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Paraiškų 
sistemos 
funkcionalumas



- Rekomenduojama naudoti „Internet Explorer“ naršyklę

- Užsiregistravę sistemoje ir prisijungę, savo profilyje 

matysite tik Jūsų inicijuotas paraiškas

- Paraiška pildoma lietuviškais rašmenimis

- Paraiškoje pateikta informacija išsaugoma paspaudžiant 

sistemos (ne interneto naršyklės) mygtuką „Toliau“ arba 

„Atgal“



- Būtina užpildyti visus paraiškos laukus, įkelti privalomus

pateikti priedus

- Galima tęsti paraiškos pildymą/koreguoti paraiškos

informaciją prisijungus pakartotinai

- Užpildę ir sugeneravę paraišką galėsite grįžti atgal į paraiškos

redagavimą ir patikslinti informaciją

- Paraišką galite ištrinti bet kuriuo momentu iki paraiškos

pateikimo

- Deklaracija pasirašoma elektroniniu arba paprastu parašu

- Galėsite pateikti tik pilnai užpildytą paraišką

- Pateikę paraišką matysite paraiškos būseną ir jos pasikeitimus



Paraiškos pildymas 
ir paraiškos turinio 
akcentai



SPORTO 

PROJEKTO 

PARAIŠKOS 

TURINYS

Sporto projekto paraiškos turinio ir išlaidų 

pagrįstumo vertinimo forma

- Informacija apie projektą

- Pareiškėjo duomenys

- Projekto partnerių duomenys

- Projekto aktualumas ir svarba

- Projekto veiksmingumas, poveikis ir 

tęstinumas

- Projekto valdymas

- Projekto santrauka

- Projekto finansinis ir ekonominis 

pagrindimas (projekto sąmata)

- Informacija apie finansavimą

- Kontaktiniai duomenys

https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2064_7ca17d552cec8388f08df4fe5d8f5ada.docx
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INFORMACIJA 

APIE PROJEKTĄ

- Projekto pavadinimas

- Projekto įgyvendinimo laikotarpis, 

trukmė

- Projekto tikslinės grupės ir jų 

pagrindimas

- Ar projektas skatina neįgaliųjų sporto 

plėtrą



PAREIŠKĖJO 

DUOMENYS

- Pareiškėjo rekvizitai

- Organizacijos veiklos pobūdis ir 

patirtis veiklose, susijusiose su šiuo 

sporto projektu



PROJEKTO 

PARTNERIŲ 

DUOMENYS

- Projekto partnerių rekvizitai

- Projekto partnerių pasirinkimo 

pagrindimas

- Kiekvienos organizacijos veiklos 

pobūdis ir patirtis veiklose, susijusiose 

su šiuo sporto projektu



SPORTO 

PROJEKTO 

AKTUALUMAS 

IR SVARBA

- Problema

- Tikslas

- Uždaviniai

- Prioritetai

- Projekto dalyvių poreikiai  



Sporto projekto 

aktualumo ir svarbos 

vertinimas

- Sporto projekto atitikimas Lietuvos 

Respublikos ir tarptautiniams (jei 

nustatyta Taisyklėse) su sporto 

politikos valdymo sritimi susijusiems 

strateginiams dokumentams

- Projektu sprendžiamos problemos

aktualumas, reikšmingumas

- Projekto atitikimas Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro nustatytiems prioritetams



SPORTO 

PROJEKTO 

VEIKSMINGUMAS, 

POVEIKIS, 

TĘSTINUMAS

- Veiklų planas

- Projekto poveikis naudos gavėjams

- Projekto rezultatų pritaikymas, 

panaudojimas

- Projekto sklaida



Sporto projekto 

veiksmingumo, 

poveikio ir tęstinumo 

vertinimas

- Projekto uždaviniai ir rezultatai yra

išmatuojami ir įvykdomi

- Aiškiai atskleista, kad sporto projekto

rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto

veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto

uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą

projekto tikslą

- Veiklų planas yra aiškus ir detalus bei

paremtas efektyvumo ir ekonomiškumo

principais

- Aiškiai įvardinti projekto naudos gavėjai,

kurie naudos sporto projekto rezultatus jam

pasibaigus.

- Parinktos tinkamos ir efektyvios sporto

projekto, jo rezultatų sklaidos priemonės



SPORTO 

PROJEKTO 

VALDYMAS

- Projekto valdymo struktūra 

- Projekto administravimo komandos 

narių kompetencijos, patirtis

- Projekto rizikos ir jų valdymo planas

- Projekto įgyvendinimo laikotarpio 

pagrindimas

- Projekto finansinio ir institucinio 

tęstinumo užtikrinimas

- Įsigyto sporto inventoriaus ir įrangos 

naudojimo laikotarpis



Sporto projekto 

valdymo 

vertinimas

- Atskleisti projekto vykdytojo gebėjimai

kokybiškai ir sėkmingai valdyti projektą bei jam

skirtą finansavimą

- Įvardinta atitinkamą kvalifikaciją ir (ar) patirtį

turinti projekto vykdymo komanda su aiškiai

apibrėžtomis funkcijomis ir nustatytomis

atsakomybėmis

- Pagrįsta, kad numatytos projekto veiklos bus

tikrai įgyvendintos ir planuojami rezultatai bus

pasiekti per pasirinktą projekto įgyvendinimo

laikotarpį

- Įvardintos galimos projekto rizikos, numatytas

jų poveikis projekto įgyvendinimui ir laukiamam

rezultatui. Parinktos tinkamos rizikų valdymo

priemonės, numatyti už projekto rizikų valdymą

atsakingi asmenys

- Pagrįstas projekto partnerių pasirinkimas

- Pagrįstos galimybės tęsti projektą bei naudoti jo

metu sukurtus rezultatus finansavimo laikotarpiui

pasibaigus.



SPORTO 

PROJEKTO 

SANTRAUKA
- Ši paraiškos dalis bus skelbiama viešai



SPORTO 

PROJEKTO 

FINANSINIS IR 

EKONOMINIS 

PAGRINDIMAS

- Projekto sąmata pateikiama užpildant

paraiškos priedą, kuris teikiamas

kartu su paraiška



Sporto projekto 

finansinio ir 

ekonominio 

pagrindimo (projekto 

sąmata)

vertinimas

- Tinkamai pagrįstas ir užtikrintas sporto

projekto vykdytojo indėlis nuosavomis

ar kitų šaltinių lėšomis

- Biudžeto nuoseklumas ir ryšys su

projekto veiklomis, uždaviniais

- Planuojamų projekto išlaidų vertė

atitinka siekiamų rezultatų vertę

- Projekto išlaidos yra suskaičiuotos

remiantis rinkos kainų neviršijančiais

įkainiais



INFORMACIJA 

APIE 

FINANSAVIMĄ

- Sporto rėmimo fondo lėšos

- Nuosavos lėšos

- Kiti finansavimo šaltiniai

- Papildomas finansavimas 



KONTAKTINIAI 

DUOMENYS

- Pareiškėjo (organizacijos) kontaktai

- Pareiškėjo vadovas / įgaliotas asmuo 

- Kontaktinis asmuo / projekto vadovas 



Sporto projekto 

paraiškos turinio ir 

išlaidų pagrįstumo 

vertinimas

Sporto projekto paraiškos turinio ir 

išlaidų pagrįstumo vertinimo forma

https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2064_7ca17d552cec8388f08df4fe5d8f5ada.docx
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Paraiškos 
pateikimas







Užpildyta projekto sąmata 

atsisiunčiama iš paraiškos 7 dalies.  






