kai deklaruojamos fiksuotos normos 
(kai gali būti taikomos kelios fiksuotos normos)

1. Pasirenkama 
fiksuota norma 
pagal sutartyje 
numatytas

2. Užpildomi 
duomenys
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GMP pildymas – MPD4

Kai teikiamas GMP, privalomai 
turi būti užpildyta MPD4 (galutinė 
projekto įgyvendinimo 
informacija) 
Pastaba: GMP atveju nepildomas 
MPD1 Grafikas dalis
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TMP/GMP pildymas

Tik 
užpildžius 
privalomus 
laukus, 
leidžiama 
tikrinti MP 
ruošinio 
duomenis

1. Išsaugomi 
duomenys

2. Tikrinami 
duomenys
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TMP/GMP pildymas (2)

Taisomos klaidos, kai MP 
ruošinio būsena „Patikrintas 
(turi klaidų)“ 
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TMP/GMP pildymas (3)

Tik ištaisius 
kritines klaidas 
galima teikti MP

Nekritines klaidas 
rekomenduojama 
ištaisyti

1. Išsaugomi 
duomenys

2. Tikrinami 
duomenys
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TMP/GMP teikimas (pasirašymas)

MP ruošinys gali būti 
teikiamas tik tuomet, kai 
jo būsena „Patikrintas“

MP ruošinį galima 
teikti (pasirašyti), 
spaudžiant TEIKTI 
arba redagavimo 
mygtuką
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TMP/GMP teikimas (pasirašymas) (2)

Kai ruošinio būsena yra 
„Patikrintas“, tuomet galima 
atsispausdinti užpildyto MP 
ruošinį

MP ruošinį galima teikti 
(pasirašyti), spaudžiant 
TEIKTI
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TMP/GMP teikimas (pasirašymas) (3)

1. Tęsiamas MP 
teikimas 
(pasirašymas)

Suformuojamas 
teikiamas MP 
peržiūrai 
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TMP/GMP teikimas (pasirašymas) (4)

1. Pasirenkama pasirašymo
infrastruktūra (pateikto pvz. 
atveju, bus pasirašoma su el. 
parašu USB laikmenoje)

2. Tęsiamas MP 
teikimas 
(pasirašymas)
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TMP/GMP teikimas (pasirašymas) (5)

Tęsiamas MP 
teikimas 
(pasirašymas)



28

TMP/GMP pateiktas

MP sėkmingai 
pateiktas
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2. Pateikto TMP/GMP peržiūra
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Pateikto TMP/GMP peržiūra

Pateikto MP 
peržiūra
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Pateikto TMP/GMP peržiūra (2)

Kai peržiūrimas mokėjimo prašymas, kurio 
būsena „Pateiktas“, atvaizduojamas 
užrašas „Mokėjimo prašymas pateiktas 
institucijai“.
Pateikto MP duomenis galima peržiūrėti 
„Žurnalas“ ir „Dokumentai“ dalyse
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Pateikto TMP/GMP peržiūra (3)

Pateikto pasirašyto 
MP peržiūra
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Pateikto TMP/GMP peržiūra (4)

Pateikto pasirašyto 
MP ir su juo teiktų 
dokumentų peržiūra
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3. TMP/GMP pranešimai
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Naujas MP pranešimas

1. Sukuriamas 
naujas MP 
pranešimas
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Naujas MP pranešimas (2)

1. Užpildomi 
pranešimo 
duomenys

2. Pagal poreikį 
įkeliamos 
rinkmenos

3. Galima 
išsaugoti 
duomenis ir 
nesiųsti, 
saugojimo 
veiksmas nėra 
būtinas

4. Siunčiamas 
pasirašytas el. 
parašu arba 
nepasirašytas  
pranešimas 
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MP pranešimai

Su pateiktu MP 
susijusių pranešimų 
peržiūra

Pranešimo tipai –
siųstas iš DMS arba 
gautas
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4. TMP/GMP tikslinimas



39

TMP/GMP tikslinimas

1. „Aktyvios paslaugos“ 
dalyje atvaizduojamas MP, 
kurį prašoma patikslinti

Pranešimas dėl 
MP tikslinimo
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TMP/GMP tikslinimas (2)

MP būsena 
„Tikslinamas“

MPD, kurią prašoma 
tikslinti, turi būseną 
„Tikslinama PV“ .
MPD, kurios turi 
kitokią būseną, 
tikslinti negalima

1. Tikslinamas 
MP
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TMP/GMP tikslinimas (3)

Pranešimas dėl 
MP tikslinimo
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TMP/GMP tikslinimas (4)

MPD dalys, kurios turi 
būti tikslinamos, 
pažymėtos raide (T)

1. Nurodoma MP 
patikslinimo data

2. Išsaugomi duomenys

Ataskaitinio laikotarpio 
negalima koreguoti MP 
tikslinimo metu
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TMP/GMP tikslinimas (5)

Nurodytos 
tikslinamos 
išlaidų eilutės
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TMP/GMP tikslinimas (6)

Tikslinti galima tik 
pažymėtas eilutes
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TMP/GMP tikslinimas (7)

Prašymo tikslinti 
komentaras

1. Pagal 
prašymą 
koreguojami 
duomenys

Jei 
nusprendžiama, 
kad išlaidų eilutė 
neturi būti 
deklaruojama, 
prašoma suma 
pakeičiama į 
„0,00“

2. Tęsiamas MP 
tikslinimas
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TMP/GMP tikslinimas (8)

1. Išsaugomi 
duomenys

2. Tikrinami 
duomenys



47

TMP/GMP tikslinimas (6)

MP galima teikti, 
kai būsena 
„Patikrintas“Pastaba: MP pasirašymo pavyzdys 

yra nurodytas 20-23 lape

Kai ruošinio būsena yra 
„Patikrintas“, tuomet galima 
MP bendrojoje dalyje 
atsispausdinti užpildyto MP 
ruošinį


