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PAJAMŲ STEBĖSENOS INSTRUKCIJA 

Ši instrukcija skirta CPVA darbuotojams, kurie atlieka Europos Sąjungos (toliau – ES) 2014-2020 m. struktūrinių fondų 

lėšomis bendrai finansuojamų projektų pajamų priežiūrą galutinių mokėjimo prašymų tikrinimo metu. Šioje instrukcijoje 

pateikiamos gairės, padedančios CPVA darbuotojui nuspręsti, ar projektas priskirtas tinkamai projektų grupei, 

patikrinant galutiniame mokėjimo prašyme pateikto žymėjimo teisingumą, ar turi būti prašoma projekto vykdytojo 

papildomos informacijos, kad būtų galima tinkamai atlikti projekto pajamų priežiūrą ir pan. 

 

1. Instrukcijoje vartojamos sąvokos: 

1.1. GMP – galutinis mokėjimo prašymas. 

1.2. Metodika – Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo 

veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimo 

protokolu Nr. 35 patvirtinta „Projektų diskontuotų grynųjų pajamų skaičiavimo ir priežiūros 

metodika“, kuri paskelbta https://www.esinvesticijos.lt. 

1.3. FM Pajamų lentelė – Metodikos priedas „Informacija apie iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas“, kuris paskelbtas 

www.esinvesticijos.lt (FM Pajamų lentelė ir jos pildymo instrukcija). 

1.4. Pajamos – tai projekto veiklos pajamos, kurios yra tiesiogiai gaunamos iš vartotojų už 

prekes ir (arba) paslaugas, kurios sukurtos įgyvendinant projektą, pavyzdžiui: vartotojų tiesiogiai 

mokami mokesčiai už naudojimąsi sukurtąja infrastruktūra, pajamos iš žemės ar pastatų pardavimo 

arba nuomos, mokėjimai už paslaugas ir pan. Prie projekto veiklos pajamų neturi būti priskiriamos iš 

privačių ir viešųjų lėšų šaltinių gaunamos įplaukos, pervedimai, subsidijos ar kiti pinigų srautai, kurie 

atsiranda ne iš tarifų, rinkliavų, mokesčių, nuompinigių ir kitų vartotojų tiesioginio apmokestinimo 

formų. 

  

https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/zmogiskuju-istekliu-pletros-veiksmu-programos-ekonomikos-augimo-veiksmu-programos-sanglaudos-skatinimo-veiksmu-programos-ir-2014-2020-metu-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-investiciju-veiksmu-programos-valdymo-komitetu-2016-m-geguzes-9-d-posedis/projektu-diskontuotu-grynuju-pajamu-skaiciavimo-ir-prieziuros-metodika-1
http://www.esinvesticijos.lt/
https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/zmogiskuju-istekliu-pletros-veiksmu-programos-ekonomikos-augimo-veiksmu-programos-sanglaudos-skatinimo-veiksmu-programos-ir-2014-2020-metu-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-investiciju-veiksmu-programos-valdymo-komitetu-2016-m-geguzes-9-d-posedis/projektu-diskontuotu-grynuju-pajamu-skaiciavimo-ir-prieziuros-metodikos-priedas
https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/zmogiskuju-istekliu-pletros-veiksmu-programos-ekonomikos-augimo-veiksmu-programos-sanglaudos-skatinimo-veiksmu-programos-ir-2014-2020-metu-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-investiciju-veiksmu-programos-valdymo-komitetu-2016-m-geguzes-9-d-posedis/projektu-diskontuotu-grynuju-pajamu-skaiciavimo-ir-prieziuros-metodikos-informacijos-apie-is-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-lesu-bendrai-finansuojamu-projektu-gaunamas-pajamas-pildymo-instrukcija
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I. Projekto priskyrimas projekto sutartyje atitinkamai projektų grupei 

2. Projektas priskiriamas projektų grupei „2.1. Įgyvendinant projektą pajamų 

negaunama“ kai projektas atitinka visas šias sąlygas: 

2.1. Projektas yra bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau – 

ERPF) ar Sanglaudos fondo ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma viršija (>) 1 000 000 eurų; 

2.2. Įgyvendinant projektą pajamų gauti neplanuojama. 

3. Projektas priskiriamas projektų grupei „2.2. Įgyvendinant projektą gaunama pajamų 

ir jos yra įvertintos iš anksto“ kai projektas atitinka visas šias sąlygas: 

3.1. Projektas yra susijęs su investicijomis į infrastruktūrą (įskaitant ir mokslinių tyrimų arba 

elektroninių paslaugų projektus), už kurių naudojimą naudotojai tiesiogiai sumokėjo per gaunamas 

prekes ar teikiamas paslaugas  ir (ar) projektu sutaupomos veiklos išlaidos, išskyrus išlaidas, 

sutaupytas įgyvendinant energijos vartojimo priemones; 

3.2. Įgyvendinant projektą gaunama pajamų ir jos yra apskaičiuotos iš anksto; 

3.3. Projektas yra bendrai finansuojamas iš ERPF ar Sanglaudos fondo ir projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų suma viršija (>) 1 000 000 eurų. 

4. Projektas priskiriamas projektų grupei „2.3. Įgyvendinant projektą gaunama pajamų, 

bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti“ kai projektas atitinka visas šias sąlygas: 

4.1. Projektas yra susijęs su investicijomis į infrastruktūrą (įskaitant ir mokslinių tyrimų arba 

elektroninių paslaugų projektus), už kurių naudojimą naudotojai tiesiogiai sumokėjo per gaunamas 

prekes ar teikiamas paslaugas ir (ar) projektu sutaupomos veiklos išlaidos, išskyrus išlaidas, 

sutaupytas įgyvendinant energijos vartojimo priemones; 

4.2. Įgyvendinant projektą gaunama pajamų, tačiau neįmanoma prognozuoti projekto metu 

sukurtų produktų ar paslaugų paklausos; 

4.3. Projektas yra bendrai finansuojamas iš ERPF ar Sanglaudos fondo ir projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų suma viršija (>) 1 000 000 eurų. 

5. Projektas priskiriamas projektų grupei „2.4. Netaikoma“ kai: 

5.1. Projektas yra bendrai finansuojamas iš ERPF ar Sanglaudos fondo ir projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų suma neviršija (≤) 1 000 000 eurų; 

5.2. Projektas yra bendrai finansuojamas iš ESF lėšų; 

5.3. Projektui teikiama valstybės pagalba; 

5.4. Visos tiesioginės projekto išlaidos apmokamos kaip apdovanojimai arba pagal 

fiksuotąsias sumas ar fiksuotuosius įkainius, jeigu nustatant fiksuotųjų įkainių ar fiksuotųjų sumų 

dydžius buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas. 
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II. Informacijos apie projekto pajamas tikrinimas GMP 

6. Projekto vykdytojui pagal nustatytus terminus pateikus GMP, Projektų vadovas įvertina 

jame pateiktus duomenis dėl pajamų priežiūros, kurie detalizuojami GMP 6 dalies „Galutinė projekto 

įgyvendinimo informacija“ 6.1. punkte „Informacija apie projekto pajamas“ (SFMIS2014 skiltyje 

„MPD4.GPĮI“„GPĮI“„Pajamos“). 

