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Dvišalio bendradarbiavimo fondo projekto avanso mokėjimo prašymas 



Mokėjimo prašymai (MP)
- Dvišalio bendradarbiavimo fondo iniciatyvos, Dvišalio 
bendradarbiavimo fondo projekto, tiesioginio finansavimo 
Dvišalio bendradarbiavimo fondo iniciatyvos, tiesioginio 
finansavimo Dvišalio bendradarbiavimo fondo projekto ( 
projektas) mokėjimo prašymai yra teikiami už NORIS ribų 
Programos operatoriaus ar Fondo administratoriaus 
nustatyta vidaus tvarka.
- Avanso mokėjimo prašymas nėra rengiamas ir teikiamas 
Programos operatoriui ar Fondo administratoriui, tačiau, 
jei avansas yra išmokamas, avanso mokėjimo prašymą 
Programos operatorius ar Fondo administratorius 
užregistruoja NORIS Procesų darbo grupės nustatyta 
Dvišalio bendradarbiavimo fondo išlaidų mokėjimo 
prašymo pildymo tvarka.
- Mokėjimai pagal pateiktus mokėjimo prašymus NORIS 
priemonėmis nevykdomi, vykdomi už NORIS ribų 
Programos operatoriaus ar Fondo administratoriaus 
nustatyta vidaus tvarka.

-



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

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

Paspaudus „Ieškoti“, atrenkami MP pagal 
filtruose nurodytus duomenis

Paspaudus „Išvalyti“, išvalomi filtruose 
nurodyti duomenys

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

Paspaudus ant aktyvios nuorodos, nukreipiama į 
konkretaus MP duomenis



Avanso MP kūrimas konkretaus projekto MP sąraše

Atvaizduojama patvirtintų 
projekto išlaidų suma

Atvaizduojama skirta 
finansavimo suma

Paspaudus aktyvią MP 
nuorodą, patenkama į 

konkretų MP

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

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

Iš sąrašo pasirenkamas 
kuriamo MP tipas



Avanso MP rinkmenų įkėlimas
Prie avanso MP turi būti įkeltos šios rinkmenos:

- dokumentas, kurio pagrindu išmokamas avansas;
- apmokėjimą projekto vykdytojui įrodantys dokumentai.
Rinkmenos gali būti įkeltos suarchyvuotos vienu paketu, 

jei atitinka nustatytas rinkmenų įkėlimo sąlygas.
MP rinkmenas galima įkelti bet kuriame etape

Jei reikia, patikslinama 
automatiškai užpildyta 

informacija apie įkeliamą 
rinkmeną 

Spaudžiama ĮKELTI, jei norima 
įkelti rinkmeną (-as) 

SVARBU! Nustatytos įkeliamų ir 
parsisiunčiamų rinkmenų 

sąlygos

Spaudžiama, jei rinkmeną 
norima pašalinti 

Galima įjungti ir peržiūrėti 
rinkmenų atsisiuntimo istorija

Galima redaguoti įkeltos 
rinkmenos pavadinimą, 

aprašymą, įkeltą rinkmeną 
atsisiųsti arba pašalinti

Spaudžiama FORMUOTI 
ATASKAITĄ, kai norima atsisiųsti 
MP rinkmenų sąrašo duomenų 

ataskaitą

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

Pažymimos įkeltas rinkmenos, 
kurias norima atsisiųsti vienu 

paketu

Jei įkeliamos rinkmenos formatas 
netinkamas, ji pažymima         

Tokia rinkmena turi būti pašalinta.
Dėl įkeliamų rinkmenų formatų 

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

MP ir jo rinkmenos įkeliami 
konkretaus projekto „MP 

rinkmenos“ dalyje

mailto:norisprieziura@cpva.lt


Avanso MP kūrimas (peržiūros režimas)

Spaudžiama REDAGUOTI, jei norima 
pereiti į MP duomenų redagavimo režimą

Spaudžiama FORMUOTI MP, jei 
norima suformuoti MP PDF arba 

DOCX formatu

SVARBU! Įkeliamas MP ir su 
MP susiję dokumentai

Spaudžiama BAIGTI 
DUOMENŲ ĮVEDIMA, 

jei norima baigti 
duomenų įvedimą ir 
atlikti MP pateikimo 

veiksmus

Spaudžiama 
AMULIUOTI, jei MP 
norima anuliuoti. 

Anuliuotas 
neužregistruotas MP  

MP sąraše 
neatvaizduojamas.

Įjungus DUOMENŲ ISTORIJĄ, 
galima peržiūrėti duomenų 

kitimo istoriją

Avanso MP suformuojama tik 
bendroji MP dalis



Avanso MP kūrimas (redagavimo režimas)

SVARBU! Dvišaliams projektams visuomet 
pažymima, kad MP yra apmokėtas. Šį požymį 

turintis MP neperduotas apmokėjimui į VBAMS

Spaudžiama ATŠAUKTI, 
jei norima atšaukti 
atliktus pakeitimus. 

SVARBU! Suvesti
duomenys neišsaugomi

Spaudžiama SAUGOTI, jei 
norima išsaugoti suvestą 

informaciją

Nurodoma MP pateikimo
data

Įvedama išmokėto avanso 
suma

Spaudžiama TIKRINTI, jei 
norima patikrinti, ar MP 
duomenyse nėra klaidų. 

