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Ataskaitų teikimo reikalavimai



SPORTO PROJEKTO VYKDYTOJAS PRIVALO TAISYKLĖSE 

IR SUTARTYJE NUMATYTA TVARKA TEIKTI ATASKAITAS

• apie sporto projekto įgyvendinimą ir 

• sporto projektui skirtų lėšų panaudojimą.



SUTARTYJE NUMATYTA, KAD PRIVALOMA TEIKTI ŠIAS 

ATASKAITAS (apie projekto įgyvendinimą):

• dalykines ataskaitas: tarpines ir galutinę;

• sporto projekto metu įsigyto ilgalaikio turto naudojimo ataskaitas (po 

projekto įgyvendinimo).



TARPINĖS DALYKINĖS ATASKAITOS:

• Teikiamos elektroniniu būdu;

• Yra privalomos;

• Teikiamos 2 kartus per kalendorinius metus:

VEIKLOS LAIKOTARPIS ATASKAITOS DATA

praėjusių metų 07.01-12.31 01.01-01.31

einamųjų metų 01.01-06.30 07.01-07-30

2019 metais pirmą pusmetį veiklas vykdę 

projektai

10.01-10.31



TARPINĖS DALYKINĖS ATASKAITOS TURINYS (1)

Patikslinami duomenys apie projektą ir pareiškėją



TARPINĖS DALYKINĖS ATASKAITOS TURINYS (2)

Patikslinami duomenys apie projekto partnerius



TARPINĖS DALYKINĖS ATASKAITOS TURINYS (3)

Aprašomos projekto veiklos ir jų veiksmingumas:

• Kaip projekto veiklos prisideda prie projekto tikslų pasiekimo;

• Kokios veiklos vyko, kur, kada, kas jose dalyvavo, kokie rezultatai;

• Kaip buvo naudojami finansiniai ištekliai ir kaip jie siejasi su 

įgyvendintomis veiklomis;

• Kokios projekto viešinimo ir sklaidos veiklos buvo įgyvendintos.





TARPINĖS DALYKINĖS ATASKAITOS TURINYS (5)

Aprašomos projekto rizikos ir jų valdymas



GALUTINĖ DALYKINĖ ATASKAITA

• Teikiama elektroniniu būdu,

• Teikiama kartu su galutiniu mokėjimo prašymu,

• Teikiama ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo sporto projekto 

pabaigos.



GALUTINĖS DALYKINĖS ATASKAITOS TURINYS (1)

Patikslinami duomenys apie projektą ir pareiškėją 



GALUTINĖS DALYKINĖS ATASKAITOS TURINYS (2)

Patikslinami duomenys apie projekto partnerius



GALUTINĖS DALYKINĖS ATASKAITOS TURINYS (3)

Aprašomas sporto projekto aktualumas ir svarba:



GALUTINĖS DALYKINĖS ATASKAITOS TURINYS (4)

Aprašomas sporto projekto veiksmingumas, poveikis, tęstinumas:



GALUTINĖS DALYKINĖS ATASKAITOS TURINYS (5)

Aprašomas sporto projekto veiksmingumas, poveikis, tęstinumas:



GALUTINĖS DALYKINĖS ATASKAITOS TURINYS (6)

Aprašomas sporto projekto veiksmingumas, poveikis, tęstinumas:



GALUTINĖS DALYKINĖS ATASKAITOS TURINYS (7)

Aprašomas sporto projekto valdymas:



DALYKINĖS (tarpinės ir galutinės) ATASKAITOS 

DOKUMENTAI

Privalomi pateikti dokumentai PDF formatu*:

• per ataskaitinį laikotarpį įgyvendintų veiklų ir viešinimo priemonių (jei 

taikoma) įrodymai, 

• atminimo lentos nuotrauka, plakato maketai ir (ar) nuotrauka, 

• renginio dalyvių sąrašo kopija, 

• renginio programa, nuotraukos,

• galutinės ataskaitos deklaracija.

* Dokumentų pavadinimų pvz.: dalyviu_sarasas.pdf, saskaita.pdf, programa.pdf, sutartis.pdf ir pan.



DEKLARACIJA



ĮSIGYTO ILGALAIKIO TURTO NAUDOJIMO ATASKAITA (1)

• Teikiama 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos 

• Teikiama ne rečiau kaip kartą per metus 



ĮSIGYTO ILGALAIKIO TURTO NAUDOJIMO ATASKAITA (2)

• Atsakingai institucijai teikiama laisvos formos tęstinumo 

įsipareigojimų vykdymo ataskaita, kurioje turi būti nurodyta:

– projekto kodas ir pavadinimas;

– laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita;

– informacija ar projekto lėšomis įsigytas ilgalaikis turtas buvo perleistas, parduotas, įkeistas ar 

kitokiu būdu suvaržytas daiktinės teisės į nurodytą turtą;

– ar projekto lėšomis įsigytas ilgalaikis turtas nenudėvėtas ir nenurašytas;

– ar pasikeitė projekto veiklos, kuriai buvo skirtos projekto lėšos pobūdis ar įgyvendinimo 

sąlygos, ar ši veikla nutraukta;

– ar projekto vykdytojas yra (buvo) reorganizuojamas (-tas) arba likviduojamas (-tas);

– ar pasikeitė projekto vykdytojo teisinė forma.



Ataskaitų teikimas 
sistemoje



PRAKTINIAI PATARIMAI

- Rekomenduojama naudoti „Internet Explorer“ naršyklę;

- Ataskaitos tekstas pildomas lietuviškais rašmenimis;

- Būtina užpildyti visus ataskaitos laukus, įkelti privalomus pateikti

priedus;

- Galėsite pateikti tik pilnai užpildytą dalykinę ataskaitą;



PRAKTINIAI PATARIMAI

- Galima tęsti ataskaitos pildymą prisijungus pakartotinai;

- Ataskaitą galima koreguoti bet kuriuo momentu iki ataskaitos

pateikimo;

- Galutinės ataskaitos deklaracija pasirašoma elektroniniu parašu;

- Pateikę ataskaitą matysite ataskaitos būseną ir jos pasikeitimus.



Ataskaitų vertinimas



DALYKINIŲ ATASKAITŲ VERTINIMAS

• Atsakinga institucija per 20 darbo dienų nuo ataskaitos gavimo 

įvertina, ar pateikta tarpinė ar galutinė ataskaita yra tinkama.

• per 10 darbo dienų nuo tinkamos projekto vykdymo ataskaitos 

užregistravimo dienos perveda iki 93 procentų patvirtintos sumos.

• Ataskaitos vertinimo ataskaita pateikiama kartu su galutiniu ataskaitos 

patvirtinimu.



DALYKINIŲ ATASKAITŲ VERTINIMAS

Atsakinga institucija, įvertinusi tarpinę ar galutinę ataskaitą priima 

sprendimą:

• Pritarti ataskaitai ir tęsti projektą;

• Iš dalies pritarti ataskaitai ir tęsti projektą pasiūlant pakeitimus;

• Nepritarti ataskaitai ir netęsti projekto inicijuojant sutarties 

nutraukimą.




