
 

 
 
 
 
 
Centralizuoto savivaldybių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę projektas  

Nr. VP2-3.1-IVPK-08-V-01-001 
 
 
 
 
 

S.11. „Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus 
priėmimas“ elektroninės paslaugos proceso schemų ir funkcinių reikalavimų 

procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 
 
 
 
Sutartis: 2014 m. sausio 31 d. paslaugų pirkimo sutartis  

Nr.6F-14/2014/01-35/ADV dėl savivaldybių teikiamų ir 
administruojamų paslaugų analizės, esamų procesų tobulinimo ir 
specifikavimo bei paslaugų konstravimo ir diegimo pilotinėse 
savivaldybėse techninės priežiūros 

Užsakovas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo 
ministerijos 

Vykdytojas: UAB „Ernst & Young Baltic“ 
 
 
 
 
Versijos Nr.: 4 
Data: 2014-03-31 
 
 
PATVIRTINTA: 
2014 m. kovo mėn. 21 d. projekto valdymo grupės protokolu 



Informacinės 
visuomenės 

plėtros komitetas 
prie Susisiekimo 

ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

2 psl. iš 38 S.11. „Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus priėmimas“ elektroninės 
paslaugos proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms 

dokumentas 

 

TURINYS 
DOKUMENTO VERSIJOS .............................................................................................................. 3 
1. PASLAUGOS APIMTIS ....................................................................................................... 4 
2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI..................................................... 5 
2.1. S.11. „Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus priėmimas“ procesas .... 5 
2.2. Ataskaitos pildymo sub-procesas ........................................................................................ 8 
2.3. Sprendimo priėmimo sub-procesas ................................................................................... 11 
2.4. Ataskaitos tikslinimo sub-procesas .................................................................................... 14 
2.5. Informacijos perdavimo institucijai sub-procesas ............................................................... 16 
3. INTEGRACINIAI TAŠKAI .................................................................................................. 18 
4. DUOMENŲ PAKETAI ........................................................................................................ 20 
5. TEISĖS AKTAI .................................................................................................................. 21 
6. ATASKAITŲ FORMOS STRUKTŪRA IR REIKALAVIMAI ................................................. 22 
7. TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS ................................................................ 34 
8. PASIŪLYMAI PASLAUGOS PROCESO PATOBULINIMUI IR PRIIMTI PAGRINDINIAI 
SPRENDIMAI ............................................................................................................................... 35 
  



Informacinės 
visuomenės 

plėtros komitetas 
prie Susisiekimo 

ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

3 psl. iš 38 S.11. „Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus priėmimas“ elektroninės 
paslaugos proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms 

dokumentas 

 

DOKUMENTO VERSIJOS 
 

Data Versija Aprašymas Rengė (koregavo) 

2014-03-17 1.00 Kauno m. savivaldybės pavyzdžiu parengtas ir su Kauno 

m. savivaldybe pasitvirtintas dokumentas. 

UAB „Ernst & Young 

Baltic“ 

2014-03-20 2.00 Pagal susitikimų ir skambučių su pilotinėmis 

savivaldybėmis metu gautą informaciją parengtas 

tipizuotas paslaugos proceso schemų ir funkcinių 

reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms 

dokumentas, skirtas tvirtinimui 

UAB „Ernst & Young 

Baltic“ 

2014 03 26 3.00 Ignalinos r. savivaldybės, Kauno m. savivaldybės, 

Klaipėdos m. savivaldybės, LR Vidaus reikalų 

ministerijos, Informacinės visuomenės plėtros komiteto 

prie Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos savivaldybių 

asociacijos patvirtintas dokumentas 2014 m. kovo 21 d. 

vykusio susitikimo metu. 

UAB „Ernst & Young 

Baltic“ 

2014 03 31 4.00 Atnaujinta pagal Kauno m. sav. pastabas teisės aktų 

sąrašui. 

UAB „Ernst & Young 

Baltic“ 



Informacinės 
visuomenės 

plėtros komitetas 
prie Susisiekimo 

ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

4 psl. iš 38 S.11. „Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus priėmimas“ elektroninės 
paslaugos proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms 

dokumentas 

 

1. PASLAUGOS APIMTIS 
 
S.11. „Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus priėmimas“ paslauga teikiama 
(paslaugą gali inicijuoti): 

1. Juridiniams Lietuvos asmenims; 
2. Juridinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims. 

 
Paslaugos rezultatas yra: 

 Pranešimas apie priimtą ataskaitą. 
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. S.11. „Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus priėmimas“ procesas 
 

   

 
1 pav. S.11. „Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus priėmimas“ proceso schema  
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1 lentelė. Proceso S.11. „Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus priėmimas“ funkciniai reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

1 – Pradėti 
paslaugos 
teikimo procesą 

S_REIK_1 El. paslaugos procesas inicijuojamas VIISP naudotojui pasirinkus paslaugą „Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir 
sporto projektus priėmimas“. 

S_REIK_2 Pareiškėjas turi turėti galimybę inicijuoti paslauga ankstesniam ketvirčiui teiktos ataskaitos pagrindu. Tokiu atveju 
ataskaitos forma turi būti automatiškai užpildoma ankstesniam ketvirčiui teiktos ataskaitos duomenimis, kaip tai aprašyta 6 
skyriuje „ATASKAITŲ FORMOS STRUKTŪRA IR REIKALAVIMAI“. 

Pastaba: Pareiškėjas gali ankstesnės ketvirčio ataskaitos pagrindu teikti galutinę ataskaitą. 

2 - Ataskaitos 
pildymas 

S_REIK_3 Pareiškėjas inicijuoja „Ataskaitos pildymą“. Šiame sub-procese: 

► Pareiškėjas nurodo, kuriai savivaldybei, už kokį asmenį ir kokia ataskaita yra teikiama; 
► Automatiškai arba pareiškėjo yra užpildomi ataskaitos laukai; 
► Pareiškėjas ataskaitą patvirtina. 

