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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

„Užsakyti išlaidų PDF“ 
funkcionalumas laikinai 
neveikia, bus realizuotas 
artimiausiu metu

Išskleidžiama 
svarbi informacija 
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1. AMP pildymas ir teikimas
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AMP pildymas

1. Pildyti AMP

2. Tęsti AMP 
pildymą ir 
redagavimą
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AMP pildymas (2)

1. Užpildoma 
AMP bendroji 
dalis 5. Su AMP kartu pildomas ir 

teikiamas MP grafikas

2. Pagal poreikį 
įkeliamas garantijos 
arba laidavimo 
dokumentas

3. Įkėlus rinkmeną 
privaloma užpildyti 
duomenis apie 
prie AMP 
pridedamus 
garantijos arba 
laidavimo 
dokumentus

4. Saugomi 
duomenys

MP numeris 
nepildomas, kadangi 
bus suteikiamas 
automatiškai
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AMP pildymas (3)

1. Nurodoma, ar 
prašoma pratęsti veiklų 
įgyvendinimą

2. Nurodoma 
planuojamų teikti MP 
suma ir avanso 
užskaitos duomenys

4. Saugomi 
duomenys

5. Tikrinami 
duomenys

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).
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AMP teikimas (pasirašymas)

AMP  teikimas galimas tik 
tuomet, kai jo būsena 
„Patikrintas“ ir  neturi klaidų

1. AMP galima “TEIKTI”
(pasirašyti el. parašu)
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AMP teikimas (pasirašymas) (2)

1. Tęsiamas 
AMP teikimas 
(pasirašymas)

Suformuojamas 
teikiamas AMP 
peržiūrai 
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AMP teikimas (pasirašymas) (3)

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

2. Tęsiamas 
AMP teikimas 
(pasirašymas)
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AMP teikimas (pasirašymas) (4)

1. Tęsiamas 
AMP teikimas 
(pasirašymas)
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AMP pateiktas

AMP sėkmingai 
pateiktas 
įgyvendinančiajai 
institucijai

Galima peržiūrėti pateiktą AMP
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2. Pateikto AMP peržiūra
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Pateikto AMP peržiūra

Pateikto MP 
peržiūra
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Pateikto AMP 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 AMP peržiūra (3)

Pateikto pasirašyto 
MP peržiūra
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Pateikto AMP peržiūra (4)

Pateikto pasirašyto 
MP ir su juo teiktų 
dokumentų peržiūra
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3. AMP 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. Išsaugomi 
duomenys

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. AMP tikslinimas
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AMP tikslinimas

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

Pranešimas dėl 
MP tikslinimo
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AMP tikslinimas (2)

MP būsena 
„Tikslinamas“

1. Tikslinamas 
AMP
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AMP tikslinimas (3)

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

1. Nurodoma 
patikslinimo data ir 
kiti tikslinamo AMP 
duomenys

Pastaba: Patikslinus AMP duomenis, 
atliekami veiksmai nurodyti 8-11 psl.

Pranešimas dėl MP 
tikslinimo 
(Pranešimai dalyje)


