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TURINYS

• Sporto projektų veiklų 

finansavimas.

• Tinkamos ir netinkamos 

finansuoti sporto projektų 

išlaidos.

• Sporto projekto sąmatos 

pildymas.



SPORTO 
PROJEKTŲ 
VEIKLŲ 
FINANSAVIMAS



Sporto projektų 
veiklų 
finansavimas

Sporto rėmimo fondo lėšomis

apmokama ne daugiau nei 93 procentai

nuo pripažintos tinkamomis finansuoti

išlaidų sumos.

Nuosavas indėlis – ne mažiau kaip

7 procentai nuo pripažintos tinkamomis

finansuoti išlaidų sumos.

Nuosavu indėliu nelaikomos kitų

nacionalinių ir (ar) tarptautinių programų

skirtos dotacijos.



Sporto projektų 
veiklų 
finansavimas

 Projekto viešinimo priemonėms gali

būti numatyta ne daugiau kaip 3

procentai prašomų Fondo lėšų;

 Projekto administravimo išlaidoms gali

būti numatyta ne daugiau kaip 15

procentų prašomų Fondo lėšų.

T. y. šioms išlaidoms nustatyta maksimali

procentinė dalis apskaičiuojama nuo 93

procentų dalies iš visos projekto sąmatos.



TINKAMOS 
FINANSUOTI 

SPORTO 
PROJEKTŲ 
IŠLAIDOS



Sporto rėmimo fondo lėšomis 

finasuojamos

Sporto 

projekto 

įgyvendinimo 

išlaidos

Sporto 

projekto 

administravimo

išlaidos



Sporto projekto 
įgyvendinimo 
išlaidos

 projekto vykdytojų darbo užmokestis ir

su juo susiję darbdavio mokesčiai (išskyrus

biudžetinių įstaigų darbuotojų

atlyginimus). Darbo užmokesčiui iš

Fondo lėšų gali būti skirta iki 5 minimalių

mėnesinių algų per mėnesį dydžio suma,

t. y. 2775 Eur;

 atlyginimai pagal autorines sutartis bei

kitų atlygintinų paslaugų sutartis;

 maitinimo išlaidos: maistpinigiai,

maitinimo paslaugos (sportininkams,

treneriams, teisėjams, projekto dalyviams

ir projektą vykdančiajam personalui);



Sporto projekto 
įgyvendinimo 
išlaidos

 projekto vykdytojų ir projekto dalyvių

komandiruotės, akreditacijos ir kitos

kompensacijų išlaidos;

 patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus,

transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo

išlaidos (šildymui, elektros energijai ir pan.);

 prekės ir paslaugos (sportinei aprangai,

apdovanojimams, spaudai, leidybos darbams,

informacijos sklaidai, kitoms paslaugoms ir

prekėms);

 specialiųjų sporto techninių priemonių ir

įrangos įsigijimas;

 kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos

išlaidos.



Skiriant finansavimą išlaidoms, susijusioms su 

komandiruotėmis ir kompensuojamoms išlaidoms, kurioms 

netaikomas gyventojų pajamų mokestis, lėšų dydis 

nustatomas vadovaujantis šiais teisės aktais:

LR Vyriausybės 1997 m. 

birželio 5 d. nutarimu Nr. 

561 „Dėl sporto renginių, 

vykstančių Lietuvoje, 

dalyvių vienos paros 

maitinimosi išlaidų 

piniginių kompensacijų 

dydžių patvirtinimo“

2011 m. birželio 22 d. 

Lietuvos Respublikos 

savanoriškos veiklos 

įstatymu Nr. XI-1500

LR Vyriausybės 2004 m. 

balandžio 29 d. nutarimu 

Nr. 526 „Dėl dienpinigių 

ir kitų komandiruočių 

išlaidų apmokėjimo“

LR Vyriausybės 2003 m. 

gruodžio 2 d. nutarimu 

Nr. 1515 „Dėl 

neapmokestinamų 

piniginių kompensacijų 

dydžių nustatymo“

1 32 4



Sporto projekto 
administravimo 
išlaidos

 projekto vadovo ir (ar) finansininko darbo

užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai.

