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Žymėjimai 

Žymėjimas Paaiškinimas 

, ,  

Proceso pradžia, proceso pradžia susijusi su data ir (ar)laiku, proceso pradžia 

susijusi su pranešimo gavimu 

 

Tarpinis veiksmas/rezultatas 

 

Pranešimas 

 

Dalyvio veiksmas (atliekamas nebūtinai sistemoje) 

 

Sprendimas, nuo kurio priklauso tolimesnė proceso eiga 

 

Dokumentas, sukuriamas žingsnio metu 

 

Sub-proceso vykdymas 

 

Proceso pabaiga 
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1. Patikros vietoje procesas 

1 schema. Patikros vietoje procesas 

PO

1. Patikros vietoje 
planavimas

2. Informavimas 

apie numatomą 

patikrą vietoje

3. Pasiruošimas 
patikrai ir Patikros 
vietoje atlikimas

4. Neatitikimų 
ištaisymo priežiūra

 

1 lentelė. Patikros vietoje procesas 

Žingsnio nr. ir pavadinimas Žingsnio aprašymas 

1 Patikros vietoje planavimas PO planuoja patikras vietoje (žr. 1 sub-proceso žingsnius) 

2 Informavimas apie numatomą 
patikrą vietoje 

PO informuoja apie patikrą vietoje (žr. 2 sub-proceso žingsnius) 

3 Pasiruošimas patikrai ir Patikros 
vietoje atlikimas 

PO ruošiasi patikrai vietoje. PO, dalyvaujant ir PrV, atlieka patikrą vietoje (žr. 3 sub-proceso žingsnius) 

4 Neatitikimų ištaisymo priežiūra PO, dalyvaujant ir PrV, atlieka neatitikimų ištaisymo priežiūrą (žr. 4 sub-proceso žingsnius) 
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2. 1 sub-procesas: Patikros vietoje planavimas 

 

2 schema. Patikros vietoje planavimo subprocesas 

PO
 N

O
R

IS
Pr

V
 D

M
S

Sudarius projekto 
įgyvendinimo sutartį

1. Automatinis 
patikros datos 

nustatymas
Taip

Ar projektui 
reikalinga atlikti 
patikrą vietoje ?

Ne

Patikra neplanuojama

4. Pažymėti, kad 
patikra vietoje 
neatliekama

Atsiradus poreikiui
(paraiškų vertinimo metu, projekto 
įgyvendinimo metu, ex-posto metu)

3. Suplanuoti 
patikrą vietoje 
rankiniu būdu

Taip

Ar taikomas 
automtinis 

patikros datos 
nustatymas

Ne

2. PrV informuoja apie 
planuojamus renginius

Ar bus atliekama 
patikra renginyje

Ne

Taip
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2 lentelė. Patikros vietoje planavimo subprocesas 

Žingsnio nr. ir pavadinimas Žingsnio aprašymas 

1. Automatinis patikros datos 
nustatymas 

Sudarius projekto įgyvendinimo sutartį galima pasirinkti automatinį 
patikrų vietoje planavimą projektui (pasirenkama tada, kai nežinoma 
tiksli patikros vietoje data). Pasirinkus automatinį patikrų vietoje 
planavimą, NORIS automatiškai užregistruojama planuojama 
preliminari projekto patikros vietoje data (prie galutinio mokėjimo 
prašymo datos pridedant 10 dienų). Pasikeitus išlaidų tinkamumo 
pabaigos datai (keičiant projekto sutartį), preliminari patikros vietoje 
data rankiniu būdu pakeičiama į naują datą. 

Paaiškėjus, kad reikia keisti patikros vietoje datą, ji yra keičiama 
rankiniu būdu. 

2. PrV informuoja apie 
planuojamus renginius 

PrV ne vėliau kaip 5 d.d. iki renginio/mokymų pradžios informuoja 
PO (pranešime prikabindamas PO patvirtintos formos renginių 
grafiką) apie planuojamą rengininio vietą, datą, pavadinimą. 

3. Suplanuoti patikrą vietoje 
rankiniu būdu 

Atsiradus poreikiui, bet kuriame etape (nuo paraiškos teikimo iki 
posutartinių įsipareigojimų) planuojama papildoma patikra vietoje. 

Gavus pranešimą apie numatomus PrV renginius/mokymus, PO 
įvertina ar tikslinga atlikti patikrą, ir jei tikslinga, patikros vietoje data 
nurodoma rankiniu būdu. 

4. Pažymėti, kad projektui patikra 
vietoje neatliekama 

Jei projektui  patikra vietoje neturi būti atliekama, PO NORIS prie 
projekto pažymi požymį „Patikra neatliekama“.  