7. Schemoje pateikta, koks papunktis gali būti žymimas GMP priklausomai nuo to, 

kokiai projektų grupei priskiriamas projektas: 

 

2.1. Įgyvendinant projektą pajamų negaunama

2.2. Įgyvendinant projektą gaunama pajamų ir jos 
yra įvertintos iš anksto

2.3. Įgyvendinant projektą gaunama pajamų , bet 
jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti 

2.4. Netaikoma

- Tinkamų projekto išlaidų 
suma > 100 tūkst. eurų, bet 
  1 mln. eurų (ERPF/SF)

- ESF finansuojamas projektas

- Projektui taikoma valstybės 
pagalba

- Tinkamų projekto išlaidų 
suma  100 tūkst. eurų

6.1.1.  Įgyvendinant projektą 
pajamų negauta

6.1.2. Įgyvendinant projektą 
pajamų gautaAr projekto įgyvendinimo 

metu gauta grynųjų pajamų 
(įvertinamas Instrukcijos 

priedas Nr.2)?

Pajamos nevertinamos

Pajamos nevertinamos

TAIP

NE

6.1.1.  Įgyvendinant projektą 
pajamų negauta

Įvertinama Pajamų lentelė ir, esant poreikiui, keičiama
 projekto sutartis pakeičiant finansavimo šaltinius

Ar gauta (-nama) 
pajamų?

TAIP

NE
6.1.1.  Įgyvendinant projektą 
pajamų negauta

Projekto vykdytojo paprašoma pateikti Pajamų lentelę
 ir keičiama projekto sutartis

PROJEKTO SUTARTIS GMP

6.1.1.  Įgyvendinant projektą 
pajamų negauta

Su GMP pajamos nevertinamos

 

Atkreiptinas dėmesys, kad gavęs GMP projekto vadovas pirmiausiai turi įvertinti, ar pagal 

projekto sutarties duomenis projektas yra priskirtas tinkamai projektų grupei. 

8. GMP 6.1.1. papunktis „Įgyvendinant projektą pajamų negauta“ žymimas, kai:  

8.1. Projektas iš viso pajamų negauna (žr. Instrukcijos III skyrių). GMP komentarų skiltyje 

turi būti nurodyta, kad už projekto lėšomis sukurtos infrastruktūros naudojimą pajamos yra 

negaunamos; 

 

 
 

8.2. Projektas, finansuojamas iš ERPF ar Sanglaudos fondo, gauna pajamų, kaip jos 

apibrėžtos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 str., kurios buvo įvertintos iš anksto (žr. Instrukcijos 

IV skyrių); 
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8.3. Projekto įgyvendinimo metu gaunama pajamų, kurių iš anksto objektyviai apskaičiuoti 

nebuvo įmanoma (žr. Instrukcijos V skyrių); 

8.4. Projekto, finansuojamo iš ERPF ar Sanglaudos fondo, tinkamų finansuoti išlaidų suma 

viršija (>) 100 000 eurų, bet neviršija (≤) 1 000 000 eurų, ir projekto įgyvendinimo metu grynųjų 

pajamų negauta (žr. Instrukcijos VI skyrių). Tokiu atveju GMP komentarų skiltyje turi būti nurodyta, 

kad (1) projekto įgyvendinimo metu nebuvo vykdoma veikla ir pajamų negauta, (2) projekto 

įgyvendinimo metu buvo vykdoma veikla, bet pajamų negauta arba (3) projekto įgyvendinimo metu 

buvo gauta pajamų, bet grynųjų pajamų negauta; 

 

  
8.5. Projektas, finansuojamas iš ESF, projekto įgyvendinimo metu grynųjų pajamų negavo 

(žr. Instrukcijos VI skyrių). Tokiu atveju GMP komentarų skiltyje turi būti nurodyta, kad (1) projekto 

įgyvendinimo metu nebuvo vykdoma veikla ir pajamų negauta, (2) projekto įgyvendinimo metu buvo 

vykdoma veikla, bet pajamų negauta arba (3) projekto įgyvendinimo metu buvo gauta pajamų, bet 

grynųjų pajamų negauta; 

8.6. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 100 000 eurų (žr. Instrukcijos VI 

skyrių); 

8.7. Projektui taikoma valstybės pagalba (žr. Instrukcijos VI skyrių); 

8.8. Projekte visos tiesioginės projekto išlaidos išmokėtos pagal fiksuotąsias sumas ar 

fiksuotuosius įkainius, kuriuos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas. 

9. GMP 6.1.2. papunktis „Įgyvendinant projektą pajamų gauta“ žymimas ir nurodoma 

gautų grynųjų pajamų suma, kai: 

9.1. Projekto, finansuojamo iš ERPF ar Sanglaudos fondo, tinkamų finansuoti išlaidų suma 

viršija (>) 100 000 eurų, bet neviršija (≤) 1 000 000 eurų, ir projekto įgyvendinimo metu gauta 

grynųjų pajamų (žr. Instrukcijos VI skyrių); 

9.2. Projektas yra finansuojamas iš ESF ir projekto įgyvendinimo metu gauta grynųjų 

pajamų (žr. Instrukcijos VI skyrių) 

 

 

  



III. Projektas priskirtas projektų grupei „2.1. Įgyvendinant projektą pajamų 

negaunama“ 

2.1. Įgyvendinant projektą pajamų 
negaunama

2.2. Įgyvendinant projektą gaunama pajamų ir jos 
yra įvertintos iš anksto

Ar projektas gauna 
pajamų?

TAIP

NE
6.1.1.  Įgyvendinant projektą 
pajamų negauta

Projekto vykdytojo paprašoma pateikti Pajamų lentelę

Įvertinama Pajamų lentelė ir keičiama projekto sutartis:

 projektas priskiriamas grupei  2.2. Įgyvendinant projektą 
gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto 

 pakeičiami projekto finansavimo šaltiniai nurodant 
grynųjų pajamų sumą arba  0 , jei grynųjų pajamų 

negauta

Esat poreikiui priimamas sprendimas dėl lėšų grąžinimo

GMPPROJEKTO SUTARTIS

 

10. Projektų vadovas, vertindamas, ar projektas priskirtas tinkamai projektų grupei, 

projekto įgyvendinimo pabaigoje, turi: 

10.1. peržiūrėti informaciją investiciniame projekte (jei buvo teiktas), projekto tinkamumo 

finansuoti vertinimo lentelės 7 dalyje ir išvadose, projekto sutartyje ir jos keitimuose bei patikros 

vietoje metu nustatytus faktus; 

10.2. įsitikinti, ar prielaidos, dėl kurių buvo nustatyta, kad projekto ataskaitiniu laikotarpiu 

pajamos yra negaunamos, nepasikeitė, t. y., ar nebuvo gauta papildomos informacijos apie galimas 

gauti/negaunamas pajamas keičiant projekto sutartį ir (ar) projekto patikros vietoje metu. 

11. Jei patvirtinama, kad projektas negauna pajamų, jokie papildomi veiksmai neatliekami ir 

turi būti pažymėtas GMP 6.1.1 papunktis „Įgyvendinant projektą pajamų negauta“. 

