
Eil. 
Nr.  

Projekto 
vykdytojas  
 

Projekto 
kodas 

Finansinės 
korekcijos suma  

Esmė Sprendimo 
data 

1. UAB „Vytsurda“ 09.4.3-ESFA-K-
805-01-0055 

208.189,03 Eur 
(iš jų  
145.732,32 Eur 
susigrąžinama) 

Projekto vykdytojas bankrutavo, apie pradėtą bankroto procesą Agentūrai laiku 
nepranešta, apie jį Agentūra sužinojo iš viešai skelbiamos informacijos. Tokiu 
būdu projekto vykdytojas pažeidė projekto sutarties 3.5 punkte numatytą 
įsipareigojimą nedelsiant informuoti Agentūrą apie tai, kad negalės tinkamai 
įvykdyti projekto bei visų su projektu ir sutartimi susijusių įsipareigojimų. 

2018-06-06 

2. UAB „Toza“ 09.4.3-ESFA-K-
805-01-0056 

3.387,81 Eur (iš 
jų 2.371,46 Eur 
susigrąžinama); 
 
 
86.608,15 Eur 
netinkamos 
finansuoti 
išlaidos su MP 

Projekto vykdytojas padarė viešųjų pirkimų pažeidimą, pažeisdamas Projektų 
administravimo ir finansavimo taisyklių 460.7 ir 457 punktus, kadangi pirkimą 
laimėjusio tiekėjo pasiūlyti lektoriai neatitiko pirkimo sąlygose nurodytų 
kvalifikacinių reikalavimų. 
 
Ne visu projekto įgyvendinimo laikotarpiu projekto vykdytoju akcininku buvo 
užsienio investuotojas (įmonė), darantis projekto vykdytojui lemiamą įtaką, todėl 
projekto vykdytojas pažeidė projekto sutarties 6.20 punkte numatytą 
reikalavimą viso projekto įgyvendinimo metu atitikti projektų finansavimo 
sąlygų apraše numatytus reikalavimus pareiškėjui ir nedelsiant informuoti 
Agentūrą apie bet kokius pasikeitimus, galinčius turėti įtakos jo atitikimui aprašo 
reikalavimams 

2018-11-15 

3. Narkotikų, tabako 
ir alkoholio 
kontrolės 
departamentas 

08.3.1-ESFA-V-
411-01-0001 

134.961,14 Eur Projekto vykdytojo partneris VšĮ „Meikštų dvaras“ ėmė mokestį iš projekto 
dalyvių už jiems suteiktas paslaugas, įgyvendinant projekto veiklas, tuo 
pažeidžiant projekto sutarties 6.10 punktą, kuriame toks draudimas numatytas. 

2018-08-06 

4. Augančio verslo 
asociacija 

09.4.3-ESFA-K-
814-01-0015; 
 
 
09.4.3-ESFA-K-
814-01-0029; 
 
 
09.4.3-ESFA-K-
814-01-0034 

667,50 Eur (iš jų 
485,46 Eur 
susigrąžinama); 
 
74,96 Eur (iš jų 
48,89 Eur 
susigrąžinama); 
 
729,43 Eur (iš jų 
539,16 Eur 
susigrąžinama) 

Projekto veiklose (mokymuose) dalyvavo ne tikslinės grupės dalyviai (įmonių 
darbuotojai), todėl buvo pažeistas projekto sutarties 6.6 punktas, kuriame 
numatyta, jog projekto vykdytojas, įgyvendindamas projekto veiklas, užtikrina, 
kad veiklose dalyvautų tik tikslinės grupės atstovai, nurodyti projektų 
finansavimo sąlygų apraše. 

2018-04-02 



5. Lietuvos mokinių 
neformaliojo 
švietimo centras 

09.2.2-ESFA-V-
729-01-0001 

13 410,26 Eur 

(šios išlaidos 

pripažintos 

susigrąžintina 

suma) 

Projekto vykdytojas su mokėjimo prašymais pateikė neteisingą arba netikslią 

informaciją apie projekto dalyvius, dalies su projektu įgyvendinimu susijusių 

dokumentų neišsaugojo ir informavo, kad jų nepateiks, kitais būdais nepatvirtino 

projekto dalyvių dalyvavimo projekto veiklose, todėl deklaravo netinkamas 

išlaidas kaip patirtas pagal NVŠ programas išlaidas, tokiu būdu pažeisdamas PAFT  

267 punktą ir projekto sutarties 6.1 punkte nustatytą įpareigojimą saugoti su 

projektu susijusius dokumentus.  

 

2018-07-04 

6.  Lietuvos mokinių 
neformaliojo 
švietimo centras 

09.2.2-ESFA-V-
729-01-0001 

2046,49 Eur 

(šios išlaidos 

pripažintos 

susigrąžintina 

suma) 

Projekto vykdytojas su mokėjimo prašymais pateikė neteisingą arba netikslią 

informaciją apie projekto dalyvius, dalies su projektu įgyvendinimu susijusių 

dokumentų neišsaugojo ir informavo, kad jų nepateiks, kitais būdais nepatvirtino 

projekto dalyvių dalyvavimo projekto veiklose, todėl deklaravo netinkamas 

išlaidas kaip patirtas pagal NVŠ programas išlaidas, tokiu būdu pažeisdamas PAFT  

267 punktą ir projekto sutarties 6.1 punkte nustatytą įpareigojimą saugoti su 

projektu susijusius dokumentus.  