S_REIK_4 Savivaldybėms turi būti galima pažymėti nustatymą, kad savivaldybei reikalinga teikti ne VIISP struktūrizuotą ataskaitos 
formą, o prisegti dokumentą, kurį pareiškėjas turi parsisiųsti ir užpildęs įkelti į VIISP. 

S_REIK_5 Tuomet, kai paslaugai yra nustatyta, kad paslaugos rezultatas bus perduotas per E. pristatymo IS, pareiškėjas susikuria e. 
pristatymo dėžutę. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms 
(pasirinkimas, ar šios paslaugos rezultatas turi būti perduotas per E. pristatymo sistemą, yra vieningas visoms 
savivaldybėms). 

S_REIK_6 Jeigu ataskaitose yra suminių eilučių / stulpelių, jie turi būti automatiškai apskaičiuojami. 

S_REIK_7 Pareiškėjas VIISP užpildytą prašymą turi galimybę atsispausdinti ir išsisaugoti PDF formatu. Diegėjas turi nustatyti kitus 
formatus, kuriais pareiškėjas turėtų galėti išsisaugoti prašymą. 

3 – Pasibaigia 
paslaugos 
laikas 

S_REIK_8 Praėjus nustatytam terminui nuo ataskaitos pildymo pradžios, ataskaitos ruošinys turi būti pašalinamas iš VIISP ir 
paslaugos teikimas turi būti nutrauktas. 

Suderintas konfigūravimo parametras: su savivaldybėmis suderinta, kad ataskaitos ruošinys VIISP saugomas 1 metus. 

5 – Sprendimo 
priėmimas 

S_REIK_9 Šiame sub-procese savivaldybėje priimamas sprendimas.  

S_REIK_10 Sub-proceso metu pareiškėjas yra informuojamas apie tarpines paslaugos teikimo būsenas, gautas iš SI DVS. Tarpinės 

paslaugos teikimo būsenos yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS“. 

6 – Koks 
sprendimas 
priimtas? 

S_REIK_11 VIISP nukreipia el. paslaugos procesą, priklausomai nuo to, kuri sub-proceso „Sprendimo priėmimas“ pabaiga pasiekta: 

► Jei „Teigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį “Pabaigti paslaugą (paslaugos būsena – „įvykdyta“)“; 
► Jei „Reikalingas patikslinimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Ataskaitos tikslinimas“ (paslaugos būsena – 

„laukiama“). 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

7 – Ataskaitos 
tikslinimas 

S_REIK_12 Šis sub-procesas inicijuojamas, kai savivaldybė grąžina ataskaitą patikslinimui. Šiame sub-procese: 

► Pareiškėjui nurodomi tikslintini duomenys arba reikalingi pateikti papildomi dokumentai; 
► Pareiškėjas užpildo tikslinamus duomenis ir / arba prisega dokumentus; 
► Pareiškėjas patvirtina patikslintą ataskaitą. 

8 – Pasibaigia 
laikas 

S_REIK_13 Praėjus nustatytam terminui, per kurį nepatikslinta ataskaita, toliau turi būti vykdomas 9 žingsnis, kurio metu savivaldybės 
specialistas informuojamas apie praėjusį terminą. 

9 - Informacijos 
perdavimas 
institucijai 

S_REIK_14 Šiame sub-procese VIISP informuoja SI specialistą apie per nustatytą terminą neatliktą prašymo patikslinimą. 
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2.2. Ataskaitos pildymo sub-procesas 
  

 
2 pav. ataskaitos pildymo sub-proceso schema 
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2 lentelė. Funkciniai sub-proceso „Ataskaitos pildymas“ funkciniai reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

2.3 - :BP.04 E. 
pristatymo dėžutės 
sukūrimas 

- Žr. reikalavimą „S_REIK_3“. 

2.4 – Nurodyti 
savivaldybę, kuri 
ataskaita ir kieno 
vardu teikiama 

S_REIK_15 Šiame žingsnyje pareiškėjas nurodo informaciją, kuri reikalinga tolesniems sub-proceso žingsniams vykdyti: 
► Savivaldybę; 
► Kuri ataskaita teikiama (galima nurodyti daugiau nei vieną ataskaitą): 

► Ketvirtinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita; 
► Galutinė finansinė ir veiklos ataskaita, kuria apjungiamos šios ataskaitos: 

 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita; 
 Lėšų panaudojimo ataskaita; 
 Veiklos ir jos vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaita; 
 Projekto įvykdymo ataskaita. 

► Požymį, ar ataskaitą teikia: 
► Asmuo, įgaliotas atstovauti juridiniam asmeniui: 

 Juridinio asmens vadovas. Reikia nurodyti paslaugos gavėjo (JA) kodą. 
 Kitas įgaliotas asmuo. Reikia nurodyti paslaugos gavėjo (JA) kodą. 

 
Norėdamas tęsti procesą, pareiškėjas privalo: 

► Pasirinkti konkrečią savivaldybę; 
► Pasirinkti, kuri ataskaita teikiama (galima nurodyti daugiau nei vieną ataskaitą); 
► Nurodyti paslaugos gavėją, jei pareiškėjas prisijungęs kaip FA. 

2.5 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_16 Iš Gyventojų registro duomenys turi būti gaunami tais atvejais, kuomet ataskaitą teikia fizinis asmuo, siekiant ataskaitos 
formą dalinai užpildyti fizinio asmens duomenimis. 

S_REIK_17 Iš Juridinių asmenų registro duomenys turi būti gaunami visais atvejais, siekiant ataskaitos formą dalinai užpildyti 
juridinio asmens duomenimis bei nustatyti, ar ataskaitą teikiantis fizinis asmuo yra juridinio asmens vadovas.  

2.6 - Užklausti 
duomenų iš GR 

S_REIK_18 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.7 - Gauti 
duomenis  

iš GR 

S_REIK_19 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.8 - Užklausti 
duomenų iš JAR 

S_REIK_20 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

2.9 - Gauti 
duomenis iš JAR 

S_REIK_21 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.11 – 
Automatiškai 
užpildyti ataskaitos 
laukus 

S_REIK_22 Prašymas automatiškai užpildomas:  

► autentifikacijos metu gautais duomenimis (prisijungimo prie www.epaslaugos.lt portalo metu gautais asmens 
duomenimis); 

► iš GR gautais duomenimis; 
► Iš JAR gautais duomenimis; 
► VIISP tvarkomais duomenimis. 