12. Jei paaiškėja, kad projektas gauna pajamų ir jos gali būti įvertintos iš anksto, tuomet: 

12.1. Projekto vadovas paprašo projekto vykdytojo pateikti FM Pajamų lentelę ir įvertina 

pajamas Instrukcijos IV skyriuje nustatyta tvarka; 

12.2. Projekto vadovas inicijuoja projekto sutarties keitimą projektą priskirdamas projektų 

grupei „2.2. Įgyvendinant projektą gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto“ ir patikslindamas 

projekto finansavimo šaltinius (kai projektas priskiriamas projektų grupei 2.2, projekto finansavimo 

šaltiniuose privaloma nurodyti grynąsias pajamą. Jei grynųjų pajamų projektas negauna, turi būti 

nurodyta „0,00“); 

12.3. FS darbuotojas parengia grąžintinų lėšų formą, nurodydamas grąžintinų lėšų tipą 

„Gražinimas“, jei projektui įgyvendinti buvo išmokėta per didelė finansavimo lėšų suma.



IV. Projektas priskirtas projektų grupei „2.2. Įgyvendinant projektą gaunama 

pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto“ 

  

2.2. Įgyvendinant projektą gaunama 
pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto

6.1.1.  Įgyvendinant projektą 
pajamų negauta

NE

Įvertinama atnaujinta Pajamų lentelė

Ar pasikeitė pajamų 
prielaidos?

Ar pasikeitė grynųjų 
pajamų suma?

Keičiama projekto sutartis pakeičiant projekto 
finansavimo šaltinius (nurodoma grynųjų pajamų 

suma arba  0 , jei grynųjų pajamų negauta)

Esat poreikiui priimamas sprendimas dėl lėšų 
grąžinimo

TAIP

TAIP

PROJEKTO SUTARTIS GMP

 

13. Šiame skyriuje projekto grynosios pajamos apskaičiuojamos per projekto investicijų 

ataskaitinį laikotarpį iš diskontuotų pajamų atimant diskontuotas išlaidas ir, jei taikoma, pridedant 

investicijų likutinę vertę paskutiniais ataskaitinio laikotarpio metais. 

14. Tokių projektų pajamų priežiūra vykdoma vadovaujantis Metodika. Kartu su GMP projekto 

vykdytojas turi pateikti atnaujintą FM Pajamų lentelę. 

15. Projektų vadovas, vertindamas, ar projektas priskirtas tinkamai projektų grupei, 

projekto įgyvendinimo pabaigoje, turi: 

15.1. peržiūrėti informaciją investiciniame projekte (jei buvo teiktas), FM Pajamų lentelėje 

(paraiškos priedas, jei buvo teiktas), projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės 7 dalyje ir 

išvadose, projekto sutartyje ir jos keitimuose bei projekto patikros vietoje metu nustatytus faktus; 

Atkreiptinas dėmesys, kad jei galutinė tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma sumažėjo iki 

1 000 000 eurų ir mažiau , projekto pajamų priežiūra vis tiek atliekama šiame skyriuje nustatyta 

tvarka. 

15.2. įsitikinti, ar prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyta, kad pajamos yra 

gaunamos/negaunamos, nepasikeitė, t. y., ar nebuvo gauta papildomos informacijos apie galimas 

gauti/negaunamas pajamas keičiant projekto sutartį ir (ar) projekto patikros vietoje metu.  

 

Atkreiptinas dėmesys, kad jei už suteiktą paslaugą dalį kainos apmoka Valstybė/savivaldybė, kitą 

dalį kainos sumoka pats paslaugos gavėjas, tai tik paslaugos gavėjo sumokamos pajamos yra 

laikytinos projekto pajamomis, o Valstybės sumokėta dalis – finansavimo šaltiniais, kurie į 

pajamų prielaidas neturi būti traukiami. 
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16. įsitikinti, ar su GMP pateikta atnaujinta FM Pajamų lentelė, jei projektas yra priskirtas 

tinkamai projektų grupei. Tikrindamas FM Pajamų lentelės duomenis Projektų vadovas turėtų 

įsitikinti: 

16.1. Ar pažymėtas punktas „X“, kad FM Pajamų lentelė teikiama projekto pabaigoje; 

16.2. Ar pasirinktas pakankamas (tinkamas) investicijų ataskaitinis laikotarpis 

(rekomenduojama taikyti): 

- geležinkeliai – 30 metų; 

- vandentiekio, kanalizacijos, vandens nuotekų valdymo sistemos – 30 metų,  

- automobilių keliai – 25-30 metų; 

- oro uostai ir uostai – 25-30 metų; 

- miesto transportas – 25-30 metų; 

- moksliniai tyrimai ir inovacijos – 15-20 metų; 

- telekomunikacijos – 15-20 metų; 

- pramonė– 10- 15 metų; 

- kiti sektoriai  – 10- 15 metų (įprastai CPVA naudojamas šis laikotarpis).  

 

Paprastai investicijų laikotarpis būna pagrįstas paraiškos vertinimo metu ir nekeičiamas, nebent 

paaiškėja, kad vertinime yra neatitikimų. Taip pat pasitiksliname, koks ataskaitinis laikotarpis buvo 

nurodytas investiciniame projekte, jei toks buvo teiktas projekte. 

 

Dažniausiu atveju ataskaitinis laikotarpis nurodytas FM Pajamų lentelėje turi sutapti su 

nurodytu investiciniame projekte. 

 

16.3. Ar teisingai nurodyti projekto pradžios metai (kalendoriniai) – pirmieji projekto 

investicijų atlikimo metai. 

 

Projekto pradžios metai, kai išlaidos iki projekto sutarties pasirašymo nebuvo patirtos, yra 

laikomi projekto sutarties pasirašymo metai. Kai išlaidos buvo patirtos iki projekto sutarties 

pasirašymo, tuomet Projekto pradžios metais įprastai laikomi tie metai, kuriais buvo patirtos 

pirmosios su projektu susijusios pagrindinės išlaidos. Projekto pagrindinėmis išlaidomis 

laikomos rangos darbų arba įrangos įsigijimo išlaidos. Tokiu atveju, jei iki projekto sutarties 

pasirašymo buvo patirta su projektu susijusių išlaidų, tokios išlaidos įtraukiamos į pirmuosius 

investicijų patyrimo metus. 

 

16.4. Ar pasirinkta rekomenduojama diskonto norma (rekomenduojama 4 proc.); 

16.5. Ar tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma atitinka pripažintų tinkamomis finansuoti 

išlaidų sumą pagal SFMIS2014 duomenis; 

16.6. Ar pateikta informacija apie faktines projekto investicijų išlaidas (tinkamas ir 

netinkamas finansuoti) per projekto įgyvendinimo trukmę. Tikrinama informacija pagal SFMIS2014 

deklaruotas išlaidas ir Projekto vykdytojo FM Pajamų lentelėje nurodytas tinkamas išlaidas (tikrinant 

duomenis lyginame SFMIS2014 teiktus mokėjimo prašymų sumas už atsiskaitomus metus, kurios 

bent apytiksliai turi sutapti). Jei Projekto vykdytojas FM Pajamų lentelėje investicijų išlaidas nurodo 

pagal išrašytas sąskaitas, tuomet duomenys nurodyti SFMIS2014 identiškai nesutaps, tačiau tai 

esminės įtakos skaičiavimams neturi. FM Pajamų lentelės dalyje „Pagrindinių skaičiavimo prielaidų 

pagrindimas“ Projekto vykdytojas nurodo, kaip nustatė tinkamų išlaidų dydį pamečiui.  

