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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. gruodžio 14 d. 

įsakymu Nr. 1K-382 patvirtintų Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo 

taisyklių 42.2 punktu, 2009 m. spalio 8 d. Visuotinės dotacijos priemonės finansavimo ir 

administravimo sutarties Nr. MES-62/14P-332/SSS-942-1 111 ir 112 punktais, Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 patvirtintų 

Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 26 ir 28 punktais, Europos Komisijos 

Rekomendacijomis dėl finansinių korekcijų, taikytinų iš Struktūrinių fondų ir Sanglaudos 

fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo 

C(2013), ir atsižvelgdamas į projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-060 (toliau – projektas) 

pažeidimo tyrimo išvadą Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-060/IT01: 

1. N u s t a t a u, kad Lietuvos edukologijos universitetas (toliau – projekto 

vykdytojas), vykdydamas internetinio puslapio kūrimo viešąjį pirkimą, nurodė pirkimo 

dokumentuose ir 2014 m. gegužės 27 d. pasirašytoje paslaugų teikimo sutartyje Nr. 

TS14VP18-067 paslaugų suteikimo terminą 3 (tris) mėnesius nuo sutarties pasirašymo su 

paslaugų teikėjų dienos. Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas buvo pasirašytas 2014 m. 

gruodžio 19 dieną. Projekto vykdytojas, pratęsdamas paslaugų teikimo terminą, nors tokios 

sąlygos nebuvo numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bei negavęs Viešųjų pirkimų 

tarnybos sutikimo, pažeidė Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8 dalies 

nuostatas, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 

tuo pažeidė ir minėto įstatymo 3 str. nurodytus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus 

(nesilaikė iš anksto paskelbtų ir visiems tiekėjams žinomų reikalavimų).  

2 .  P r i p a ž į s t u  netinkamomis finansuoti 25 proc. su šio įsakymo 1 punkte 

nurodytu pirkimu susijusių išlaidų 429,29 Eur (keturi šimtai dvidešimt devyni eurai, 29 ct). 

3 .  S u m a ž i n u  projekto biudžete nustatytą didžiausią projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų sumą 510,15 Eur (penki šimtai dešimt eurų, 15 ct), iš jų: 429,29 Eur (keturi šimtai 

dvidešimt devyni eurai, 29 ct) paslaugų pirkimo išlaidos ir 80,86 Eur (aštuoniasdešimt eurų, 86 

ct) netiesioginės išlaidos, iki 281 784,19 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis 

septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 19 ct).  

4. P a k e i č i u  2013 m. gegužės 2 d. projekto finansavimo ir administravimo sutartį 

Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-060 (toliau – Sutartis): 

4.1. Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte vietoje skaičiaus ir žodžių „974 705,91 Lt 

(devyni šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai penki litai, 91 ct)“ įrašau 

skaičių ir žodžius „281 784,19 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai 

aštuoniasdešimt keturi eurai, 19 ct)“;  

4.2. Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2. punkte vietoje skaičiaus ir žodžių „974 705,91 Lt 

(devyni šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai penki litai, 91 ct)“ įrašau 



 

 

skaičių ir žodžius „281 784,19 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai 

aštuoniasdešimt keturi eurai, 19 ct)“;  

4.3. Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2. punkte vietoje skaičiaus ir žodžių „292 411,77 Lt 

(du šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai vienuolika litų, 77 ct)“ įrašau skaičių ir 

žodžius „84 535,26 Eur (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai trisdešimt penki eurai, 

26 ct)“; 

4.4. Sutarties specialiųjų sąlygų 4.9 punkte vietoj skaičiaus ir žodžių „141 149,39 Lt 

(vienas šimtas keturiasdešimt vienas tūkstantis šimtas keturiasdešimt devyni litai, 39 ct)“ įrašau 

skaičių ir žodžius „40 798,82 Eur (keturiasdešimt tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt 

aštuoni eurai, 82 ct)“. 

5. Į p a r e i g o j u projekto vykdytoją per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo gavimo 

dienos pateikti Lietuvos mokslo tarybai pagal šio įsakymo 3 punktą pakoreguotus Sutarties 

priedus: 

5.1. projekto biudžetą (Sutarties 2 priedas); 

5.2. paraiškos dėl projekto finansavimo B dalies X priedo projekto išlaidų pagrindimo 

lentelę (Sutarties 4 priedas). 

6. Įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta 

tvarka. 

 

 

 

 

Pirmininkas                        Dainius H. Pauža 
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