2.12 – Pildyti ir 
patvirtinti ataskaitą 

S_REIK_23 Ataskaitų formų struktūros ir reikalavimai joms aprašomos skyriuje 6 „ATASKAITŲ FORMOS STRUKTŪRA IR 
REIKALAVIMAI“ 

S_REIK_24 Galutinės ataskaitos sudedamosios dalys turi būti rengiamos kartu, o pateikimo metu pagal pateiktus duomenis bus 
suformuotas lydraštis ir keturios atskiros ataskaitos, kurios vienu metu persiunčiamos savivaldybei. 

2.14 – Ar 
pareiškėjas yra 
projekto vadovas 
arba finansininkas? 

S_REIK_25 Tolimesnis proceso vykdymas priklauso nuo pasirinktos reikšmės prie ataskaitos duomenų „Ar pareiškėjas yra projekto 
vadovas arba finansininkas?“ ir „Ar projekto vadovas atlieka projekto finansininko vaidmenį?“. 

► Tais atvejais, kuomet pareiškėjas nurodė, kad jis yra projekto vadovas ir kad atlieka projekto finansininko 
vaidmenį, toliau turi būti vykdomas 2.16 žingsnis, kurio metu pareiškėjas pasirašo ataskaitą el. parašu; 

► Tais atvejais, kuomet pareiškėjas nurodė, kad jis yra projekto vadovas, bet neatlieka projekto finansininko 
vaidmens, toliau turi būti vykdomi 2.15 ir 2.16 žingsniai; 

► Tais atvejais, kuomet pareiškėjas nurodė, kad jis nėra projekto vadovas, toliau turi būti vykdomas 2.16 žingsnis, 
kurio metu išsiunčiamos pasirašymo užduotys projekto vadovui ir projekto finansininkui. 

2.15 – Išsiųsti 
užduotį projekto 
vadovui ir / arba 
finansininkui 
pasirašyti ataskaitą 

S_REIK_26 Tais atvejais, kuomet pareiškėjas nėra projekto vadovas, VIISP turi automatiškai sukurti užduotį projekto vadovo VIISP 
paskyroje ir išsiųsti užduotį projekto vadovui ataskaitos formoje nurodytu el. pašto adresu. 

S_REIK_27 Tais atvejais, kuomet pareiškėjas nėra projekto finansininkas ir projekto vadovas neatlieka projekto finansininko 
vaidmens, VIISP turi automatiškai sukurti užduotį projekto finansininko VIISP paskyroje ir išsiųsti užduotį projekto 
finansininkui ataskaitos formoje nurodytu el. pašto adresu. 

S_REIK_28 VIISP turi automatiškai informuoti pareiškėją, kuomet užduotis išsiųsta projekto vadovui ir / arba finansininkui. 

2.16 – :BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

S_REIK_29 Tuomet, kai paslaugai yra nustatyta, kad prašymas turi būti pasirašomas el. parašu, turi būti vykdomas bendrasis 
procesas „BP.01 Elektroninis pasirašymas“. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms 
savivaldybėms (pasirinkimas, ar prašymas turi būti pasirašytas el. parašu, yra vieningas visoms savivaldybėms).  

http://www.epaslaugos.lt/
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2.3. Sprendimo priėmimo sub-procesas 
 

   

 
4 pav. Sprendimo priėmimo sub-proceso schema  
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4 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Sprendimo priėmimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

5.2 - Ar gautas 
prašymas / 
patikslinti 
duomenys? 

S_REIK_30 Tais atvejais, kuomet procesas inicijuotas iš sub-procesų „Prašymo pildymas“ arba „Prašymo tikslinimas“, toliau turi būti 
vykdomas 3.3 žingsnis. Visais kitais atvejais toliau turi būti vykdomas 3.7 žingsnis. 

5.3 – Perduoti 
ataskaitą į 
institucijos DVS 

S_REIK_31 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.4 – Laukimo 
žingsnis 

S_REIK_32 Šio žingsnio metu laukiama, kol iš institucijos DVS bus gauta:  

► Informacija apie įvykį, pagal kurį nustatoma tarpinė paslaugos teikimo būsena; 
► SI specialisto priimtas sprendimas. 

Tolimesnė proceso vykdymo seka priklauso nuo to, kuris pranešimas gautas. 

5.5 - Gauti 
informaciją apie 
įvykį, pagal kurį 
nustatoma tarpinė 
paslaugos teikimo 
būsena 

S_REIK_33 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.6 - Informuoti 
pareiškėją apie 
tarpinę paslaugos 
teikimo būseną 

S_REIK_34 VIISP turi automatiškai informuoti pareiškėją, gavus informaciją apie įvykį, pagal kurį nustatoma tarpinė paslaugos 

teikimo būsena. Tarpinės paslaugos teikimo būsenos yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO 

BŪSENOS“. 

5.7 – Gauti 
sprendimą iš 
institucijos DVS 

S_REIK_35 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.8 – Informuoti 
pareiškėją apie 
priimtą sprendimą: 
Teigiamas 
sprendimas / 
Reikalingas 
patikslinimas 

S_REIK_36 VIISP automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją pareiškėjui. Priklausomai nuo SI priimto sprendimo, VIISP: 

► Informuoja pareiškėją apie reikalingą patikslinimą (reikalingus patikslinti ataskaitos laukus ir (arba) dokumentus, 
kuriuos reikia pateikti); 

► Informuoja pareiškėją apie teigiamą sprendimą (pridedamas pranešimas apie priimtą ataskaitą). 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

5.10 - :BP.05 
Perdavimas į E. 
pristatymo IS 

S_REIK_37 Tuomet, kai paslaugai SI pasirenka, kad paslaugos rezultatas bus perduotas per E. pristatymo IS, turi būti vykdomas 
bendrasis procesas „BP.05 Perdavimas į E. pristatymo IS“. 
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2.4. Ataskaitos tikslinimo sub-procesas 

  
5 pav. ataskaitos tikslinimo sub-proceso schema 
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5 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Ataskaitos tikslinimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

7.2 –Automatiškai 
užpildyti ataskaitos 
laukus 

- Pastaba: šiam žingsniui taikomi bendrieji funkciniai reikalavimai. 