 

Jei Projekto vykdytojas nurodo, kad projekto įgyvendinimo metu buvo patirta netinkamų, bet 

būtinų projekto sutarčiai įgyvendinti, finansuoti išlaidų, jos turi būti nurodytos eilutėje 

„Netinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos“, o dydžiai – paaiškinti FM Pajamų lentelės 

dalyje „Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas“, pvz. netinkamose išlaidose gali būti 

nurodytos su pažeidimu susijusios išlaidos, PFSA nurodytos netinkamos, bet būtinos Projekto 
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įgyvendinimui, finansuoti išlaidos. Pažymėtina, kad netinkamose finansuoti išlaidose neturi 

būti įtrauktas netinkamas PVM (jei projekte PVM yra netinkamas finansuoti).  

 

Tikrinant reikia atkreipti dėmesį, kad jei buvo projekto sutarties keitimų, investicijų laikotarpis 

gali būti pasikeitęs ir pastarąjį nurodyti pagal faktą (pvz. projekto sutartyje numatyta projekto veiklų 

trukmė 24 mėn., tačiau veiklos buvo pratęstos iki 36 mėn., todėl atitinkamai faktinės investicijų 

išlaidos išsidėstys per 3 metus);  

16.7. Ar prielaidos, nurodytos FM Pajamų lentelėje arba nustatytos projekto patikros vietoje 

metu, kuriomis vadovaujantis buvo apskaičiuotos prognozuojamos veiklos išlaidos ir pajamos, 

nepasikeitė: 

16.7.1. įvertinama, ar neįvyko iš anksto nenumatytų su projektu susijusių kainų politikos 

(esminių kainų reguliavimo pakeitimas, pvz. įkainių atsiejimas nuo sąnaudų, normatyvinio pelno 

skaičiavimo pasikeitimai, kainų reguliavimo panaikinimas ir pan.) pasikeitimų (į išorės ekonominius 

veiksnius, tokius kaip neprognozuojama infliacija, neatsižvelgiama); 

16.7.2. ar neatsirado naujų pajamų šaltinių (dėl naujų mokesčių vartotojams įvedimo, 

naujų paslaugų teikimo ir panašių pasikeitimų) ir dėl to yra gaunama nuolatinių pajamų iš projekto. 

Prielaidų pasikeitimu nelaikoma, kai sumažėja/padidėja lankytojų/naudotojų skaičius, bet 

nesikeičia paslaugų apimtis. 

 

Jei prielaidos nesikeitė, Projekto vykdytojas veiklos išlaidų (o ne projekto investicijų išlaidų, 

kaip apibrėžta 16.6 p.) ir veiklos pajamų dydžius ataskaitiniu laikotarpiu FM Pajamų lentelėje gali 

palikti tuos pačius, kaip ir buvo nurodyta paraiškos vertinimo metu, o FM Pajamų lentelės dalyje 

„Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas“ gali nurodyti, kad prielaidos nesikeitė arba palikti 

tą pačią informaciją, kuri buvo nurodyta teikiant FM Pajamų lentelę paraiškos vertinimo 

metu/keičiant projekto sutartį. 

Jei prielaidos nepasikeitė, bet projekto vykdytojas pateikė patikslintą FM Pajamų lentelę, FM 

Pajamų lentelė turi būti įvertinta iš naujo. 

Jei prielaidos keitėsi, įvertinama, ar jos pagrįstos. Atitinkamai, jei prielaidos pasikeitė, turi būti 

atnaujinti veiklos pajamų ir išlaidų dydžiai FM Pajamų lentelėje bei detaliai aprašyta, kaip 

apskaičiuotas konkretus pajamų (tame tarpe atsiradusių naujų pajamų šaltinių) ir išlaidų dydis, pvz., 

nurodyta išlaidų suma už elektros išlaidas: nurodomas įkainis ir suvartotas faktinis kiekis per metus. 

Visos su projektu susijusios planuojamos išlaidos ir planuojamos gauti pajamos surašomos į FM 

Pajamų lentelę, o Projektų vadovas turi patikrinti, ar teisingai apskaičiuotos išlaidos ir pajamos pagal 

pateiktą aprašymą. 

16.8. Investicijų likutinė vertė. Investicijų likutinės vertės įtraukimas į FM Pajamų lentelę 

priklauso nuo to ar projekte gaunama grynųjų pajamų: 

16.8.1. kai projektas negeneruoja grynųjų pajamų, vadovaujantis Metodikos 31 p. investicijų 

likutinė vertė neskaičiuojama ir FM Pajamų lentelės eilutėje „Turto likutinė vertė“ nurodoma „0,00“; 

16.8.2. kai projektas generuoja grynąsias pajamas, tuomet investicijų likutinė vertė 

įtraukiama ir nurodoma FM Pajamų lentelės eilutėje „Turto likutinė vertė“. Nustatant likutinę vertę 

turi būti atsižvelgta, ar projekto investicijų naudingo tarnavimo laikas yra ilgesnis už projekto 

ataskaitinį laikotarpį: 

16.8.2.1. jei projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis sutampa su turto naudingo 

tarnavimo laiku, turto likutinė vertė neskaičiuojama; 

16.8.2.2. jei turto naudingo tarnavimo laikas yra ilgesnis už projekto ataskaitinį 

laikotarpį, tuomet likutinė vertė nustatoma įvertinant projekto grynųjų pajamų, kurias planuojama 

uždirbti po projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos, grynąją dabartinę vertę šią dieną. Tokiu atveju 

vertinamų metų skaičius yra lygus to ilgalaikio turto vieneto, kuriam yra skirta didžiausia projekto 

investicijų dalis, nusidėvėjimo normatyvui, atėmus projekto ataskaitinį laikotarpį. Taip pat 

įvertinama, ar nepasikeitė faktinės projekto investicijų išlaidos, ir, jei pasikeitė, ar teisingai 
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perskaičiuota turto likutinė vertė (pvz., patikslinus projekto investicijų išlaidas  FM Pajamų lentelėje 

pagal faktą sumažėjo investicijų, skirtų rekonstrukcijos darbams, suma, atitinkamai turi būti 

perskaičiuojama ir turto likutinė vertė rekonstrukcijos darbams). Atitinkamai turi būti nurodyta 

informacija FM Pajamų lentelės dalyje „Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas“, kaip 

apskaičiuota turto likutinė vertė. Jeigu turto nusidėvėjimo (arba ekonomiškai naudingo tarnavimo) 

trukmė yra trumpesnė nei ataskaitinis laikotarpis, turi būti numatytos reinvesticijos į nusidėvėjusį 

turtą. Rekomenduojama reinvesticijų suma turėtų sudaryti apie 80-100 proc. nusidėvėjusio turto 

vertės. Atkreiptinas dėmesys, kad reinvesticijos įtakoja turto likutinė vertę; 

16.9. Įvertinama, ar nepasikeitė Europos Komisijai (toliau – EK) tinkamų deklaruoti 

išlaidų suma: 

