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ATASKAITA PO PROJEKTO UŽBAIGIMO 
 

______________ Nr. ______ Patikslinimo data _________ 
 (data) 

______________ 
(sudarymo vieta) 

 

Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai 
finansuojamo projekto (toliau – projektas) 
pavadinimas 

 

Projekto kodas  

Projekto vykdytojo rekvizitai 
Pavadinimas  

Kodas  

Projekto finansavimo pabaigos data  

Informacija apie projekto 
vykdytojo atstovą, 

atsakingą už priežiūrą 
įgyvendinus projektą 

vardas 
 

pavardė 

telefono Nr.  

el. paštas 

Ataskaita teikiama (kaip nurodyta projekto 
finansavimo ir administravimo sutartyje): 
 

□ kasmet, ne vėliau kaip per 30 dienų pasibaigus 

kalendoriniams metams  

□ ne vėliau kaip per 30 dienų praėjus kiekvieniems iš 5 

metų po projekto finansavimo pabaigos. 

Ši ataskaita teikiama už laikotarpį: nuo 20.. iki 20.. metų 
 

 
1. STEBĖSENOS RODIKLIAI (jei taikoma)  
 

Stebėsenos 
rodiklio 

pavadinimas 
(matavimo 
vienetai) 

Reikšmė 

Stebėsenos 
rodiklio 

pasiekimo 
pagrindimo 
dokumentai  

Komentarai Planuota 
pasiekti 
reikšmė 

Faktiškai pasiekta 
reikšmė  

(nuo projekto 
įgyvendinimo pradžios iki 
ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos) 

Pasiekimo 
data 

      

      

 
2. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PAJAMAS: 
 



2.1. Pildoma tuo atveju, jei buvo įgyvendintas iš Europos regioninės plėtros fondo ar 
Sanglaudos fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas: 

 

□ 2.1.1. Iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo lėšų bendrai 

finansuojamas projektas buvo priskirtas prie projektų, kurių pajamas galima iš anksto objektyviai 
apskaičiuoti, grupės: 

Nr. Atsiskaitymo objektas Taip/Ne Projekto vykdytojo komentarai 

1. Ar pasibaigus projektui, t. y. pateikus 
galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, 
įvyko iš anksto nenumatytų su projektu 
susijusių kainų (prekių ar paslaugų 
pardavimo kainų, tarifų, nuomos įkainių ir 
pan.) politikos pasikeitimų (teikiamų prekių 
ar paslaugų kainų nustatymo principų 
pasikeitimai, kurie lemia didesnes grynąsias 
projekto pajamas ir pan.) ir dėl to iš projekto 
yra gaunama papildomų iš anksto 
nenumatytų pajamų? 

 

 

2. Ar pasibaigus projektui, t. y. pateikus 
galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, 
atsirado naujų iš anksto nenumatytų pajamų 
šaltinių (dėl naujų mokesčių vartotojams 
įvedimo, naujų paslaugų teikimo ir panašių 
pokyčių) ir dėl to iš projekto yra gaunama iš 
anksto nenumatytų pajamų? 

 

 

 

□ 2.1.2. Iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo lėšų bendrai 

finansuojamas projektas buvo priskirtas prie grupės projektų, iš kurių gaunama pajamų, bet jų iš 
anksto objektyviai apskaičiuoti neįmanoma, ir jos iš anksto nebuvo apskaičiuotos:  

 

 Metai po projekto užbaigimo 

Iš viso 
1 metai 

(20__)/(________
_) 

2 metai 
(20__)/(_______

__) 

3 metai 
(20__)/(_____

____) 

4 metai 
(20__)/(_____

____) 

5 metai 
(20__)/(_____

____) 

Iš projekto 
faktiškai gauta 
grynųjų pajamų 
suma, Lt 

  ...    

 

□ 2.1.3. Iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo lėšų bendrai finansuojamas 

projektas buvo priskirtas prie projektų, iš kurių pajamų negaunama, grupės. (Prie šios projektų grupės taip 
pat priskiriami projektai, kuriems įgyvendinti reikalinga bendra išlaidų suma neviršija 1 000 000 EUR (vieno 
milijono eurų), arba projektai, kurie įgyvendinami vadovaujantis valstybės pagalbos teikimo taisyklėmis, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, įskaitant de 
minimis pagalbą, arba finansų inžinerijos projektai.)  

 
2.2. Pildoma tuo atveju, jei buvo įgyvendintas iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai 

finansuojamas projektas: 

□ 2.2.1. po projekto užbaigimo buvo gauta pajamų: 

 

 Metai po projekto užbaigimo 

1 metai 
(20__) / 

(_________) 

2 metai 
(20__) / 

(_________) 

3 metai 
(20__) / 

(_________) 

4 metai 
(20__) / 

(_________) 

5 metai 
(20__) / 

(_________) 

Iš projekto faktiškai 
gauta pajamų 
suma, Lt 

     

 

□ 2.2.2. po projekto užbaigimo pajamų negauta. 



 
3. KITA INFORMACIJA  
 

Nr. 1. Atsiskaitymo objektas Taip/Ne Pastabos 

1. Ar projekto vykdytojas užtikrina, kad dokumentai bus 
saugomi ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus nuo veiksmų 
programos, pagal kurią įgyvendintas projektas, 
užbaigimo?  

  

2. Ar projekto vykdytojas, atsižvelgdamas į Projektų 
administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 
d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), 201 ir 202 
punktų nuostatas, sudaro galimybę šiuose punktuose 
nurodytų institucijų atstovams susipažinti su 203 punkte 
nurodytais dokumentais? 

  

3. Ar turtas buvo perleistas, parduotas, įkeistas, ar kitokiu 
būdu suvaržytos daiktinės teisės į turtą, kuriam įsigyti ar 
sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos? 

  

4. Ar pasikeitė veiklos, kuriai buvo skirtos projekto 
finansavimo lėšos, pobūdis ar įgyvendinimo sąlygos, ar 
ši veikla nutraukta? 

  

5. Ar projekto vykdytojas yra (buvo) reorganizuojamas (-
tas) arba likviduojamas (-tas)? 

  

6. Ar pasikeitė projekto vykdytojo teisinė forma?   

7. Ar įvykdyti papildomi projekto tęstinumo reikalavimai, 
nustatyti projekto finansavimo ir administravimo 
sutartyje, projektų finansavimo sąlygų apraše ar 
nustatyti įgyvendinančiosios institucijos po projekto 
įgyvendinimo (jei taikoma)? 

  

 
________________________________  ___________  __________________________ 
 (projekto vykdytojo (parašas) (vardas ir pavardė) 
 atstovo, atsakingo už priežiūrą 
įgyvendinus projektą, pareigų pavadinimas) 
 
_______________________________  ____________  _________________________ 
 (projekto vykdytojo (parašas) (vardas ir pavardė) 
 institucijos ir (ar) organizacijos vadovo 
arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) 
 

Įgyvendinančiosios institucijos pastabos ir išvados:  
(pildo įgyvendinančiosios institucijos atstovas)  
 

□ Pastabų nėra 

□ Pastabos ir (ar) siūlomi įgyvendinančiosios institucijos veiksmai: 

 
___________________________________ ____________  _________________________ 
(įgyvendinančiosios institucijos atsakingo (parašas)   (vardas ir pavardė) 
darbuotojo pareigų pavadinimas) 
___________________ 
  data 

______________ 
 