7.3 – Patikslinti ir 
patvirtinti duomenis 

- Pastaba: šiam žingsniui taikomi bendrieji funkciniai reikalavimai. 

7.5 – Ar 
pareiškėjas yra 
projekto vadovas 
arba finansininkas? 

- Žr. žingsniui 2.14 taikomus reikalavimus. 

7.6 – Išsiųsti 
užduotį projekto 
vadovui ir / arba 
finansininkui 
pasirašyti ataskaitą 

- Žr. žingsniui 2.15 taikomus reikalavimus. 

7.7 - : BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

- Pastaba: šiam žingsniui taikomi bendrieji funkciniai reikalavimai. 
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2.5. Informacijos perdavimo institucijai sub-procesas 

   
5 pav. Informacijos perdavimo institucijai sub-proceso schema 
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5 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Informacijos perdavimas institucijai" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

9.2 – 
Suformuojamas 
duomenų rinkinys 

S_REIK_38 VIISP turi automatiškai suformuoti informacinį pranešimą apie laiku nepatikslintą prašymą perdavimui į SI DVS. 

9.3 – Informaciją 
perduoti į 
institucijos DVS 

S_REIK_39 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 
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3. INTEGRACINIAI TAŠKAI 
 

Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

1.  2.6 – Užklausti duomenų GR Perduodama į GR ► Pareiškėjo asmens kodas Pareiškėjo asmens kodas perduodamas 
tik tais atvejais, kuomet ataskaitą teikia 
FA. 

2.  2.7 – Gauti duomenis iš GR Gaunama iš GR ► Pareiškėjo gimimo data; 
► Pareiškėjo vardas; 
► Pareiškėjo pavardė. 

Pareiškėjo asmens duomenys gaunami 
tais atvejais, kuomet ataskaitą teikia FA. 

3.  2.8 - Užklausti  

duomenų JAR 

Perduodama į JAR ► Pareiškėjo (juridinio asmens) 
kodas 

► Paslaugos gavėjo (juridinio 
asmens) kodas 

Pareiškėjo (juridinio asmens) kodas 
perduodamas tais atvejais, kuomet 
ataskaitą teikia JA už save. 

 

Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) 
kodas perduodamas tais atvejais, 
kuomet prašymas yra teikiamas 
asmens, įgalioto JA. 

4.  2.9 - Gauti duomenis  

iš JAR 

Gaunama iš JAR ► Pareiškėjo (juridinio asmens) 
pavadinimas; 

► Pareiškėjo (juridinio asmens) 
buveinė (adresas); 

 

► Paslaugos gavėjo (juridinio 
asmens) pavadinimas; 

► Paslaugos gavėjo (juridinio 
asmens) buveinė (adresas) 

► Paslaugos gavėjo (juridinio 
asmens) vadovo vardas ir 
pavardė. 

Pareiškėjo (juridinio asmens) duomenys 
gaunami tais atvejais, kuomet ataskaitą 
teikia JA. 

 

Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) 
duomenys gaunami tais atvejais, 
kuomet prašymas yra teikiamas 
asmens, įgalioto JA. 

5.  5.3 – Perduoti ataskaitą 
institucijos DVS 

Perduodama į SI DVS ► Ataskaitos dokumentas; 
► Prie ataskaitos pridėti 

dokumentai. 

 

6.  5.5 - Gauti informaciją apie Gaunama iš SI DVS ► Ataskaitos registracijos numeris.  
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

įvykį, pagal kurį nustatoma 
tarpinė paslaugos teikimo 
būsena „Užregistruota“ 

7.  5.5 - Gauti informaciją apie 
įvykį, pagal kurį nustatoma 
tarpinė paslaugos teikimo 
būsena „Nagrinėjama“ 

Gaunama iš SI DVS ► Specialisto (-ės), kuriam (-iai) 
priskirta ataskaita, vardas, 
pavardė, pareigos ir skyrius. 

Tais atvejais, kuomet SI DVS nėra 
tvarkomi duomenys apie specialisto 
pareigas arba skyrių, pareiškėjui 
pateikiami tik tie duomenys, kurie 
tvarkomi SI DVS. 

8.  5.7 – Gauti sprendimą iš 
institucijos DVS 

Gaunama iš SI DVS Sprendimas, gaunamas iš SI DVS: 

► Reikalingas patikslinimas. 
Papildomai perduodama 
reikalingų patikslinti ataskaitos 
laukų sąrašas ir (arba) 
dokumentų, kuriuos reikia pateikti, 
sąrašas; 

► Teigiamas sprendimas. 
Papildomai perduodama 
informacija apie priimtą ataskaitą. 

 

9.  9.3 – Informaciją perduoti į 
institucijos DVS 

Perduodama į SI DVS ► Prašymo registracijos numeris 
► Paslaugos gavėjo vardas, 

pavardė 
► Nustatytas prašymo patikslinimo 

terminas 
► Pranešimas apie laiku 

nepatikslintą prašymą 
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4. DUOMENŲ PAKETAI 
 

Šios paslaugos teikimo metu gauti duomenų paketus nėra poreikio. 
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5. TEISĖS AKTAI 
 

Nr. Teisės aktas 
Savivaldybė, 

kuriai taikoma 

1.  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 
sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1455) 

Visos 

2.  Lietuvos respublikos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-388 „Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo 
Nr. 1K-465 "Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų 
sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" pakeitimo“ 

Visos 

3.  Sporto organizacijų projektų finansavimo iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių tvarkos aprašas, 
patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-7 

Kauno m. 