16.9.1. Jei visos išlaidos tinkamos deklaruoti EK, tuomet FM Pajamų lentelėje tinkamų 

deklaruoti projekto išlaidų dalis (apskaičiuojama automatiškai) turi būti lygi 1 (žr. FM Pajamų 

lentelės 4 dalies eilutę „EK tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalis (trūkstamo finansavimo 

santykis)“); 

16.9.2. Jei nustatoma, kad keičiasi EK tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dydis, ir FM 

Pajamų lentelėje tinkamų deklaruoti išlaidų dalis (apskaičiuojama automatiškai) yra mažesnė už 1 

(žr. FM Pajamų lentelės 4 dalies eilutę „EK tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalis“), atitinkamai 

šis dydis reikš koeficientą, naudojamą nustatant EK tinkamų deklaruoti projekto išlaidų sumą 

(apskaičiuojama automatiškai) ir didžiausią galimą projektui skirti finansavimo lėšų sumą. Tokiu 

atveju turi būti atliekamas projekto sutarties keitimas ir sumažinama projekto sutartyje nustatyta 

projektui skirto finansavimo lėšų suma. FS darbuotojas parengia grąžintinų lėšų formą, nurodydamas 

grąžintinų lėšų tipą „Gražinimas“, jei projektui įgyvendinti buvo išmokėta per didelė finansavimo 

lėšų suma.  

16.10. Nepriklausomai nuo to, ar projektas generuoja grynųjų pajamų ar ne, visais 

atvejais turi būti pažymėtas GMP 6.1.1 papunktis „Įgyvendinant projektą pajamų negauta“. 

.



V. Projektas priskirtas projektų grupei „2.3. Įgyvendinant projektą gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma 

apskaičiuoti“ 

2.3. Įgyvendinant projektą 
gaunama pajamų, bet jų iš anksto 
neįmanoma apskaičiuoti 

2.2. Įgyvendinant projektą gaunama pajamų ir jos 
yra įvertintos iš anksto

Ar įmanoma 
apskaičiuoti pajamas iš 

anksto?

TAIP

NE
6.1.1.  Įgyvendinant projektą 
pajamų negauta

Projekto vykdytojo paprašoma pateikti Pajamų lentelę

Įvertinama Pajamų lentelė ir keičiama projekto sutartis:

 projektas priskiriamas grupei  2.2. Įgyvendinant projektą 
gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto 

 pakeičiami projekto finansavimo šaltiniai nurodant 
grynųjų pajamų sumą arba  0 , jei grynųjų pajamų 

negauta

Esat poreikiui priimamas sprendimas dėl lėšų grąžinimo

GMP

Ar tinkamų projekto 
išlaidų suma   1 mln. 

eurų (ERPF/SF)?

NE

2.4. Netaikoma

TAIPProjekto vykdytojo paprašoma pateikti Instrukcijos priedą Nr.2

Ar projekto 
įgyvendinimo metu 

gauta grynųjų pajamų?
TAIP

6.1.2.. Įgyvendinant projektą 
pajamų gauta

Priimamas sprendimas dėl 
lėšų grąžinimo

 
 



 

17. Šiame skyriuje projekto grynosios pajamos apskaičiuojamos per 3 metus po projekto 

finansavimo pabaigos iš projekto veiklos pajamų atimant projekto veiklos išlaidas. 

18. Tokių projektų pajamų priežiūra vykdoma vadovaujantis Metodika. 

19. Projektų vadovas, vertindamas, ar projektas priskirtas tinkamai pajamų grupei 
projekto įgyvendinimo pabaigoje, turi: 

19.1. įvertinti tinkamų projekto išlaidų dydį (ar viršija 1 000 000 eurų); 

19.2. peržiūrėti informaciją investiciniame projekte (jei buvo teiktas), projekto tinkamumo 

finansuoti vertinimo lentelės 7 dalyje ir išvadose, projekto sutartyje ir jos keitimuose bei projekto 

patikros vietoje metu nustatytus faktus; 

19.3. įvertinti, ar projekte nėra gaunama pajamų, kurios yra nuolatinio pobūdžio ir jas galima 

objektyviai įvertinti iš anksto (pavyzdžiui, buvusios nemokamos paslaugos apmokestinamos ir 

nustatomi tokių paslaugų tarifai ir pan.). 

20. Jeigu galutinė tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma projekto pabaigoje yra 

mažesnė arba lygi 1 000 000 eurų, Projekto vadovas inicijuoja projekto sutarties keitimą projektą 

priskirdamas projektų grupei „2.4. Netaikoma“ ir įvertina pajamas Instrukcijos VI skyriuje nustatyta 

tvarka; 

21. Jeigu projekto įgyvendinimo metu yra pradedama gauti pajamų, kurios yra nuolatinio 

pobūdžio ir jas galima objektyviai įvertinti iš anksto:  

21.1. Projekto vadovas paprašo projekto vykdytojo pateikti FM Pajamų lentelę ir įvertina 

pajamas Instrukcijos IV skyriuje nustatyta tvarka; 

21.2. Projekto vadovas inicijuoja projekto sutarties keitimą projektą priskirdamas projektų 

grupei „2.2. Įgyvendinant projektą gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto“ ir patikslindamas 

projekto finansavimo šaltinius (kai projektas priskiriamas projektų grupei 2.2, projekto finansavimo 

šaltiniuose privaloma nurodyti grynąsias pajamą. Jei grynųjų pajamų projektas negauna, turi būti 

nurodyta „0,00“); 

21.3. FS darbuotojas parengia grąžintinų lėšų formą, nurodydamas grąžintinų lėšų tipą 

„Gražinimas“, jei projektui įgyvendinti buvo išmokėta per didelė finansavimo lėšų suma. 

22. Jei patvirtinama, kad įgyvendinant projektą gaunama pajamų, tačiau neįmanoma jų iš 

anksto apskaičiuoti, jokie papildomi veiksmai neatliekami ir turi būti pažymėtas GMP 6.1.1 

papunktis „Įgyvendinant projektą pajamų negauta“. 

23. Tokių projektų pajamų priežiūra vykdoma 3 metus po projekto pabaigos remiantis 

Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų, kurie 

gauna pajamų, bet jų neįmanoma apskaičiuoti iš anksto (toliau – Instrukcijos priedas Nr. 1), kuri 

teikiama kartu su Ataskaita po projekto finansavimo pabaigos. 

24. Tikrinant Instrukcijos priede Nr. 1 pateiktus duomenis, Projektų vadovui reikėtų įsitikinti: 

24.1. Ar teisingai nurodyta projekto baigimo data (tikrinama informacija pagal SFMIS2014 

duomenis); 

24.2. Ar Instrukcijos priede Nr. 1 nurodyta tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma atitinka 

pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų sumą pagal SFMIS2014 duomenis; 

24.3. Ar pateikta pagrįsta informacija apie netinkamas finansuoti projekto išlaidas. Jei 

Projekto vykdytojas nurodo, kad projekto įgyvendinimo metu buvo patirta netinkamų, bet būtinų 

projekto sutarčiai įgyvendinti, finansuoti išlaidų, jos turi būti nurodytos eilutėje „Netinkamos 

finansuoti projekto išlaidos, Eur“, o dydžiai paaiškinti eilutėje „Projekto netinkamų išlaidų apimties 
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pagrindimas“, pvz., netinkamose išlaidose gali būti nurodytos su pažeidimu susijusios išlaidos, PFSA 

nurodytos netinkamos, bet būtinos Projekto įgyvendinimui, finansuoti išlaidos. 