Jei projektui šis požymis nustatomas vėliau, tai pažymėjus 
automatiškai panaikinama arba slepiama įrašyta planuojamos patikros 
vietoje data. Jei yra įvesta faktinė įvykdytos patikros data, šio 
požymio pasirinkti negalima. 

PO, vadovaudamasi PAFT ir savo procedūromis, privalo atlikti 
kiekvieno projekto patikrą vietoje bent kartą per projekto 
įgyvendinimo laikotarpį, išskyrus šiuos atvejus: 

 jeigu galima įsitikinti visų projekto veiklų ar jų rezultatų 

(parengtos dokumentacijos, straipsnio, laidos, interneto 
puslapio ir pan., atitinkamai kurie patys, kurių įrašai, 

nuorodos ir pan. pateikiami PO) faktiniu įvykdymu 

nevykstant į vietą; 

 Techninės paramos, Programų operatorių, Programos 

partnerių ir dvišalio fondo lėšoms;  
 įvertinus projektų riziką, patikros vietoje gali būti atliekamos 

atrankiniu būdu PO vidinėje tvarkoje numatytais atvejais. 

Jei projektui patikra vietoje turi būti atliekama, šis žingsnis 
praleidžiamas. 

 



 
3. 2 sub-procesas: Informavimas apie numatomą patikrą vietoje 

 

3 schema. Informavimo apie patikrą vietoje subprocesas 

 

Pr
V

PO
 N

O
R

IS

Nė vėliau kaip
 likus 3 d.d. iki patikros

Informavimas 
PrV neturės 

neigiamos įtakos 
rezultatams

1. Informuoti PrV

Ne

Informavimas baigtas

Taip
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3 lentelė. Informavimo apie patikrą vietoje subprocesas 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Žingsnio aprašymas 

1. Informuoti PrV Patikrą atliekantis PO darbuotojas, suderinęs patikros vietoje laiką su PrV, 
naudojantis NORIS funkcionalumu, informuoja PrV apie patikros vietoje datą ir 
laiką. 

Jei išankstinis informavimas apie patikrą gali turėti neigiamos įtakos patikros 
rezultatams, apie patikrą neinformuojama. 

Jei reikia, kitos institucijos apie patikrą vietoje informuojamos kitais būdais (pvz. 
išsiunčiant raštą, el. laišką ar pan.) 
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4. 3 sub-procesas: Pasiruošimas patikrai ir patikros vietoje atlikimas 

4 schema. Pasiruošimo patikrai ir patikros vietoje atlikimo subprocesas 

PO

Pr
V

 (
N

O
R

IS
 D

M
S)

N
O

R
IS

N
e 

si
st

em
o

je

Taip

2. Suvesti tikrintinus 
elementus į NORIS

1. Pasiruošti patikrai

Ne vėliau kaip iki 
patikros vykdymo datos

Ne

3. Atlikti patikrą

4. Parengti PL

Ne

Patikra atlikta

Patikra baigta

Taip

Pranešimas apie patikros rezultatus

5. Suvesti patikros 
vietoje rezultatus

Įtariamas 
pažeidimas

Ne

Taip

7. Neatitikimų 
ištaisymo priežiūra

8. Atlikti veiksmus 
pagal Pažeidimų 

valdymo procedūrą

Patikros vietoje lapas

Ar taikoma 

atranka?
Ar nustatyti 

neatitikimai?

6. Informuoti PrV 
apie patikros 

rezultatus
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4 lentelė. Patikros vietoje atlikimo subprocesas 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Žingsnio aprašymas 

1. Pasiruošti patikrai Rengdamasis patikrai vietoje, PO darbuotojas išanalizuoja projekto 
dokumentaciją (PrV pateiktus dokumentus, projekto įgyvendinimo būklę, 
rodiklių pasiekimus ir pan.). 

2. Suvesti tikrintinus 
elementus į NORIS 

Atsižvelgiant į projekto riziką bei PO pasirengtą atrankos metodiką, patikrą 
atliekantys asmenys nustato tikrintinus elementus, kuriuos tikrina patikros 
vietoje metu. Atrankos elementai (kas bus tikrinama ir kokia apimtimi) 
suvedami į NORIS patikros lapą. 

Galimi trys patikros vietoje lapų variantai pagal patikrų rūšis: 

 Papildomos patikros vietoje lapas (kai klausimai suformuluojami 
konkrečiai patikrai) 

 Patikros vietoje lapas 

 Tęstinumo (ex-post) patikros vietoje lapas. 

3. Atlikti patikrą PO atlieka patikrą vietoje pagal suplanuotą patikros vietoje apimtį ir 
tikrinamų dokumentų sąrašą. 

Jei atranka nebuvo taikyta, turi būti atsakomi visi patikros vietoje lapo 
klausimai. 