4.  Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 kovo 7 d. įsakymas Nr. A-766 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 
administracijos tipinės biudžeto lėšų naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ 

Kauno m. 

5.  Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. A-1716 „Dėl Kauno miesto 
savivaldybės biudžeto lėšomis finansuoto kultūros projekto (veiklos) įvykdymo ataskaitos formos patvirtinimo“ 

Kauno m. 

6.  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. T2-374 „Dėl sportinės veiklos programų dalinio 
finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ 

Klaipėdos m. 

7.  Kultūros projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatai, patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. AD1-291 

Klaipėdos m. 
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6. ATASKAITŲ FORMOS STRUKTŪRA IR REIKALAVIMAI 

 

Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Bendrieji laukai 

- Ataskaitos pateikimo data Užpildoma 
automatiškai 

Automatinis 

(metai, 
mėnuo, diena) 

Privalomas  Data nurodoma pagal 
ataskaitos 
patvirtinimo datą. 

- Savivaldybė Užpildoma 
automatiškai 

Automatinis Privalomas  Automatiškai 
užpildomas pagal 
darbų adresą. 

- Ataskaitą teikia: 

• Įgaliotas asmuo atstovauti 
juridiniam asmeniui: 
o Juridinio asmens vadovas: 

 Atstovaujamo juridinio 
asmens kodas. 

o Kitas įgaliotas asmuo: 
 Atstovaujamo juridinio 

asmens kodas. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo ir 
Rankinis 
įvedimas 

Galima 
pasirinkti tik 
vieną reikšmę 

Privalomas Rodoma tik tais 
atvejais, 
kuomet 
ataskaitą pildo 
asmuo, VIISP 
prisijungęs kaip 
FA. 

Kai pareiškėjas 
(fizinis asmuo) 
ataskaitą teikia už 
save, pareiškėjo 
asmens kodas 
gaunamas 
prisijungimo metu. 

Pareiškėjo 
(fizinio 
asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė: 
duomenų 

Gimimo data Gaunama iš 
GR 

Automatiškai  Privalomas   

Vardas Gaunama iš 
GR 

Automatinis Privalomas   

Pavardė Gaunama iš 
GR 

Automatinis Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

grupė rodoma 
tik tais atvejais, 
kuomet 
ataskaitą teikia 
FA. 

El. pašto adresas Užpildoma 
duomenimis iš 
naudotojo 
VIISP 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima 
koreguoti 

 

Telefono nr. Užpildoma 
duomenimis iš 
naudotojo 
VIISP 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima 
koreguoti 

 

Pareiškėjo 
(juridinio 
asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė: 
duomenų 
grupė rodoma 
tik tais atvejais, 
kuomet 
ataskaitą teikia 
JA. 

Juridinio asmens kodas Užpildoma 
duomenimis, 
gautais 
prisijungimo 
metu 

Automatinis Privalomas   

Pavadinimas Gaunama iš 
JAR 

Automatinis Privalomas   

Juridinio asmens buveinė (adresas) Gaunama iš 
JAR 

Automatinis Privalomas   

El. pašto adresas Užpildoma 
duomenimis iš 
naudotojo 
VIISP 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima 
koreguoti 

 

Telefono nr. Užpildoma 
duomenimis iš 
naudotojo 
VIISP 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima 
koreguoti 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Paslaugos 
gavėjo 
(juridinio 
asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Rodoma tais 
atvejais, 
kuomet 
prašymas 
teikiamas JA 
vadovo arba 
įgalioto 
asmens. 

Juridinio asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Juridinio asmens pavadinimas Gaunama iš 
JAR 

Automatinis Privalomas   

Juridinio asmens buveinė (adresas) Gaunama iš 
JAR 

Automatinis Privalomas   

 

 Ar norima pildyti struktūrizuotą ataskaitos 
formą internetu? 

► Taip, pildyti struktūrizuotą 
ataskaitos formą internetu; 

► Ne, įkelti parsisiųstą ir užpildytą 
ataskaitos formą. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė ir 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas   

Specifiniai laukai - lydraštis 

 Kokia ataskaita teikiama? 

► Ketvirtinė biudžeto išlaidų sąmatos 
vykdymo ataskaita; 

► Galutinė finansinė ir veiklos 
ataskaita. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė ir 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

 Sritis: 

► Kultūra; 
► Sportas; 
► Švietimas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė ir 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas   

Sutarties 
duomenys 

Data Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
kalendoriaus 

Privalomas   

Numeris Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Projekto 
duomenys 

Pavadinimas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Vykdymo laikotarpis: nuo Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
kalendoriaus 

Privalomas   

Vykdymo laikotarpis: iki Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
kalendoriaus 

Privalomas   

Vykdymo vieta Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

 Ar pareiškėjas yra projekto vadovas arba 
finansininkas? 

► Projekto vadovas 
► Finansininkas 
► Nei vienas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė ir 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas   

Projekto 
vadovo 

Asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

duomenys 

 

Nerodoma tais 
atvejais, 
kuomet 
pareiškėjas yra 
projekto 
vadovas 

Vardas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Pavardė Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

El. pašto adresas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Projekto 
finansininko 
duomenys 

 

Nerodoma tais 
atvejais, 
kuomet 
pareiškėjas yra 
projekto 
finansininkas 

Ar projekto vadovas atlieka projekto 
finansininko vaidmenį? 

► Taip 
► Ne 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė ir 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas   

Asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Nerodoma tais 
atvejais, 
kuomet projekto 
vadovas atlieka 
projekto 
finansininko 
vaidmenį. 

 

Vardas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

Pavardė Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

El. pašto adresas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 

 Ketvirtis, už kurį teikiama ataskaita: 

► Pirmas; 
► Antras; 
► Trečias; 
► Ketvirtas. 

Nurodo 
pareiškėjas / 
Užpildoma 
pagal 
anksčiau 
teiktos 
ataskaitos 
duomenis 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo / 
Automatinis 

Privalomas Rodoma tik tais 
atvejais, 
kuomet 
nurodyta, kad 
teikiama 
ketvirtinė 
biudžeto išlaidų 
sąmatos 
vykdymo 
ataskaita. 