Pažymėtina, kad netinkamose finansuoti išlaidose neturi būti įtrauktas netinkamas PVM (jei 

projekte PVM yra netinkamas finansuoti). 

24.4. Ar pateikta informacija apie faktiškai dėl projekto atsiradusias veiklos išlaidas ir gautas 

veiklos pajamas už tinkamą ataskaitinį laikotarpį. Instrukcijos priedas Nr. 1 turi būti teikiamas kasmet 

kartu su Ataskaita po projekto finansavimo pabaigos 3 metus po projekto baigimo datos. Instrukcijos 

priedas Nr. 1 pildomas kaupiamuoju principu. 

 teikiant Instrukcijos priedą Nr. 1 praėjus vieneriems metams po projekto pabaigos, 

nurodoma informacija apie faktiškai dėl projekto atsiradusias veiklos išlaidas ir gautas 

veiklos pajamas už pirmus metus po projekto pabaigos; 

 teikiant Instrukcijos priedą Nr. 1 praėjus dvejiems metams po projekto pabaigos, 

nurodoma informacija apie faktiškai dėl projekto atsiradusias veiklos išlaidas ir gautas 

veiklos pajamas už pirmus ir antrus metus po projekto pabaigos; 

 teikiant Instrukcijos priedą Nr. 1 praėjus trejiems metams po projekto pabaigos, 

nurodoma informacija apie faktiškai dėl projekto atsiradusias veiklos išlaidas ir gautas 

veiklos pajamas už pirmus, antrus ir trečius metus po projekto pabaigos 

24.5. Ar pateikta informacija apie faktiškai dėl projekto atsiradusias veiklos išlaidas ir 

gautas veiklos pajamas, t. y. turi būti nurodytas tik pokytis atsirandantis dėl projekto. 

 

Pavyzdžiui, su įsigyta nauja įranga buvo teikiamos naujos paslaugos, įdarbintas 1 naujas 

darbuotojas, todėl į projekto veiklos išlaidas trauktume tik naujo darbuotojo darbo vietos kainą; 

kitas atvejis – su naujai įsigyta įranga teikiamos naujos paslaugos, tačiau institucija neįdarbino 

naujo darbuotojo, o esamą darbuotoją įdarbino papildomai 0,25 etato, t. y. tas darbuotojas 

įstaigoje dirba 1,25 etato, tuomet į išlaidas trauktume tik 0,25 etato darbo užmokestį. 

 

Faktiškai patirtos išlaidos ir pajamos turi būti vertinamos nuo projekto baigimo datos. 

 

Instrukcijos priedo Nr. 1 dalyje „Skaičiavimo prielaidų pagrindimas“ turi būti detaliai nurodyta, 

kaip apskaičiuoti konkretūs projekto išlaidų ar pajamų dydžiai (pvz., išlaidų suma už elektros išlaidas: 

nurodomas įkainis ir suvartotas kiekis per metus), tačiau dokumentų, įrodančių išlaidų ir pajamų dydį, 

neprašoma pateikti. 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad jei už suteiktą paslaugą dalį kainos apmoka Valstybė/savivaldybė, kitą 

dalį kainos sumoka pats paslaugos gavėjas, tai tik paslaugos gavėjo sumokamos pajamos yra 

laikytinos projekto pajamomis, o Valstybės sumokėta dalis – finansavimo šaltiniai, kurie į 

prielaidas neturi būti traukiami. 

 

24.6. Kai tikrinamas Instrukcijos priedas Nr. 1 praėjus trejiems metams po projekto 

pabaigos, kuriame pateikta informacija apie faktiškai dėl projekto atsiradusias veiklos išlaidas ir 

gautas veiklos pajamas už pirmus, antrus ir trečius metus po projekto pabaigos, įvertinama, ar 

projektas gavo grynųjų pajamų per 3 metus po projekto finansavimo pabaigos: 

24.6.1. jei Instrukcijos priedo Nr. 1 eilutėje „Grynųjų pajamų vertė, Eur“ (apskaičiuojama 

automatiškai) nurodyta „0,00 EUR“, jokie papildomi veiksmai neatliekami; 

24.6.2. jei Instrukcijos priedo Nr. 1 eilutėje „Grynųjų pajamų vertė, Eur“ (apskaičiuojama 

automatiškai) nurodyta, kad projektas gavo grynųjų pajamų, grynųjų projekto pajamų vertė, 
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tenkanti tinkamų išlaidų daliai, turi būti susigrąžina iš projekto vykdytojo. Tokiu atveju FS 

darbuotojas parengia grąžintinų lėšų formą, nurodydamas grąžintinų lėšų tipą „Pajamos“. 



VI. Projektas priskirtas projektų grupei „2.4. Netaikoma“ 

2.4. Netaikoma

Įvertinami Priede Nr.2 
pateikti duomenys

Ar projekto 
įgyvendinimo metu 

gauta grynųjų
 pajamų?

Projekto vykdytojo 
paprašoma pateikti 

Informaciją apie projekto 
įgyvendinimo metu gautas 

pajamas (Priedas Nr.2)

6.1.2.. Įgyvendinant projektą 
pajamų gauta

TAIP Priimamas sprendimas dėl 
lėšų grąžinimo

PROJEKTO SUTARTIS

GMP

NE

Ar projektui 
teikiama valstybės 

pagalba?

TAIP

6.1.1.  Įgyvendinant projektą 
pajamų negauta

AR PROJEKTAS 
GAUNA PAJAMŲ?

NE

NE

TAIP

Ar projekto 
tinkamų išlaidų 

suma   100 tūkst. 
eurų?

TAIP

NE

- Tinkamų projekto išlaidų 
suma > 100 tūkst. eurų, bet 
  1 mln. eurų (ERPF/SF)

- ESF finansuojamas projektas

- Projektui taikoma valstybės 
pagalba

- Tinkamų projekto išlaidų 
suma  100 tūkst. eurų

  



 

25. Šiame skyriuje projekto grynosios pajamos apskaičiuojamos iš projekto įgyvendinimo 

metu gautų projekto veiklos pajamų atimant projekto veiklos išlaidas (išskyrus veiklos išlaidas, kurios 

apmokėtos iš projekto lėšų).  

26. Pirmiausiai Projekto vadovas turi įvertinti, ar projektui teikiama valstybės pagalba. Jei 

projektui valstybės pagalba teikiama, pajamų stebėsena neatliekama ir turi būti pažymėtas GMP 

6.1.1 papunktis „Įgyvendinant projektą pajamų negauta“. 

27. Jei projektui valstybės pagalba neteikiama, Projekto vadovas turi įvertinti, ar galutinė 

projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija (≤) 100 000 eurų. Jei galutinė projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų suma neviršija (≤) 100 000 eurų, pajamų stebėsena neatliekama ir turi būti 

pažymėtas GMP 6.1.1 papunktis „Įgyvendinant projektą pajamų negauta“. 