Pasirinkus TIKRINTI, 
generuojamas Klaidų 

sąrašas arba pranešimas, 
kad Klaidų nėra 

Veiksmai atliekami MP 
Bendrojoje dalyje

Šioje dalyje pateikiama 
apibendrinta MP informacija Žymimi laukai, kuriuos galima redaguoti



Avanso MP pateikimas



Pateikto avanso MP 

Paspaudus REDAGUOTI, pereinama į 
redagavimo režimą, leidžiama redaguoti

suvestus MP duomenis Paspaudus STABDYTI, MP būsena 
pasikeičia į „Sustabdytas“ 

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

„Užregistruotas“

Įkeliamos ir saugomos su MP 
susijusios rinkmenos

Kuriami ir saugomi MP patikros lapai (žr. 
instrukciją „Patikros lapų kūrimas“)

Atvaizduojami pranešimai ir įvykiai, 
susiję su konkrečiu MP

Atvaizduojami MP
duomenys

Atvaizduojamas projekto numeris ir 
MP, kuriame esama



Pateikto avanso MP (peržiūros režimas)

Paspaudus REDAGUOTI, pereinama į 
redagavimo režimą, leidžiama redaguoti 

suvestus MP duomenis

Paspaudus FORMUOTI MP, MP forma 
suformuojama PDF arba DOCX formatu

Patikrinus MP, MP būsena 
keičiama į PATIKRINTAS

MP suteikiamas numeris eilės 
tvarka

Dvišalių projektų atveju, MP perduoti 
tikslinti negalima, nes prie projekto nėra 

priskirtų DMS naudotojų



Pateikto avanso MP (redagavimo režimas)

Gali būti nurodoma MP tikslinimo data 
(jei MP buvo tikslintas)

SVARBU! Dvišaliams projektams visuomet pažymima, 
kad MP yra apmokėtas. Jei tikrinimo metu nustatoma, 
kad šis požymis MP nebuvo suteiktas, pažymima, kad 

MP yra apmokėtas

Spaudžiama ATŠAUKTI, 
jei norint atšaukti 

atliktus pakeitimus. 
SVARBU! Suvesti

duomenys neišsaugomi

TVIRTINTI spaudžiama, jei 
norima patvirtinti ir išsaugoti 

suvestą informaciją bei užbaigti 
MP tikrinimo veiksmus

Gali būti patikslinta MP 
pateikimo data



Patikrinto avanso MP            (peržiūros režimas)

Paspaudus REDAGUOTI, 
pereinama į redagavimo režimą, 

leidžiama suvesti avanso MP 
tvirtinimo duomenis

SVARBU! BAIGTI DUOMENŲ ĮVEDIMĄ 
spaudžiama norint atlikti išvados 

tvirtinimo veiksmus

Patikrinus MP, suformuojamas IŠVADOS langas 



Patikrinto avanso MP            (redagavimo režimas)

Spaudžiama 
SAUGOTI, jei norima 

išsaugoti suvestus 
duomenis

Spaudžiama TIKRINTI, jei 
norima patikrinti, ar išvados

duomenyse nėra klaidų. 
Pasirinkus TIKRINTI, 

generuojamas Klaidų sąrašas
arba pranešimas, kad Klaidų 

nėra 

Spaudžiama 
ATŠAUKTI, jei norima 

atšaukti atliktus 
pakeitimus. 

SVARBU! Suvesti
duomenys

neišsaugomi

Nurodoma tvirtinama avanso 
suma

Gali būti įrašytas komentaras. Komentaras į 
MP išvadą automatiškai neperkeliamas  



Patikrinto avanso MP            patvirtinimas

Patvirtinus MP išvadą, 
pereinama į paraiškos 
asignavimų valdytojui 

rengimą



Patvirtinto avanso MP           (peržiūros režimas)

Patvirtinus MP išvadą, 
suformuojamas paraiškos 

asignavimų valdytojui (PAV) langas

Paspaudus FORMUOTI 
PAV, PAV suformuojama 
PDF arba DOCX formatu

SVARBU! BAIGTI DUOMENŲ ĮVEDIMĄ 
spaudžiama norint užbaigti PAV 

apmokėjimo duomenų suvedimo veiksmus

Paspaudus REDAGUOTI, 
pereinama į redagavimo režimą. 

Avanso MP PAV duomenys 
neredaguojami



Patvirtinto avanso MP           apmokėjimas

Įrašoma MP apmokėjimo data.
SVARBU! Pagal MP apmokėjimo 

datą yra nustatoma išlaidų 
deklaruotinumo FMV data

Patvirtinus apmokėjimą, MP būsena 
tampa „Apmokėtas“ ir „Baigtas“.

PAV duomenys į VBAMS neperduodami

SVARBU! Įkeliami MP 
apmokėjimo įrodymo 

dokumentai

SVARBU! Nuimamas žymėjimas, 
kad pranešimas yra siunčiamas 

DMS naudotojui



Patvirtinto avanso MP deklaruotinumo datos keitimas

Deklaruotinumo data keičiama 
konkretaus MP            dalyje   

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

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

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

deklaruojamos į mokėjimo prašymą įtrauktos išlaidos, būsenos 
„Perduota TVI“;

- MP deklaruotinumo data turėtų būti keičiama išskirtiniais 
atvejais

Kai MP išlaidos deklaruojamos FMV 
(parengiama finansinė ataskaita), 

automatiškai atvaizduojama 
deklaravimo FMV data

Atvaizduojama deklaruotinumo
FMV data
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Naudinga žinoti

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

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

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

noris.prieziura@cpva.lt

http://www.eeagrants.lt/
Aktualu_NORIS_naudotojams