Esant poreikiui patikros vietoje metu gali būti didinama patikros vietoje 
apimtis ir tikrinami papildomi dokumentai susiję su projektu, kurie nebuvo 
įtraukti į tikrinamų dokumentų sąrašą. 

4. Parengti PL Atlikę patikrą vietoje PO darbuotojai NORIS sistemoje pildo patikros 
vietoje lapą. Jame surašomi patikros vietoje rezultatai, užfiksuojami 
nustatyti neatitikimai. 

Siekiama, kad NORIS pagalba būtų suformuojamas patikros lapas 
perdavimui per DMS. Patikros lapas rengiamas taip, kad matytųsi, kokią 
informaciją pildė konkretus žmogus. Patikros lapą bendrai pildančių 
žmonių skaičius gali būti 1-4.  

5. Suvesti patikros 
vietoje rezultatus 

Atlikus patikrą, patikros informacija (data, patikros dalyviai, patikros 
rezultatai ar nustatyti neatitikimai ir pan.) suvedama į NORIS. Projekto 
vadovas NORIS nurodo (pažymi būseną), ar patikra atlikta pilna apimtimi. 

Kiekvienas dalyvavęs patikroje PO darbuotojas NORIS nurodo, ką patikros 
vietoje metu tikrino. 

6. Informuoti PrV apie 
patikros rezultatus 

Per DMS PrV išsiunčiamas užpildytas patikros vietoje lapas. Jei patikros 
vietoje metu buvo nustatyti neatitikimai, Patikros vietoje lape nurodomi 
reikalavimai iki nustatytos datos pateikti paaiškinimus dėl neatitikimų ar 
juos ištaisyti. 

7. Neatitikimų 
ištaisymo priežiūra 

Jei patikros vietoje metu buvo nustatyti neatitikimai, atliekami veiksmai 
numatyti Patikrų vietoje proceso 4-ame subrocese. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Žingsnio aprašymas 

8. Atlikti veiksmus 
pagal Pažeidimų 
valdymo procedūrą 

Įtarus pažeidimą atliekami veiksmai numatyti Pažeidimų valdymo 
procedūroje. 
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5. 4 sub-procesas: Neatitikimų ištaisymo priežiūra 

5 schema. Neatitikimų ištaisymo priežiūros subprocesas  

Pr
V

PO

N
e 

si
st

em
o

je

N
e 

si
st

em
o

je
N

O
R

IS

N
O

R
IS

 D
M

S

4. Kontroliuoti 
neatitikimų 
ištaisymą/

paaiškinimą

3. Pateikti 
paaiškinimus dėl 

nustatytų 
neatitikimų

6. Įvertinti 
paaiškinimus dėl 

neatitikimų

Neatitikimai 
ištaisyti/ 
tinkamai 
paaiškinti

Taip

Neatitikimų ištaisymo 
priežiūra baigta

Gautas pranešimas apie 
nustatytus neatitikimus

2. Įvertinti 
nustatytus 

neatitikimus

7. Suvesti 
informaciją apie 

neatitikimų 
ištaisymą

Taip

Gautas 
paaiškinimas

Ne

5. Informuoti apie 
negautą/netinkamą 

paaiškinimą

Nustatyti neatitikimai

1. Stabdyti išlaidų 
pripažinimą 
tinkamomis 
finansuoti

8. Atšaukti 
sustabdytą MP

9. Atlikti veiksmus pagal 
Pažeidimų valdymo procesą,
dėl lėšų netinkamumo pagal 
Mokėjimo prašymų procesą 
arba pagal grąžintinų lėšų 

procesą
Suplanuoti ir atlikti naują 

patikrą
Ne

Taip

Ar stabdomas 
išlaidų 

pripažinimas 
tinkamomis 
finansuoti?

Ne
Taip

Ar buvo 
sustabdytas MP?

Ne

Ar paaiškinimai 
tinkami

Taip

Ne
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5 lentelė. Neatitikimų ištaisymo priežiūros subprocesas 

Žingsnio Nr. ir pavadinimas Žingsnio aprašymas 

1. Stabdyti išlaidų pripažinimą 
tinkamomis finansuoti 

NORIS nurodomi su neatitikimu susiję turimi ir (arba) gauti 
mokėjimo prašymai, kurių lėšų išmokėjimas stabdomas. 
Netaikoma tęstinumo (ex-post) patikroms ir patikroms 
vykdomoms paraiškų vertinimo procese. 

2. Įvertinti nustatytus neatitikimus PrV susipažįsta ir įvertina informaciją, gautą apie nustatytus 
neatitikimus (3 subproceso 6 žingsnis). 