28. Jei galutinė projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma viršija (>) 100 000 eurų Projektų 

vadovas turi įvertinti, ar projektas gauna pajamų. Projekto vadovas turi: 

28.1. peržiūrėti informaciją investiciniame projekte (jei buvo teiktas), projekto tinkamumo 

finansuoti vertinimo lentelės 7 dalyje ir išvadose, projekto sutartyje ir jos keitimuose bei patikros 

vietoje metu nustatytus faktus; 

28.2. per DMS paprašyti projekto vykdytojo pateikti informaciją, jei tokia informacija 

nebuvo nurodyta GMP, ar projekto įgyvendinimo metu, t. y. nuo projekto veiklų įgyvendinimo 

pradžios iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, sukurtu turtu buvo vykdoma veikla, iš kurios 

buvo gaunamos pajamos. 

29. Jei nustatoma, kad projektas negauna pajamų, jokie papildomi veiksmai neatliekami ir turi 

būti pažymėtas GMP 6.1.1 papunktis „Įgyvendinant projektą pajamų negauta“. 

30. Jei nustatoma, kad projektas gauna pajamų, Projekto vadovas turi paprašyti Projekto 

vykdytojo pateikti Informaciją apie projekto įgyvendinimo metu gautas pajamas (toliau – 

Instrukcijos priedas Nr. 2): 

31. Tikrinant Instrukcijos priede Nr. 2 pateiktus duomenis, Projektų vadovui reikėtų įsitikinti: 

31.1. Ar teisingai nurodyta projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir projekto veiklų 

įgyvendinimo pabaiga (tikrinama informacija pagal SFMIS2014 duomenis); 

31.2. Ar  Instrukcijos priede Nr. 2 nurodyta tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma atitinka 

pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų sumą pagal SFMIS2014 duomenis; 

31.3. Ar pateikta pagrįsta informacija apie netinkamas finansuoti projekto išlaidas. Jei 

Projekto vykdytojas nurodo, kad projekto įgyvendinimo metu buvo patirta netinkamų, bet būtinų 

projekto sutarčiai įgyvendinti, finansuoti išlaidų, jos turi būti nurodytos eilutėje „Netinkamos 

finansuoti projekto išlaidos, Eur“, o dydžiai paaiškinti eilutėje „Projekto netinkamų išlaidų apimties 

pagrindimas“, pvz. netinkamose išlaidose gali būti nurodytos su pažeidimu susijusios išlaidos, PFSA 

nurodytos netinkamos, bet būtinos Projekto įgyvendinimui, finansuoti išlaidos. 

Pažymėtina, kad netinkamose finansuoti išlaidose neturi būti įtrauktas netinkamas PVM (jei 

projekte PVM yra netinkamas finansuoti). 

31.4. Ar pateikta informacija apie faktiškai projekto įgyvendinimo metu dėl projekto 

atsiradusias veiklos išlaidas ir gautas veiklos pajamas, t. y. turi būti nurodytas tik pokytis 

atsirandantis dėl projekto. 

 

Pvz. Nr.1. Atlikus senelių globos namų rekonstrukciją 5 vietomis buvo padidintas globotinių 

skaičius. Taigi, projekto pajamos atitinkamai yra skirtumas tarp „su projektu“ ir „be projekto“, 
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t. y. 5 globotinių sumokamas mokestis už jų priežiūrą. Tokio projekto atveju kaip išlaidos gali 

būti nurodomas tiems asmenims prižiūrėti priskirto darbuotojo darbo užmokestis. Pavyzdžiui, 

tiems 5 naujiems globotiniams prižiūrėti priimamas į darbą naujas socialinis darbuotojas, tai 

projektui priskiriamas veiklos išlaidų dydis – naujai priimto darbuotojo darbo vietos kaina. Jei 

naujiems globotiniams prižiūrėti nebūtų priimamas naujas socialinis darbuotojas, o projekto 

vykdytojas esamą darbuotoją papildomai įdarbintų 0,5 etato, tai projekto veiklos išlaidos būtų 

lėšų suma, mokama už 0,5 etato. 

 

Pvz. Nr.2. Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta 20 socialinių būstų. Kadangi tai naujai 

sukurta infrastruktūra, tai pajamų pokytis yra visų 20 socialinių būstų nuomos suma. Pajamų 

atsiradimo momentą šiuo atveju apibrėžia sutarties sąlygos su socialinio būsto nuomotoju, 

kuriose nurodoma, nuo kurios datos yra išnuomojamas socialinis būstas ir pradedamas 

skaičiuoti nuomos mokestis. Skaičiuojant projekto veiklos išlaidas, paprastai nurodomos 

socialinio būsto administravimą atliekančio asmens darbo užmokesčio išlaidos. Svarbu atkreipti 

dėmesį, kad socialinio būsto fondą sudaro ne vien tik projekto dėka įsigyti būstai, todėl norint 

teisingai priskirti projekto veiklos išlaidas, susijusias su projektu, projekto vykdytojas turi 

nurodyti kiek kvadratinių metrų sudaro visas socialinio būsto fondas (pvz. iš viso 25 socialiniai 

būstai, kas sudaro 1275 m2). Tuomet įsivertiname, kiek kvadratinių metrų socialinio būsto buvo 

įsigyta projekto įgyvendinimo metu (pvz., 20 socialinių būstų, kas sudaro 940 m2). Veiklos išlaidų 

sumą, skirtą projektui, priskiriame proporcingai naujai „sukurtiems kvadratiniams metrams“, t. 

y. jei administruojančio asmens darbo užmokestis sudaro 600 Eur, tai 1 m2 administruoti tenka 

0,47 Eur (600 Eur/1275 m2), todėl projektui priskiriama veiklos išlaidų suma sudaro 441,80 Eur 

(0,47 Eur*940 m2). 

 

Faktiškai patirtos veiklos išlaidos ir veiklos pajamos turi būti vertinamos nuo to momento, 

kai įsigyjama/sukuriama infrastruktūra ir pradedamos teikti paslaugos. 

 

Pvz. Nr.3. Įranga ir baldai buvo įsigyti 2018 m. birželio mėn., tačiau rangos darbai vyko iki 2018 

m. rugpjūčio pabaigos ir kultūros centro salė atidaryta (pradėtos teikti paslaugos) ir įsigyta 

įranga pradėta naudoti nuo 2018 m. rugsėjo mėn., todėl projekto veiklos išlaidos ir projekto 

veiklos pajamos turi būti vertinamos nuo 2018-09-01. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 

2018-09-30, todėl vertinamas laikotarpis – 2018 m. rugsėjo mėnuo. 

 

Veiklos išlaidos ir veiklos pajamos turi būti vertinamos nuo to momento, kai buvo 

sutvarkyta ar sukurta infrastruktūra, įsigyta įranga ir pradėtos teikti paslaugos ir palygintos 

su atitinkamu laikotarpiu iki infrastruktūros sutvarkymo/sukūrimo/įsigijimo, t. y. vertinamas 

pokytis. 