2019-08-06 

7.  Lietuvos 
inžinerinės 
pramonės 
asociacija „Linpra“ 

09.3.1-ESFA-K-
731-01-0029 

259,20 Eur (šios 

išlaidos 

pripažintos 

susigrąžintina 

suma) 

Projekto vykdytojas su mokėjimo prašymais pateikė neteisingą arba netikslią 

informaciją apie projekto dalyvius, todėl deklaravo netinkamas išlaidas, tokiu 

būdu pažeisdamas PAFT  267 punktą.  

Agentūrai gavus kelių mokymų dalyvių patvirtinimus raštu, kad mokymų dalyvių 

sąrašuose, teiktuose Agentūrai kartu su mokėjimo prašymais, parašai yra ne jų ir 

mokymuose jie nedalyvavo, buvo tikrinami visi mokymų dalyvių sąrašai. Abejonių 

kilo dėl projekto partnerio Kauno technologijos universiteto pateiktų mokymų 

dalyvių sąrašų (12 priedas), kadangi juose užfiksuoti akivaizdžiai skirtingi parašai, 

lyginant to paties dalyvio parašus skirtingais mėnesiais vykusių mokymų 

sąrašuose. 

Apie įtariamą nusikalstamą veiką projekte informuota Finansinių nusikaltimų 

tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. 

2019-07-26 

8. Augančio verslo 
asociacija 

09.4.3-ESFA-
K814-01-0015 
 
 
 
 

50.197,80 Eur 

netinkamų 

finansuoti 

išlaidų, iš jų 

36.507,48 Eur – 

grąžintina suma 

Projekto vykdytojas praėjus vienam mėnesiui po Projekto sutarties pasirašymo, 

įkeitė Projekto sąskaitoje esančias lėšas (avansą ir po mokėjimo prašymų 

patvirtinimo kompensuotas išlaidas) kredito įstaigai, kad gautų kreditą su 

Projektu nesusijusioms reikmėms. Gavęs iš Agentūros lėšas pagal patvirtintus 

mokėjimo prašymus, Projekto vykdytojas teikė neteisingus/netikrus mokėjimo 

nurodymus, kurie esą patvirtina, kad Projekto vykdytojas iš Projekto sąskaitos 

2019-10-15 



 
 
09.4.3-ESFA-
K814-01-0029; 
 
 
 
 
 
09.4.3-ESFA-
K814-01-0034 

 

38.442,91 Eur 

netinkamų 

finansuoti 

išlaidų, iš jų 

25.071,46 Eur – 

grąžintina suma 

 

34.608,12 Eur 

netinkamų 

finansuoti 

išlaidų, iš jų 

25.579,89 Eur – 

grąžintina suma 

atsiskaitė su galutiniais lėšų gavėjais (tiekėjais) už Projekte suteiktas paslaugas. 

Taip pat Projekto vykdytojas neatsakė į Agentūros siunčiamus priminimus, 

paklausimus, prašymus pateikti informaciją, nevykdė veiklų (suplanuotas veiklas 

atšaukė), t. y. neužtikrino sklandaus ir efektyvaus Projekto įgyvendinimo. 

9. Tarptautinė 
žmogaus gerovės 
asociacija 

08.3.1-ESFA-K-
413-01-0011 

13 324,19 Eur Projekto vykdytojo pateiktuose mokėjimo prašymuose 13 324,19 Eur suma buvo 

pripažinta netinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias vadovaujantis projekto 

sutarties 3.2 punktu, projekto vykdytojo turi apmokėti iš savo ir (ar) partnerio lėšų. 

Projekto vykdytojui išmokėtas avansas yra didesnis negu projekte deklaruota visų 

patirtų išlaidų suma, todėl 13 324,19 Eur netinkamų finansuoti išlaidų dengė 

išmokėtas avansas, t. y. projekto lėšos, o ne projekto vykdytojo lėšos. Projekto 

vykdytojui 2019-10-01 sprendimu buvo nustatytas terminas iki 2019-12-02 

ištaisyti pažeidimą, t.y. į projekto sąskaitą grąžinti 13 324,19 Eur, tačiau 

pažeidimas ištaisytas nebuvo. 

2019-10-01, 
2019-12-12 

10. Valstybės vaiko 
teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnyba 
prie Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerijos 

08.4.1-ESFA-V-
405-01-0001 

1224,29 Eur Projekte buvo deklaruotos ir kompensuotos išlaidos už atvejo vadybos paslaugas 

vaikams, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią, kurias teikė paslaugų teikėjas 

labdaros ir paramos fondo „Algojimas“, tačiau pažeidimo tyrimo metu didžioji 

dalis šių vaikų atstovų (tėvų arba globėjų/rūpintojų) patvirtino, jog faktiškai 

paslaugų negavo ir projekto dokumentų (dalyvių anketų, sąrašų) kuriuose yra jų 

parašai, iš tikrųjų nepasirašė. 

2020-04-14 

11. Lygių galimybių 
kontrolieriaus 
tarnyba 

07.3.4-ESFA-V-
426-01-0001 

2.763,06 Eur Projekto buvo deklaruotos ir kompensuotos projekto partnerio Lietuvos gėjų lygos 

išlaidos, kurios nebuvo faktiškai patirtos, t. y. deklaruota, jog projekto renginiuose 

dalyvaudavo daugiau negu 20 dalyvių, taigi dalyvių grupė laikytina nebe maža, o 

vidutinė ir renginio organizavimo išlaidos dėl šios priežasties kompensuotos 

2020-07-21 



didesniu fiksuotu įkainiu. Pažeidimo tyrimo duomenimis, realus renginių dalyvių 

skaičius buvo ženkliai mažesnis, todėl renginio organizavimo išlaidos turėjo būti 

kompensuotos mažesniu fiksuotu įkainiu, taikomu mažai dalyvių grupei. 

 


