
2019 M. SPORTO RĖMIMO FONDO 
KVIETIMO ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ STATISTIKA

IR PRAKTINIAI PATARIMAI

Projektų koordinatorė Nijolė Andriukaitienė
2020 m. birželio 2 d.



Pranešimo turinys

• Didžiausi iššūkiai vykdant projektą;

• Finansų statistika;

• Patikros ir statistika;

• Artėjantys terminai bei į ką atkreipti dėmesį teikiant mokėjimo 
prašymus ir veiklos ataskaitas;

• Srf.lt sistemos pritaikomumas ir atnaujinimas.

2019 m. kvietimo 
projektų 

vykdytojams



Projekto įgyvendinimo ypatumai



COVID-19
• Nuo 2020-03-13 šalyje paskelbus karantiną dauguma sporto veiklų, 

renginių buvo sustabdyti.
• Fizinio aktyvumo veiklos, kvalifikacijos tobulinimo veiklos pagal 

galimybes pritaikomos nuotoliniam vykdymui.
• Nuo 2020-05-18 renginiai, fizinio aktyvumo veiklos iš dalies 

atnaujinami.
• Nuo 2020-06-01 dalyvavimas renginiuose praplečiamas.
• Nuo 2020-06-16 dalyvavimas renginiuose dar labiau praplečiamas.
• Pasirašomi sutarčių pakeitimai dėl projekto veiklų 

įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo. Iki 10%
projektų

Veiklas pritaikė 
nuotoliniu būdu



COVID-19

• Atmintinė: https://www.smpf.lt/lt/informacija-sporto-projektu-
vykdytojams-del-force-majeure-taikymo-ir-islaidu-iskaitymo/

• Aptarti aštuonių projektų sąmatos eilučių kompensavimo klausimai.

Iki 10%
projektų

Veiklas pritaikė 
nuotoliniu būdu

https://www.smpf.lt/lt/informacija-sporto-projektu-vykdytojams-del-force-majeure-taikymo-ir-islaidu-iskaitymo/


Sutarčių pakeitimai
• Nuo 2019 m. spalio mėnesio 145 projektai pateikė prašymus 

pakeisti sutartį dėl įvairių priežasčių (projekto veiklų įgyvendinimo 
laikotarpio, geresnių avanso sąlygų, sąmatos keitimų ir kt.)

• Nuo 2020 m. gegužės 18 d. papildomi susitarimai prie sutarties 
laikinai nepasirašomi, nes nuo 2020 m. birželio 1 d. atsakingos 
institucijos teises ir pareigas perėmė Švietimo mainų paramos 
fondas.  

• Artimiausi mokėjimai iš Švietimo mainų paramos fondo 

bus vykdomi ne anksčiau kaip 2020 m. birželio 15. 43% projektų 
pateikė prašymus

dėl keitimo



2019 M. KVIETIMO ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ 
STATISTIKA

97%

3%

Įgyvendinami projektai

Iš viso projektų: 352
11 866 000,00 EUR

atsisakytų projektų: 20
415 644,00 EUR

80%

20%

Išmokėti avansai 

Iš viso: 352 projektai
11 866 000,00  EUR

Išmokėti avansai 243 projektams
2 978 759,00 EUR



2019 M. KVIETIMO ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ 
STATISTIKA (2)

91%

9%

Tarpinės ataskaitos

Iš viso: 352 projektai
11 866 000,00  EUR

Tarpinės ataskaitos: 130
1 230 714,51 EUR

97%

3%

Galutinės ataskaitos

Iš viso: 352 projektai
11 866 000,00  EUR

Galutinės ataskaitos: 49
407 244,63 EUR



Sporto projektų
39 patikros 2019 12 – 2020 05 

5
Nuotoliniu būdu 

vykdomos patikros 
2020.05

Neatitikimai; 4

Nevyko; 6

Vyko; 29



Sporto projektų patikros

Patikra – tai pagal nustatytas procedūras suplanuotas ir atliekamas 
Švietimo mainų paramos fondo darbuotojų lankymasis projekto 
įgyvendinimo, jo dokumentų saugojimo ar kitoje su sporto projekto 
veiklomis susijusioje vietoje, siekiant patikrinti, ar vykdomos projekte 
suplanuotos veiklos ir ar šios veiklos atitinka dokumentuose nurodytas 
veiklas.

Planinė

Neplaninė

Nuotoliniu būdu

32
Neplaninės patikros
2019.12 – 2020.02



Sporto projektų patikros

Didžiausias dėmesys neplaninių patikrų metu buvo skiriamas šiems 
aspektams:

• Ar renginio vieta ir laikas atitinka veiklų tvarkaraštyje nurodytą 
planą;

• Ar vykdoma ta veikla, kuri numatyta veiklų tvarkaraštyje;

• Renginio dalyvių skaičius ir jo fiksavimas (dalyvių sąrašas);

• Ar projekto veiklose dalyvauja tikslinės grupės atstovai.

