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AVANSO 

MOKĖJIMO 

PRAŠYMAS



Avanso 
mokėjimo 
prašymas

Avanso mokėjimo prašymas teikiamas tik vieną

kartą

Avanso suma negali būti didesnė nei 30

procentų projektui skirtos Sporto rėmimo fondo

lėšų sumos

Jeigu per 5 mėnesius nuo avanso gavimo

dienos nepradedamos vykdyti projekto veiklos,

projekto vykdytojas per 5 darbo dienas privalo

grąžinti avansą



Avansas pervedamas

Per 10 darbo dienų nuo 

avanso prašymo gavimo 

dienos 

Lėšas perveda Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija



TARPINIS/GALUTINIS 

MOKĖJIMO PRAŠYMAS



Mokėjimo prašymų teikimas

GALUTINIS MOKĖJIMO PRAŠYMAS

Projekto vertė iki 30 000 eurų 

ir (arba)

projekto įgyvendinimo laikotarpis trumpesnis

nei 8 mėnesiai

TARPINIAI (ne rečiau kaip kas 6 mėnesiai) 
IR GALUTINIS MOKĖJIMO 

PRAŠYMAI

Projekto vertė nuo 30 000 eurų 

ir (arba) 

įgyvendinimo laikotarpis ilgesnis nei 8 

mėnesiai



Mokėjimo 

prašymų 

teikimo terminai



Mokėjimo prašymų teikimas

Nepateikus mokėjimo prašymo su tarpine ataskaita – mokėjimo prašymas
teikiamas su vėlesnėmis projekto ataskaitomis

Galutinis mokėjimo prašymas teikiamas per 15 darbo dienų po
projekto pabaigos (kartu su dalykine ataskaita). Jei reikalinga audito išvada –
iki audito pabaigos



REIKALAVIMAI

MOKĖJIMO 

PRAŠYMAMS



Reikalavimai mokėjimo prašymams

Mokėjimo prašyme deklaruojamos visos sporto projekto vykdytojo ir partnerio (-

ių) išlaidos (100 proc.), t. y. SRF finansuojama dalis + nuosavas indėlis

Nuosavo indėlio dalis (%) nekinta 

Tinkamos išlaidos finansuojamos taikant išlaidų kompensavimo būdą, todėl 

privalomai pateikiamos:

 išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijos

 išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos

 viešojo pirkimo, jei toks buvo vykdomas, dokumentų kopijos  

(dokumentai, kurie prieinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 

(toliau – CVP IS) neteikiami)



Reikalavimai mokėjimo prašymams

Mokėjimo prašyme turi būti nurodyta:

 pagal avanso ar kitus mokėjimo prašymus pervesta lėšų suma

 pagal teikiamą mokėjimo prašymą prašoma apmokėti išlaidų suma

 pagal sutartį likusi apmokėti suma

 ataskaitiniu laikotarpiu gautas pelnas

Sporto projekto ataskaitų dokumentai saugomi  ne trumpiau kaip 5 metus 

(skaičiuojant nuo kitų metų po projekto pabaigos)



Išlaidas 
pagrindžiantys
ir pateisinantys 
dokumentai

Prekių ir paslaugų tiekėjų pateiktos sąskaitos 

faktūros, PVM sąskaitos faktūros, pirkimo ir 

pardavimo kvitai, darbo užmokesčio apskaitos 

žiniaraščiai, kelionių dokumentai, sutartys ir 

darbų priėmimo ir perdavimo aktai bei kiti 

dokumentai, pateisinantys ir įrodantys patirtas 

išlaidas

Išankstinė sąskaita nėra išlaidas 

pagrindžiantis dokumentas!



Išlaidų 
apmokėjimą 
pagrindžiantys
dokumentai

Banko arba kitos kredito įstaigos 

sąskaitos išrašai, įrodantys, kad pagal 

išlaidas pateisinančius dokumentus 

buvo atliktas mokėjimas

Naudojant SRF lėšas visoms 

išlaidoms apmokėti atsiskaitymai 

vykdomi negrynaisiais pinigais



Tinkamos 

sporto 

projekto 

išlaidos

 faktiškai patirtos ir apmokėtos, įtrauktos į sporto projekto

vykdytojo apskaitą

 nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais

apskaitos dokumentais (rekomenduojama ant išlaidas

pagrindžiančio dokumento nurodyti pilną projekto

numerį)

 naudojamos tik sporto projekto tikslams ir rezultatams

pasiekti

 pagal savo paskirtį atitinkančios sporto projekto sąmatoje

nurodytas išlaidas

 realios, atitinkančios rinkos kainas

 patirtos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatymo nuostatų arba nustatytos neperkančiųjų

organizacijų pirkimų vykdymo tvarkos



Netinkamos 

sporto projekto  

išlaidos

Jeigu viena ar kelios projekto veiklos 

neįvykdytos, įvykdytos iš dalies arba 

netinkamai, nepasiekti numatyti rezultatai 

arba jie nepakankami, tai veiklai numatyta 

išlaidų suma ar jos dalis gali būti laikoma 

netinkamomis finansuoti išlaidomis. 



