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_____________________________________________________ 

(įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas) 
_______________________________________________________________ 

(įgyvendinančiosios institucijos kodas, adresas, tel., faks. Nr., el. p.) 
 

(adresatas – asignavimų valdytojas) 
 

PARAIŠKA ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUI 
 

________________ Nr. ______ 
 (data) 

 
Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau – projektas) kodas: 
Projekto vykdytojo pavadinimas: 
Projekto vykdytojo kodas: 
Projekto vykdytojo banko sąskaitos Nr.: 
Projekto vykdytojo mokėjimo prašymui suteiktas Nr.: 
Mokėjimo prašymo registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje data: 
Mokėjimo prašymo registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje Nr.: 
 
Projekto išlaidų apmokėjimo būdas, pagal kurį  
į paraišką asignavimo valdytojui yra įtrauktos išlaidos: 

□ Avanso mokėjimas  
□ Sąskaitų apmokėjimas 
□ Išlaidų kompensavimas 

 

Asignavimų 
valdytojo 

programos, 
finansuojamo
s iš valstybės 

biudžeto, 
priemonės 

kodas 

Asignavimų 
valdytojo 

programos, 
finansuojam

os iš 
valstybės 
biudžeto, 

finansavimo 
šaltinio 
kodas 

Funkci
nė 

klasifik
acija 

Ekono
minė 

klasifik
acija 

Prašoma 
išmokėti iš 
asignavimų 
valdytojo 

programos, 
finansuojamos 

iš valstybės 
biudžeto, 

priemonės 
pagal projektą 
lėšų suma, Lt 

Suma, 
nurodyta 
anksčiau 

pateiktose 
paraiškose 
asignavimų 
valdytojui 

pagal 
projektą, Lt* 

Iš asignavimų 
valdytojo 

programos, 
finansuojamos 

iš valstybės 
biudžeto, 

priemonės 
projektui 
numatyta 
finansuoti 
suma, Lt 

Suma, 
kuriai liko 
pateikti 

paraiškų 
asignavim

ų 
valdytojui 

pagal 
projektą, Lt 

Žyma 
apie 

apmokėji
mą** 

1 2 3 4 5 6 7 8=7-5-6 9 

                  

                  

Iš viso pagal <asignavimų valdytojo 
programos, finansuojamos iš 

valstybės biudžeto, priemonės kodas 
(ES fondų lėšos)> 

            

                  

                  

Iš viso pagal <asignavimų valdytojo 
programos, finansuojamos iš 

valstybės biudžeto, priemonės kodas 
(bendrojo finansavimo lėšos)> 

            

Iš viso:         
    

 
PASTABOS: 
* Iš šios sumos atimama atmestų paraiškų asignavimų valdytojui suma. 



** Įgyvendinančioji institucija ir asignavimų valdytojas pildo, gavęs informaciją apie pervestas lėšas 
projekto vykdytojui. 

 
__________________________________________  _____________   __________________  
(Įgyvendinančiosios institucijos vadovo ar jo įgalioto  (parašas) (vardas ir pavardė) 
asmens pareigų pavadinimas) 
 
_____________________________________________  _____________   __________________  
(Vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens (parašas) (vardas ir pavardė) 
pareigų pavadinimas) 

______________ 