Tais atvejais, kuomet 
paslauga yra 
inicijuota 
ankstesniam 
ketvirčiui teiktos 
ataskaitos pagrindu, 
automatiškai turi būti 
nustatomas 
tolimesnis ketvirtis. 

Negali būti leidžiama 
pasirinkti ketvirčio, 
vėlesnio nei 
ataskaitos pildymo 
data (Pvz., Birželio 
mėnesį pildant 
ataskaitą, galima 
pasirinkti tik pirmą ir 
antrą ketvirtį) 

Ataskaitos 
eilutės 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Nurodyta 
prašymo 
formoje 

Nepildoma -  PASTABA: 
Ataskaitos formoje 
turi būti pateikiamos 
visos eilutės, kurios 
yra nurodytos šiuo 
metu galiojančioje 
ataskaitos formoje, 

Išlaidų pavadinimas Nurodyta 
prašymo 
formoje 

Nepildoma -  
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Eil Nr. Nurodyta 
prašymo 
formoje 

Nepildoma -  
patvirtintoje Lietuvos 
respublikos ministro 
2013 m. gruodžio 31 
d. įsakymu Nr. 1K-
388. 

Jei paslaugos 
diegimo metu bus 
patvirtinta nauja 
ataskaitos formos 
redakcija, diegėjas 
turės vadovautis 
nauja redakcija. 

Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus: 
metams 

Nurodo 
pareiškėjas / 
Užpildoma 
pagal 
anksčiau 
teiktos 
ataskaitos 
duomenis 

Rankinis 
įvedimas / 
Automatinis 

Neprivalomas  Tais atvejais, kuomet 
paslauga yra 
inicijuota 
ankstesniam 
ketvirčiui teiktos 
ataskaitos pagrindu, 
duomenų laukai 
“Asignavimų planas, 
įskaitant 
patikslinimus: 
metams” ir “Gauti 
asignavimai kartu su 
įskaitytu praėjusių 
metų lėšų likučiu” turi 
būti automatiškai 
užpildomi 
ankstesniam 
ketvirčiui teiktos 
ataskaitos 
duomenimis. 

Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus: 
ataskaitiniam laikotarpiui 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 
eilutėms, kuriose 
nurodytas 
duomuo 
“Asignavimų 
planas, įskaitant 
patikslinimus: 
metams” 

 

Gauti asignavimai kartu su įskaitytu 
praėjusių metų lėšų likučiu 

Nurodo 
pareiškėjas / 
Užpildoma 
pagal 
anksčiau 
teiktos 
ataskaitos 
duomenis 

Rankinis 
įvedimas / 
Automatinis 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Ankstesnių ketvirčių metu panaudoti 
asignavimai 

Užpildoma 
pagal 
anksčiau 
teiktos 
ataskaitos 
duomenis 

Automatinis Rodoma tais 
atvejais, 
kuomet 
paslauga yra 
inicijuota 
ankstesniam 
ketvirčiui teiktos 
ataskaitos 
pagrindu. 

Duomenų laukai 
“Ankstesnių ketvirčių 
metu panaudoti 
asignavimai” turi būti 
automatiškai 
užpildomi 
ankstesniam 
ketvirčiui teiktos 
ataskaitos 
duomenimis, 
nurodytais lauke 
“Panaudoti 
asignavimai". 

Ataskaitinio ketvirčio metu panaudoti 
asignavimai 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

 

Panaudoti asignavimai Nurodo 
pareiškėjas / 
Automatiškai 
apskaičiuoja 
VIISP 

Rankinis 
įvedimas / 
Automatinis 

 VIISP turi 
automatiškai pateikti 
laukų “Ankstesnių 
ketvirčių metu 
panaudoti 
asignavimai” 

Lėšų panaudojimo ataskaita 

Projekto 
išlaidos 

 

Pareiškėjas 
turi turėti 
galimybę 
nurodyti 
daugiau nei 
vieną projekto 

Pavadinimas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Planuota suma (litais) Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Faktinė suma (litais) Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Dokumento, pagal kurį apmokėta, 
pavadinimas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  Pareiškėjas turi turėti 
galimybę nurodyti 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

išlaidų eilutę 
Sudarytojas     

daugiau nei vieną 
dokumentą kiekvienai 
eilutei Dokumento, pagal kurį apmokėta, data Nurodo 

pareiškėjas 
Pasirenkama 
reikšmė iš 
kalendoriaus 

Privalomas Data gali būti 
pasirenkama tik 
nurodyto 
ketvirčio arba 
po jo einančio 
ketvirčio 
laikotarpyje. 

Dokumento, pagal kurį apmokėta, numeris Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

Banko pavedimo ar kasos išlaidų orderio 
data 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
kalendoriaus 

Privalomas Data gali būti 
pasirenkama tik 
nurodyto 
ketvirčio arba 
po jo einančio 
ketvirčio 
laikotarpyje. 

Pareiškėjas turi turėti 
galimybę nurodyti 
daugiau nei vieną 
banko pavedimą ar 
kasos išlaidų orderį 
kiekvienai eilutei 

Projekto išlaidų eilutė: Banko pavedimo ar 
kasos išlaidų orderio numeris 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

Pastabos Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Neprivalomas   

Veiklos ir jos vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaita 

Veiklos 
vertinimo 
kriterijai 

 

Pareiškėjas 
turi turėti 
galimybę 

Veiklos vertinimo kriterijus Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Numatyta metinė vertinimo kriterijaus 
reikšmė 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai 
įgyvendinta vertinimo kriterijaus reikšmė 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

nurodyti 
daugiau nei 
vieną kriterijų 

Veiklos ir jos vertinimo kriterijų įvykdymo 
pagrindimas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Projekto įvykdymo ataskaita 

 Projektui skirtos lėšos: savivaldybės (litais) Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

 Projektui skirtos lėšos: kitų šaltinių (litais) Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

 Projektui sunaudotos lėšos (bendra suma, 
litais) 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

 Bendras projekto dalyvių skaičius Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  Kontekstinė pagalba: 
“Į projekto dalyvių 
skaičių nėra 
įskaičiuojami renginių 
žiūrovai.” 