SRF lėšomis 
finansuojamos 
sporto projekto 
įgyvendinimo 
išlaidos

 projekto vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję

darbdavio mokesčiai (išskyrus biudžetinių įstaigų

darbuotojų atlyginimus). Darbo užmokesčiui iš SRF

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)



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“ (iki 

2019 07 29)

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“ (iki 2019 07 29)

LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu 

Nr. 1515 „Dėl viešųjų renginių ir aukšto 

meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams 

skiriamų neapmokestinamųjų piniginių 

kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“ (nuo 2019 07 30)

1 32 4

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.39828/CMuiktaEeB
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402802
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232345/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/82ef0f118c8a11e7a5e2b345b086d377
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/82ef0f118c8a11e7a5e2b345b086d377
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.222685/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.222685/asr


 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

SRF lėšomis 
finansuojamos 
sporto projekto 
įgyvendinimo 
išlaidos



SRF lėšomis 

finansuojamos 

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



SRF 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 (PVM

mokėtojams)

 iš kitų finansavimo šaltinių apmokėtoms

išlaidoms kompensuoti

 sporto projektų veikloms, kurios yra bendrojo

ugdymo, profesinio mokymo ar aukštojo mokslo

studijų programų dalis



SRF lėšos negali 

būti skiriamos 

ir naudojamos

 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

 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



MOKĖJIMO 
PRAŠYMO 
PILDYMAS 



Mokėjimo prašymo pildymas

Įtraukiamos išlaidos nuo sporto projekto įgyvendinimo pradžios

Jei PVM neatskaitomas/nesusigrąžinamas – deklaruojamos išlaidos su PVM

Detali išlaidų suvestinė pildoma pagal kiekvieną išlaidų rūšį, (pridedant išlaidas 

pagrindžiančio ir apmokėjimą įrodančio dokumentų kopijas)

Prie kiekvienos išlaidų eilutės nurodomas veiklos (iš paraiškos 4 dalies), kurios 

vykdymui patirtos išlaidos, numeris

Nurodomas iš projekto veiklų ar įrangos naudojimo gautas pelnas



Mokėjimo prašymo pildymas

Tinkamos/netinkamos ataskaitinio laikotarpio išlaidos – pildo mokėjimo 

prašymą tikrinantis koordinatorius

Audito išlaidos (jei projekto vertė daugiau kaip 60 000 Eur) – 3 išlaidų eilutė ,,Prekių ir 

paslaugų išlaidos“ 

Paklaida tarp išlaidų eilučių - iki 20 proc. (išskyrus administravimo išlaidas) – neesminis 

sutarties pakeitimas, suderinamas raštu be sutarties keitimo

Išlaidas pagrindžiančių dokumentų datos – iki projekto įgyvendinimo pabaigos

Išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų datos – iki mokėjimo prašymo 

pateikimo datos



Mokėjimo prašymo tikrinimas

Mokėjimo prašymas (kartu su dalykine ataskaita) patikrinamas per 20 darbo 

dienų 

Esant netikslumams – tikrinimo laikas stabdomas, grįžtama pas projekto 

vykdytoją ir šiam pateikus patikslinimus, toliau skaičiuojamas 20 darbo 

dienų terminas

Įvertinamas pateiktų sporto projekto išlaidų tinkamumas

Nustatoma tinkamų finansuoti išlaidų suma



Lėšų pervedimas

Per 20 darbo dienų pervedama patvirtintame mokėjimo prašyme 

nurodyta tinkamų išlaidų suma (jei ji nebuvo padengta avansu) 

Pervedama iki 93 procentų tinkamų išlaidų 
(atsižvelgiama į nuosavo indėlio procentinį dydį)

Nuo sporto projekto finansavimo sutarties įsigaliojimo dienos projekto 

lėšoms tvarkyti privaloma turėti atskirą banko sąskaitą (kiekvienam projektui 

pagal atskirą sutartį – atskira banko sąskaita)



Avanso įskaitymo tvarka

Avanso įskaitymo tvarka, jeigu sutarties vykdymo metu buvo skirtas 

avansas: 

• kai pateikiama mokėjimo prašymų, kurių iš SRF prašomų tinkamų finansuoti 

išlaidų suma neviršija 60 procentų nuo SRF sumos – pervedamos lėšos 

projekto vykdytojui 

• kai pateikiamas mokėjimo prašymas, kurio iš SRF prašomų tinkamų finansuoti 

išlaidų suma jau viršija 60 procentų nuo SRF sumos – pradedamas įskaičiuoti 

avansas

• likę 10 % nuo SRF sumos pervedama po galutinio mokėjimo prašymo ir/ar 

galutinės dalykinės ataskaitos patvirtinimo



Avanso užskaitymo tvarka



https://www.smpf.lt/lt/administruojamos-programos/sporto-

programos/

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų 

sporto projektų ataskaitų pildymo atmintinė

https://www.smpf.lt/lt/administruojamos-programos/sporto-programos/
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2019/09/SRF-l%C4%97%C5%A1omis-finansuojam%C5%B3-sporto-projekt%C5%B3-ataskait%C5%B3-pateikimo-atmintin%C4%97.pdf