 

Pvz. Nr.4. Rangos darbai vyko iki 2019 m. sausio pabaigos ir muziejus buvo atidarytas (pradėtos 

teikti paslaugos) ir naudoti įsigyta įranga nuo 2019-02-01 iki projekto veiklų įgyvendinimo 

pabaigos, todėl vertinamos projekto veiklos išlaidos ir projekto veiklos pajamos, patirtos nuo 

2019-02-01. Gautos veiklos pajamos ir patirtos veiklos išlaidos turi būti lyginamos su atitinkamu 

laikotarpiu „iki projekto“, t. y. iki to momento, kada buvo patirtos pirmosios su projektu 

susijusios pagrindinės išlaidos (2018-05-01). Projekto pagrindinėmis išlaidomis laikomos 

rangos darbų arba įrangos įsigijimo/ sukūrimo išlaidos. Šiuo atveju gautos veiklos pajamos ir 

patirtos veiklos išlaidos turi būti palyginamos su 2018 m. vasario - kovo mėn. duomenimis. 
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Instrukcijos priedo Nr. 2 dalyje „Skaičiavimo prielaidų pagrindimas“ turi būti detaliai nurodyta, 

kaip apskaičiuoti konkretūs projekto veiklos išlaidų ar veiklos pajamų dydžiai (pvz., išlaidų suma už 

elektros išlaidas: nurodomas įkainis ir suvartotas kiekis per metus), tačiau dokumentų, įrodančių 

išlaidų ir pajamų dydį, neprašoma pateikti. 

 

Veiklos išlaidos: 

 

Pvz. Nr.5. Prieš įgyvendinant projektą buvo patirtos turgavietės priežiūros išlaidos (vejos 

pjovimas, teritorijos valymas, šiukšlių rinkimas, sniego kasimas ir kt.) ir jos sudarė 2364,65 Eur 

(2015-09-01 – 2016-07-12 laikotarpis). Įgyvendinant projektą, šios išlaidos sudarė 2061,60 Eur 

(2016-09-01 – 2017-07-12) laikotarpiu, t. y. 303,05 Eur mažiau. Į priedą Nr.2 įrašoma suma  

„-303,05 Eur“. 
 

Pvz. Nr.6. Už elektros energiją apmokėta pagal sunaudotą KW salės apšvietimui. Lyginant 2016-

09 (2984KW*0,13=387,92 Eur) su 2018-09 (2504KW*0,13=325,52 Eur), 2018-09 salės 

apšvietimui sunaudota 62,4 Eur mažiau. Į priedą Nr.2 įrašoma suma „-62,40 Eur“ 

 

Pvz. Nr.7. 2016-09 didžiojoje salėje buvo parodyti 2 spektakliai: 1) už spektaklį Nr.1 sumokėta 

108,80 Eur. 2) už spektaklį Nr.2 sumokėta 1100 Eur. Renginių reklamai išleista 131,84 Eur. 

(Visos išlaidos: 108,80+1100+131,84=1340,64). 2018-09 įvyko salės atidarymo koncertas, už 

jį Simfoniniam orkestrui sumokėta 2600 Eur. Už renginio reklamą sumokėta 131,84 Eur; 

plakatams išleista 45,93 Eur; gėlėms išleista 174 Eur; pirkta filmavimo paslauga 70 Eur; pirkta 

koncerto vedimo paslauga 200; (Visos išlaidos: 2600+131,84+45,93+174+70+200=3221,77 

Eur). Lyginant abu periodus, 2018-09 išlaidos yra 1881,13 Eur didesnės negu 2016-09. Į priedą 

Nr.2 įrašoma suma „+1881,13 Eur“. 
 

Veiklos pajamos: 

 

Pvz. Nr.8. Veiklos pajamas sudaro pajamos už profesionalius meno renginius, į kuriuos projekto 

vykdytojas savo bilietų neparduoda, bet gauna 15-20% nuo pajamų už parduotus bilietus. 

Lyginant 2016-09 su 2018-09, 2016 m. gauta pajamų 1192,5 Eur daugiau, nes 2016 m. buvo 

parodyti du spektakliai: už spektaklį Nr.1 gauta nuo parduotų bilietų sumos – 1192,50 Eur (7950 

Eur*15%=1192,50 Eur) ir už spektaklį Nr.2 gauta 324 Eur (162 Eur *2val=324 Eur). 2018 m  

už spektaklį Nr.3 gauta pajamų 324 Eur (162*2val=324 Eur). Skirtumas lyginant su 2016-09 – 

1192,50 Eur mažiau. Į priedą Nr.2 įrašoma suma „-1192,50 Eur“. 
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Pvz. Nr.9. Prieš įgyvendinant projektą, buvo gautos pajamos už turgavietės vietų nuomą 

(rinkliava) ir jos sudarė 1273,65 Eur (2015-09-01 – 2016-07-12 laikotarpis). Projekto 

įgyvendinimo (2016-09-01 – 2017-07-12) laikotarpiu buvo gautos pajamos iš rinkliavų – 

1169,00 Eur. Skirtumas lyginant su pajamomis „prieš projektą“ – 104,65 Eur mažiau. Į priedą 

Nr.2 įrašoma suma „-104,65 Eur“. 
 

Pvz. Nr.10. Projekto įgyvendinimo metu vaikų techninės kūrybos klubas įsigijo neformaliam 

ugdymui skirtą robotikos įrangą. Įranga skirta naujos neformalaus ugdymo programos 

vykdymui. Projekto trukmė 24 mėn., o vaikai pradėjo lankyti užsiėmimus pagal naują programą, 

kuriai įsigyta įranga, nuo 13 projekto įgyvendinimo mėn. Naują programą lankančių vaikų, kurių 

tėvai tiesiogiai mokėjo už neformalų ugdymą klubui, skaičius buvo 30, mėnesio kaina, mokama 

už lankymą, buvo 50 eur., todėl iš viso buvo gauta 12 mėn.*30 vaikų*50 Eur = 18000 Eur 

pajamų. Kadangi tokios paslaugos iki projekto nebuvo teiktos, į priedą Nr.2 traukiama visa 

suma, nelyginant su situacija iki projekto, t. y. „+18000 Eur“. 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad jei už suteiktą paslaugą dalį kainos apmoka Valstybė/savivaldybė, 

kitą dalį kainos sumoka pats paslaugos gavėjas, tai tik paslaugos gavėjo sumokamos pajamos yra 

laikytinos projekto pajamomis, o Valstybės/savivaldybės sumokėta dalis – finansavimo šaltiniai, 

kurie į prielaidas neturi būti traukiami. 

 

31.5. Įvertinama, ar projektas gavo grynųjų pajamų per projekto įgyvendinimo laikotarpį: 

31.5.1. jei Instrukcijos priedo Nr. 2 eilutėje „Grynųjų pajamų vertė, Eur“ (apskaičiuojama 

automatiškai) nurodyta „0,00 EUR“, jokie papildomi veiksmai neatliekami; 

31.5.2. jei Instrukcijos priedo Nr. 2 eilutėje „Grynųjų pajamų vertė, Eur“ (apskaičiuojama 

automatiškai) nurodyta, kad projektas gavo grynųjų pajamų, grynųjų projekto pajamų vertė, 

tenkanti tinkamų išlaidų daliai, turi būti susigrąžina iš projekto vykdytojo. Tokiu atveju FS 

darbuotojas parengia grąžintinų lėšų formą, nurodydamas grąžintinų lėšų tipą „Pajamos“. 

 
 