Vykdytos 
veiklos 

 

Pareiškėjas 
turi turėti 
galimybę 
nurodyti 
daugiau nei 
vieną veiklą 

Veiklos pavadinimas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Veikla vykdyta :nuo Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
kalendoriaus 

Privalomas Veiklos 
vykdymo 
laikotarpis turi 
būti nurodomas 
projekto 
vykdymo 
laikotarpio 
ribose. 

 

Veikla vykdyta :iki Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
kalendoriaus 

Privalomas  

Projekto 
rezultatai 

Planuotas rezultatas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

 

Pareiškėjas 
turi turėti 
galimybę 
nurodyti 
daugiau nei 
vieną rezultatą 

Pasiektas rezultatas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Rezultato pasiekimo įvertinimas 
(procentais) 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

 Projekto sėkmės / nesėkmės priežastys Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

 Nauda, suteikta projekto tikslinėms 
grupėms 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Papildomi duomenų laukai 

 Užpildyta ataskaitos forma Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas Rodomas tais 
atvejais, 
kuomet 
savivaldybė 
kvietime 
nurodė, kad 
nėra 
naudojama 
VIISP 
struktūrizuota 
ataskaitos 
forma. 

 

Papildomi 
duomenų 
laukai 

Papildoma informacija Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas arba 
prisegamas 
dokumentas 

Neprivalomas  Turi būti galimybė 
prisegti daugiau nei 
vieną skenuotą arba 
fotografuotą 
dokumento kopiją 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Įgaliojimas teikti ataskaitą Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas Nerodomas tik 
tais atvejais, 
kuomet 
prašymas 
teikiamas 
juridinio 
asmens už 
save arba 
juridinio 
asmens 
vadovo. 

Turi būti galimybė 
prisegti daugiau nei 
vieną skenuotą arba 
fotografuotą 
dokumento kopiją 

Visuomenės dėmesys projektui (veiklai), 
atsiliepimai žiniasklaidoje, įvertinimai 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas arba 
prisegamas 
dokumentas 

Neprivalomas  Kontekstinė pagalba: 
“Prašome pridėti 
spaudinių kopijas, 
nurodyti straipsnių 
internete adresus” 

Naudotos projekto (veiklos) reklamos 
priemonės ir informavimo šaltiniai 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas arba 
prisegamas 
dokumentas 

Neprivalomas  Kontekstinė pagalba: 
“Prašome pridėti 
įgyvendintas projekto 
reklamos ir viešojo 
informavimo 
priemones 
patvirtinančius 
dokumentus (arba jų 
kopijas)” 
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7. TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS 
 

Pastaba. Galutinis sprendimas dėl tarpinių paslaugos būsenų perdavimo iš SI DVS į VIISP bus priimtas įvertinus savivaldybių technologinius išteklius ir 
apibrėžus reikalavimus duomenų mainų tarp SI DVS ir VIISP funkcionalumui. Sprendimas bus priimtas iki diegimo paslaugų pirkimo pradžios. 

 

Nr. 
Paslaugos teikimo 
būsena 

Tarpinės paslaugos teikimo būsenos sąlyga 
Sprendimas, ar perduoti pareiškėjui

1
 

1.  Užregistruota Prašymas užregistruotas SI DVS Patvirtinta 

2.  Nagrinėjama: 

 [Specialisto (-ės) 
vardas, pavardė] 

 [Pareigos] 

 [Skyrius] 

Prašymas priskirtas specialistui (-ei) Patvirtinta 

 

                                                   
1 Sprendimą dėl nustatytos galimos tarpinės paslaugos teikimo būsenos naudojimo priima pilotinių savivaldybių institucijų specialistai. 
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8. PASIŪLYMAI PASLAUGOS PROCESO PATOBULINIMUI IR PRIIMTI PAGRINDINIAI SPRENDIMAI 
 

Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo data 
Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

1.  2014.03.03 Paslauga nėra teikiama Širvintų r. savivaldybėje Širvintų r. sav.: Patvirtinta 2014.03.03 el. paštu. 

2.  2014.03.17 Siūlome pareiškėjui leisti pasirinkti šias ataskaitas: 

► Ketvirtinė finansinė ataskaita; 
► Galutinė finansinė ataskaita (apimanti biudžeto išlaidas ir veiklos 

vertinimo kriterijus); 
► Galutinė veiklos ataskaita; 
► Galutinė finansinė ir veiklos ataskaita (sudaryta apjungiant abiejų 

ataskaitų specifinius laukus). 

Kauno m. sav.: Patvirtinta 2014.03.03 susitikimo 
metu. 

Klaipėdos m. sav. (sportas): Patvirtinta 2014.03.19 
skambučio metu. 

Ignalinos r. sav.: Patvirtinta 2014.03.18 skambučio 
metu. 

 

Galutinis sprendimas: Teikiama ketvirtinė arba 
apjungta galutinė ataskaita. 

3.  2014.03.17 Savivaldybių prašome patvirtinti, kad negali būti priimtas neigiamas 
sprendimas, kadangi ataskaita turi būti tikslinama tol, kol savivaldybės 
specialistas nurodo, kad ji yra priimtina. 

Kauno m. sav.: Patvirtinta 2014.03.18 skambučio 
metu. 

Klaipėdos m. sav.: Patvirtinta 2014.03.19 skambučio 
metu. 

Ignalinos r. sav.: Patvirtinta 2014.03.18 skambučio 
metu. 

4.  2014.03.17 Savivaldybių prašome nurodyti, kuri ataskaitos tikslinimo termino 
alternatyva priimtinesnė: 

► Nėra nustatomas tikslinimo terminas; 
► Yra nustatomas tikslinimo terminas, kuriam suėjus savivaldybės 

specialistas būtų informuojamas ir turėtų priimti sprendimą dėl 
tolimesnių veiksmų. 