3. PrV pateikia paaiškinimus dėl 
nustatytų neatitikimų 

PrV per nustatytą terminą per DMS pateikia paaiškinimus ir, jei 
reikia, įrodymus dėl ištaisytų neatitikimų. 

4. Kontroliuoti neatitikimų 
ištaisymą 

PO darbuotojas kontroliuoja, ar PrV iki nustatyto laiko pateikė 
paaiškinimus ir/ar įrodymus dėl nustatytų neatitikimų. NORIS 
nurodoma data, iki kada turi būti ištaisyti/paaiškinti 
neatitikimai. Paprastai neatitikimų paaiškinimui/ištaisymui 
suteikiamas 3-10 darbo dienų laikotarpis. Besibaigiant 
laikotarpiui (pvz., prieš 1 darbo dieną) išsiunčiamas automatinis 
NORIS pranešimas apie tai, kad baigiasi neatitikimų ištaisymui 
numatytas laikotarpis. 

5. Informuoti apie negautą 
paaiškinimą 

PrV laiku nepateikus visų paaiškinimų dėl nustatytų 
neatitikimų, PO darbuotojas NORIS pagalba informuoja, kad 
negauti visi paaiškinimai dėl neatitikimų ir nustato papildomą 
terminą (laisvai pasirenkamas terminas) jiems pateikti.  

PrV nepateikus visų paaiškinimų dėl nustatytų neatitikimų net 
ir nustačius papildomą laiką jiems pateikti, PO priima 
sprendimą dėl nustatytų neatitikimų pagal turimą informaciją. 

6. Įvertinti paaiškinimus dėl 
neatitikimų 

PrV DMS pagalba teikia paaiškinimus dėl nustatytų 
neatitikimų. Pateikus paaiškinimus, apie tai, kad jie gauti, 
NORIS automatiškai informuoja už projektą atsakingą PO 
darbuotoją. Gavus visus paaiškinimus dėl nustatytų 
neatitikimų, PO darbuotojas įvertina iš PrV gautus 
paaiškinimus/įrodymus. 

Jei pateiktų paaiškinimų nepakanka informacijos priimti 
sprendimo dėl neatitikimo ištaisymo, prašoma pateikti 
papildomos informacijos. 

7. Suvesti informaciją apie 
neatitikimų paaiškinimą 

Įvertinus paaiškinimus, PO darbuotojas suveda informaciją apie 
neatitikimų paaiškinimą ir/ar ištaisymą į NORIS, t. y., ties 
kiekvienu nustatytu neatitikimu atsakingas PO darbuotojas 
nurodo, ar neatitikimas paaiškintas tinkamai, ir esant poreikiui 
įveda papildomą komentarą (komentaras turi būti matomas tik 
PO darbuotojams, bet ne PrV). PrV per DMS galėtų pasižiūrėti, 
ar neatitikimas paaiškintas tinkamai, nematydamas konkrečių 
PO nurodytų aplinkybių, kodėl paaiškinimas laikomas tinkamu. 
Jei pasibaigus laikotarpiui nėra įvesta informacija apie 
neatitikimų ištaisymą, išsiunčiamas automatinis NORIS 
pranešimas (pvz., sekančią dieną) už patikras atsakingam 
asmeniui apie tai, kad nesuvesta informacija apie neatitikimų 
ištaisymą. 

8. Atšaukti sustabdytą MP Jei neatitikimai yra tinkamai paaiškinti ir/ar ištaisyti, PO 
darbuotojas NORIS atšaukia su neatitikimu susijusių MP 
stabdymą. 
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Žingsnio Nr. ir pavadinimas Žingsnio aprašymas 

9. Atlikti veiksmus pagal 
Pažeidimų valdymo procesą,  dėl 
lėšų netinkamumo pagal 
Mokėjimo prašymų procesą arba 
veiksmus pagal grąžintinų lėšų 
procesą. Suplanuoti naują 
patikrą.  

Įtarus pažeidimą atliekami veiksmai numatyti Pažeidimų 
valdymo procedūroje. 

Jei neatitikimai turi įtakos išlaidų tinkamumui (bet neturi 
pažeidimo požymių), atliekami išlaidų tinkamumo vertinimas 
mokėjimo prašymų procedūroje nustatyta tvarka arba jei reikia 
lėšas susigrąžinti – atliekami veiksmai pagal lėšų susigrąžinimo 
procesą. 

Jei pateiktų paaiškinimų nepakanka informacijos priimti 
sprendimo dėl neatitikimo ištaisymo, gali būti vykdoma nauja 
patikra. 

 

 