Projekto vykdytojo darbuotojo darbo

užmokesčiui iš Fondo lėšų gali būti skirta iki 5

minimalių mėnesinių algų per mėnesį dydžio

suma, t. y. 2775 Eur;

 apskaitos vedimo paslaugos;

 kanceliarinės prekės;

 komunalinių paslaugų išlaidos;

 ryšių paslaugos;

 banko mokesčiai;

 kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos

išlaidos.



NETINKAMOS 
FINANSUOTI 
SPORTO 
PROJEKTŲ 
IŠLAIDOS



Sporto rėmimo 
fondo lėšos negali 
būti skiriamos ir 
naudojamos: 

 baudoms, delspinigiams, finansinėms

nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms, paskolų

palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms

apmokėti;

 Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta

tvarka susigrąžinamam arba atskaitomam

pridėtinės vertės mokesčiui (PVM) apmokėti;

 iš kitų finansavimo šaltinių apmokėtoms

išlaidoms kompensuoti;



Sporto rėmimo 
fondo lėšos negali 
būti skiriamos ir 
naudojamos: 

 sporto projektų veikloms, kurios yra

bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar

aukštojo mokslo studijų programų dalis;

 materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti,

tiesiogiai nesusijusiam su sporto projekto

įgyvendinimu;

 sporto projekto vykdytojų veiklos plėtrai ar

jų kasdienei veiklai (pavyzdžiui, biuro nuomai ar

komunalinėms paslaugoms), išskyrus, kai tokios

išlaidos būtinos sporto projektui įgyvendinti;



Sporto rėmimo 
fondo lėšos negali 
būti skiriamos ir 
naudojamos: 

 naujos infrastruktūros (objektų (-o)

komplekso arba jo nedalomos dalies) statybai;

 pastatų ir patalpų remontui (išskyrus atvejus,

kai paraiška teikiama ir sutartis sudaroma dėl

esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir

remonto);

 narystės asociacijose ir kitose organizacijose

mokesčiams apmokėti.



SPORTO PROJEKTO 
SĄMATOS PILDYMAS



PROJEKTO SĄMATĄ SUDARO

Bendra 

projekto 

sąmata

10 atskirų sąmatų 

,,Veiklų išlaidų 

detalizavimas“ 



Bendra projekto 
sąmata  

SVARBU – pildoma tik iš https://paraiskos.srf.lt

atsisiųsta projekto sąmatos forma.

Pareiškėjai pildo tik nuosavų ar kitų šaltinių bei

iš Sporto rėmimo fondo prašomas sumas.

Pusmečių (kalendorinių) sumų bendroje projekto

sąmatoje pildyti nereikia - bendros sumos

gaunamos iš užpildytų atskirų projekto veiklų

sąmatų.

https://paraiskos.srf.lt/


Veiklų išlaidų 
detalizavimas

Kiekvienai projekto veiklai pildoma 

atskira sąmata – 7.1. Veiklų išlaidų 

detalizavimas, 7.2. Veiklų išlaidų 

detalizavimas ir t.t. (gali būti pildoma 

mažiau nei 10 sąmatų)

Veiklos pavadinimas privalo sutapti su 

paraiškos 4.1. dalies skiltyje „Veiklos“ 

numatytomis veiklomis.



Veiklų išlaidų 
detalizavimas

Pildant atskiras ,,Veiklų išlaidų

detalizavimo“ sąmatas būtina įrašyti:

 išlaidų pavadinimą;

 mato vienetą;

 kiekį;

 vidutinę vieneto kainą;

 bendrą išlaidų sumą pusmečiais, 

kuriuose jos bus patirtos.

Projekto išlaidos suskirstytos į 8 pagrindines

išlaidų kategorijas.

Kiekvienoje išlaidų kategorijoje yra 20 eilučių

konkrečioms projekto išlaidoms įrašyti.



Pareiškėjai gali teikti klausimus likus ne 
mažiau kaip 3 darbo dienoms iki paraiškų 
pateikimo dienos. 

Pareiškėjus konsultuoja:

Specialistė Rasa Kupčiūnaitė, 
tel. (8 5) 249 7134, el. p. Rasa.Kupciunaite@smm.lt

Specialistė Lina Ramanauskė, 
tel.(8 5) 219 6547, el. p. Lina.Ramanauske@smm.lt

Specialistė Kristina Raukštienė, 
tel. (8 5) 249 6602, el. p. Kristina.Raukstiene@smm.lt
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