2
Planinės patikros

2020.03



Sporto projektų patikros

Neplaninės patikros gali būti atliekamos, kai:

• Veiklose dalyvauja itin didelis dalyvių skaičius;

• Veiklų tvarkaraščiai teikiami pavėluotai arba yra netvarkingi;

• Išlaidų pagrindimo, pirkimų, veiklų įgyvendinimo dokumentuose 
nesutampa informacija arba informacija yra dviprasmiška, neaiški;

• Gaunami skundai;

• Anksčiau atliktos neplaninės patikros metu rasta neatitikimų;

• Siekiama įsitikinti, ar veiklos vykdomos pagal 

numatytą veiklų tvarkaraštį. 5
Nuotoliniu būdu 

vykdytos patikros 
2020.05



Artėjantys terminai

• Pateikti tarpinę dalykinę ataskaitą ir mokėjimo prašymą (jeigu buvo 
patirta išlaidų) nuo 2020-07-01 iki 2020-07-30 už praėjusį 
ataskaitinį laikotarpį nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30; 

• Pateikti veiklų tvarkaraštį 2020-07-01 – 2020-07-15 už veiklas, 
vyksiančias nuo 2020-07-16 iki 2021-01-15.

100%
Tikimės gauti 

projektų  veiklų 
tvarkaraščių



Teikiant veiklos ataskaitą atkreipti dėmesį į:
• Jeigu ataskaitiniu laikotarpiu veiklos/dalis veiklų nevyko – pateikti 

veiklos ataskaitą, nurodant, kad veiklos 2020-01-01 – 2020-06-30 
nevyko, su paaiškinimu, kodėl nevyko.

• Veiklos ataskaitą pateikti pagal veiklų tvarkaraštyje esančią informaciją 
(datų, dalyvių skaičiaus, vietos sutapimas).

• Pridėti pasirašytus dalyvių sąrašus, renginio programą, maketus ir kt.

• Pateikti viešinimo informaciją, jeigu vyko. 

• Veiklą susieti su patirtomis išlaidomis.

• Dokumentus įvardinti pagal pobūdį, pvz.:

28dalyviu_sarasas.pdf,   saskaita528.pdf, 

02.17programa.pdf,        D45_sutartis.pdf

100%
Tikimės gauti 

projektų veiklų 
ataskaitų



Teikiant mokėjimo prašymą atkreipti dėmesį į:

• Patirtą išlaidą priskirti teisingai išlaidų kategorijai;

• Deklaruoti VISAS projekto išlaidas, sistema automatiškai 
išskaičiuoja nuo bendros deklaruotos sumos nuosavo indėlio 
sumą; 

• Pateikti išlaidas pagrindžiančių ir apmokėjimą įrodančių 
dokumentų kopijas; aktualūs dokumentai – nuorodoje;

• Pateikti nurašymo aktus/ilgalaikio turto apskaitos  

korteles;

• Pateikti viešųjų pirkimų žurnalo kopiją; 100%
Tikimės gauti 

mokėjimų prašymų

https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2020/05/SRF-l%C4%97%C5%A1omis-finansuojam%C5%B3-sporto-projekt%C5%B3-ataskait%C5%B3-pildymo-atmintin%C4%97.pdf


Teikiant mokėjimo prašymą atkreipti dėmesį į:

• Dokumentai turėtų visus privalomuosius rekvizitus ir parašus;

• Pateikiami duomenys būtų teisingi ir tikslūs;

• Išlaidos faktiškai būtų patirtos projekto įgyvendinimo 
laikotarpiu ir apmokėtos iki ataskaitų pateikimo dienos, 
įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą.

100%
Tikimės gauti 

projektų veiklų 
ataskaitų ir MP



Nepasiekus rodiklių

• Tvirtinamos projekto rodiklių priežiūros ir netinkamų finansuoti
išlaidų nustatymo taisyklės.

• Esant didesniam nei 50 proc. vieno rodiklio reikšmės nepasiekimui
turi būti nagrinėjamas projekto tikslų pasiekimas ir analizuojamas
klausimas dėl projekto sutarties nutraukimo ir visų projektui skirtų
lėšų susigrąžinimo.

85-100%
Siekite maksimalaus 

rodiklių 
pasiekiamumo



Įgyvendinus projektą maloniai prašome 
sudalyvauti apklausoje

Kartu su galutinės ataskaitos ir mokėjimo prašymo įvertinimo 
ataskaita Jūsų bus paprašyta užpildyti anoniminę apklausą apie 
projekto įgyvendinimą.

Pateikti vertinimai ir pasiūlymai leis:

a) Tobulinti srf.lt sistemą;

b) Tobulinti projekto koordinatorių darbą;

c) Išmokti vertingų pamokų.
58 %

Įgyvendintų projektų 
vykdytojai sudalyvavo 

apklausoje 



Standartizuotos formos

• Avansinio prašymo forma.

• Ateityje – sutarties esminio, neesminio pakeitimo formos.

• Mokėjimo prašymo ir veiklos ataskaitų formos perkeltos į srf.lt 
sistemą. Ateityje planuojama formas atnaujinti.

• Ilgalaikio turto naudojimo ataskaitų formos.

7 
Standartizuotos

Formos
Iki 2020.12.31



Nuolat tobulinama srf.lt sistema padeda 
efektyviau vertinti MP ir dalykines ataskaitas



Kilus klausimų susisiekite

su Jums priskirtu projektų koordinatoriumi 

arba 

el. paštu 2019SRFprojektai@smpf.lt