Kauno m. sav.: Informuojamas specialistas, 
patvirtinta 2014.03.18 skambučio metu 

Klaipėdos m. sav.: Informuojamas specialistas, 
patvirtinta 2014.03.19 skambučio metu 

Ignalinos r. sav.: Informuojamas specialistas, 
patvirtinta 2014.03.18 skambučio metu 
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5.  2014.03.17 Savivaldybių prašome nurodyti, ar ataskaitą reikalinga pasirašyti el. parašu. 
Ataskaitą turi pasirašyti projekto vadovas. 

Kauno m. sav.: Patvirtinta 2014.03.03 susitikimo 
metu, kad teikia vadovas ir buhalteris. 

Klaipėdos m. sav.: Patvirtinta 2014.03.19 skambučio 
metu, kad teikia ir buhalteris. 

Ignalinos r. sav.: Patvirtinta 2014.03.18 skambučio 
metu, kad teikia ir buhalteris. 

6.  2014.03.17 Teikiame optimizavimo pasiūlymą šią paslaugą teikti tik el. būdu per 
epaslaugos.lt portalą. 

Pagrindinės pasiūlymo priežastys: 

► sąlyginai nedidelis esamų ir per metus paslauga pasinaudojančių 
subjektų skaičius; 

► paslaugos tikslinė grupė yra juridiniai asmenys, kurie turi el. 
parašą, naudojasi internetu; 

► paslauga yra susijusi su dideliu kiekiu suvedamų duomenų, kuriuos 
subjektai dažniausiai suveda į turimas apskaitos programas, 
elektroninius žurnalus, tad paslaugos tikslinė grupė dažnai 
naudojasi elektroninėmis priemonėmis duomenų suvedimui. 

Tokio optimizavimo priėmimas suteiktų galimybę visas ataskaitas teikti 
vieno langelio principu, supaprastintų ataskaitų paiešką ir archyvavimą ir 
palengvintų savivaldybės specialistų darbą. 

Siūlymas atmestas 2014.03.21 susitikimo metu,  

7.  2014.03.17 Kadangi ataskaitos forma buvo optimizuojama, buvo panaikinti pertekliniai 
laukai, o abstraktūs laukai buvo struktūrizuoti ir išdetalizuoti. 

Su pilotinėmis savivaldybėmis pasitvirtinta nauja 
ataskaitos forma 2014.03.26 susitikimo metu. 

8.  2014.03.20 Šiuo metu Klaipėdos m. kultūros skyrius nerenka ketvirtinių biudžeto išlaidų 
sąmatos vykdymo ataskaitų. Atsižvelgiant į tai, kad kiti skyriai jas renka ir į 
tai, kad ji yra patvirtinta finansų ministro įsakymu, siūlome šią ataskaitą 
įtraukti į paslaugos apimtį. 

Prašome Klaipėdos m. kultūros skyriaus patvirtinti sprendimą. 

Klaipėdos m. kultūros skyriaus renka nurodytas 
ataskaitas, nurodyta 2014.03.26 susitikimo metu. 
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9.  2014.03.20 Šiuo metu veiklos kriterijų vykdymo ataskaitos prašo tik Kauno m. sav. 
skyriai. Siūlome šios ataskaitos neįtraukti į paslaugos metu naudojamą 
ataskaitos formą. 

Siūlymą aptarsime 2014.03.21 susitikimo metu. 

2014.03.26 susitikimo metu priimtas sprendimas: 
Paliekame ataskaitą. 

10.  2014.03.20 Siūlome termino atsisakyti, kadangi ataskaita vis tiek turi būti pateikta, kad 
ir pavėluotai ir todėl negalima automatiškai atmesti. 

Siūlymą aptarsime 2014.03.21 susitikimo metu. 

Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo metu. 

11.  2014.03.20 Siūlomas sprendimas, kad galutinės ataskaitos sudedamosios dalys turi 
būti teikiamos kartu, o pateikimo metu pagal pateiktus duomenis bus 
suformuotos keturios atskiros ataskaitos, kurios vienu metu persiunčiamos 
savivaldybei. 

Siūlymą aptarsime 2014.03.21 susitikimo metu. 

Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo metu, siuntimas 
vykdomas su lydraščiu (aprašytas prašymo formoje) 

12.  2014.03.20 Šiuo metu kai kuriose savivaldybėse kartu su lėšų panaudojimo ataskaita 
yra pateikiami mokėjimą pagrindžiantys dokumentai. Elektronizuojant 
paslaugą siekiama sumažinti pareiškėjui tenkančią administracinę naštą, 
taip pat šių dokumentų prašoma ne visose savivaldybėse (Pvz., Klaipėdos 
m. sporto skyrius prašo, o Kauno m. kultūros skyrius neprašo). Dėl šių 
priežasčių siūlome atsisakyti reikalavimo kartu su lėšų panaudojimo 
ataskaita pateikti mokėjimą pagrindžiančius dokumentus. 

Siūlymą aptarsime 2014.03.21 susitikimo metu. 

Pareiškėjas yra atsakingas už ataskaitos duomenų 
tikslumą ir prireikus turi galėti pateikti išlaidas bei 
mokėjimus pagrindžiančius dokumentus. Prie 
ataskaitos šių dokumentų pridėti nėra reikalinga. 

Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo metu. 

13.  2014.03.20 Kauno m. kultūros skyriui siūlome galutinėje veiklos ataskaitoje atsisakyti 
duomens „Projekto partneriai“, kadangi ši informacija pateikiama paraiškoje 
ir kadangi šio duomens nerenka kiti skyriai. 

Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo metu. 
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14.  2014.03.21 Pareiškėjui turi būti galima pažymėti, kad norima pildyti ne VIISP 
struktūrizuotą ataskaitos formą, o įkelti parsisiųstą ir užpildytą ataskaitos 
formą. Tokiu atveju pareiškėjui pateikiami pildyti tik bendrieji ataskaitos 
formos laukai (antraštė, nurodanti savivaldybę, pareiškėją ir paslaugos 
gavėją) 

Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo metu. 

 


