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Turinys

• Sporto projektų veiklų 
finansavimas

• SRF lėšomis finansuojamos ir 
nefinansuojamos  sporto 
projektų išlaidos

• Sporto projekto išlaidų 
deklaravimas

• Sporto projekto sąmatos 
pildymas



Sporto projekto sąmata

SRF lėšų dalis 
ne daugiau 90 

% projekto 
sąmatos

Nuosavos 
lėšos ne 

mažiau 10 % 
projekto 
sąmatos

Bendra 
projekto 

vertė



Tinkamos SRF lėšomis finansuoti projekto 
įgyvendinimo išlaidos

SRF lėšomis finansuojamų projektų 
administravimo taisyklių 6.1. papunktis



Tinkamos SRF lėšomis finansuoti projekto 
administravimo išlaidos

SRF lėšomis finansuojamų 
projektų administravimo 
taisyklių 6.2. papunktis



Supaprastintas administravimo išlaidų 
apmokėjimas

• Išlaidoms apskaičiuoti taikoma sutartyje nustatyta 
fiksuotojo dydžio norma nuo projekto įgyvendintų 
veiklų išlaidų sumos (iki 15 % nuo SRF lėšų)

• Išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentai bei 
pirkimo dokumentai nėra teikiami



SRF lėšos negali būti skiriamos ir 
naudojamos 

SRF lėšomis finansuojamų projektų 

Aprašo 68 punkte numatytoms 

veikloms ir išlaidoms finansuoti



Projekto išlaidų deklaravimas

Deklaruojama 100 % sporto projekto 
išlaidų, t. .y.  SRF + nuosavos lėšos 
(projekto vykdytojo ir partnerių)

Tarpiniai mokėjimo prašymai teikiami 
sutartyje nustatytais terminais

Galutinis mokėjimo prašymas teikiamas 
ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo 
sporto projekto pabaigos



Su mokėjimo prašymu pateikiama

Išlaidas pagrindžiantys dokumentai

Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai

Viešojo pirkimo, jei toks buvo, dokumentai

Audito išvados (pasibaigus projektui ir jei numatyta sutartyje)

Kai administravimo išlaidos apmokamos supaprastintai – dokumentai neteikiami, išskyrus 
atvejus, kai šių dokumentų reikia kiekybiniam rezultatui pasiekti ir (ar) sporto projekto 
(veiklos) ar jo dalies įgyvendinimui įrodyti



Tinkamos sporto projekto lėšos

Faktiškai patirtos (iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos datos)

Apmokėtos (iki ataskaitos pateikimo dienos) iš atskiros banko 
sąskaitos, t. y. negrynais pinigais 

Įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą

Būtinos sporto projektui įgyvendinti

Realios, atitinkančios rinkos kainas

Patirtos laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo arba neperkančių 
organizacijų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatų 



Sporto projekto išlaidų apmokėjimo 
būdai

Išmokant avansą (iki 30 % SRF lėšų)

Išlaidų kompensavimo būdas



SRF lėšų pervedimas projektų 
įgyvendinimui

Avansas iki 30 % nuo SRF sumos

Pagal mokėjimo prašymus iki 60 % nuo SRF sumos

Po galutinės ataskaitos 10 % nuo SRF sumos

30 % + 60 % + 10 % = 100 % SRF lėšos (+ nuosavos lėšos)



Projekto sąmatos pildymas



Sąmata pildoma www. paraiskos.srf.lt
sistemoje

7 paraiškos dalis 

Sporto projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas 
(projekto sąmata)

8 paraiškos dalis 

Informacija apie finansavimą

Administravimo išlaidos iki 15 % nuo SRF lėšų
Viešinimo paslaugų išlaidos iki 3 % nuo SRF lėšų
Nuosavo indėlis nuo 10 % projekto vertės

Nuosavą indėlį gali sudaryti pareiškėjo, partnerių ar rėmėjų lėšos



Sąmatos išlaidų kategorijos
1. Projekto tiesioginių veiklų vykdytojų (fizinių asmenų) atlyginimai pagal darbo, 
sporto, autorines bei kitas atlygintinų paslaugų sutartis ir su jais susiję mokesčiai 
(išskyrus biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimus) 

2. Su komandiruotėmis susijusios ir neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų 
išlaidos (kompensuojamos maitinimo, kelionės, degalų įsigijimo, nakvynės, 
dokumentų, susijusių su renginio dalyvio atvykimu/išvykimu į/iš Lietuvos 
Respubiką (-os), tvarkymo išlaidos) 

3. Prekių projekto veikloms išlaidos (sportinė apranga, medaliai, taurės ir kt. 
prekės) 

4. Paslaugų išlaidos (maitinimo, spaudos, leidybos paslaugos ir kt. paslaugos; 
patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma bei 
eksploatavimo išlaidos (šildymas, elektros energija ir pan.) 



Sąmatos išlaidų kategorijos (2)

5. Projekto viešinimo išlaidos prekėms ir paslaugoms (ne daugiau kaip 3 procentai 
nuo projekto įgyvendinimui skirtų Sporto rėmimo fondo lėšų)

6. Sporto techninių priemonių ir įrangos, kai vieneto vertė mažiau kaip 500 Eur, 
įsigijimo išlaidos

7. Sporto techninių priemonių ir įrangos, kai vieneto vertė daugiau arba lygu 500 
Eur, įsigijimo išlaidos 

8. Projekto administravimo išlaidos (ne daugiau 15 procentų projekto 
įgyvendinimui prašomų (ir skirtų) Sporto rėmimo fondo lėšų) (projekto vadovo, 
finansininko, kitų specialistų atlyginimai ir su jai susiję mokesčiai, projekto 
viešinimo, biuro nuomos, komunalinių paslaugų, ryšių paslaugų, kanceliarinių 
prekių, komandiruočių ir kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos 
administravimo išlaidos) 



Pildant projekto sąmatą būtina nurodyti

Konkrečių išlaidų pavadinimą

Mato vienetą

Kiekį

Vidutinę vieneto kainą

Sąmata pildoma visoms projekto išlaidoms

visam projekto įgyvendinimo laikotarpiui



Aktualūs teisės aktai, 

reglamentuojantys SRF lėšų naudojimą 

LR Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio 
materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir 
maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ 

2011 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas Nr. XI-1500

LR Socialinės apsaugos  ir darbo ministro  įsakymas  ,,Dėl savanoriškos veiklos išlaidų 
kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“  2011 m. liepos 14 d. Nr. A1-330

LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų 
komandiruočių išlaidų apmokėjimo“

LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimas 

Nr. 1515 „Dėl viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams 
skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių 
patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.346280/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402802
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404031/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232345/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.222685/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.222685/asr


SĖKMĖS!


