
Paraiškos sporto rėmimo fondo sporto projektų antrankos konkursui                                                                         

priedas

PROJEKTO SĄMATA

7. SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS Veiklų išlaidų detalizavimas sumuojamas bendroje projekto sąmatoje.

Projektų vykdytojai įrašo tik nuosavų ar kitų šaltinių ir iš Sporto rėmimo fondo prašomas sumas

I pusmetis II pusmetis III pusmetis IV pusmetis V pusmetis VI pusmetis VII pusmetis VIII pusmetis IŠ VISO (EUR)

Nuosavos ar kitų 

šaltinių lėšos 

(EUR)

Prašoma suma iš 

Sporto rėmimo 

fondo (EUR)

Konsoliduojančio vertintojo 

siūloma finansuoti suma 

(EUR)

Pareiškėjo prašoma iš 

Sporto rėmimo fondo 

pakoreguota suma 

(EUR)

Galutinė siūloma 

finansuoti suma 

(EUR)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

Administravimo išlaidos  (nuo prašomos iš SRF sumos) %

Viešinimo paslaugų išlaidos (nuo prašomos iš SRF sumos) %

Nuosavos ar kitų šaltinių lėšos (nuo prašomos iš SRF sumos) %

7.1. VEIKLŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS

Mato vnt. Kiekis
Vidutinė 

vieneto kaina
I pusmetis II pusmetis III pusmetis IV pusmetis V pusmetis VI pusmetis VII pusmetis VIII pusmetis IŠ VISO (EUR)

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

1 Projekto vykdytojų atlyginimai pagal 

darbo, sporto, autorines  bei kitas 

atlygintinų paslaugų sutartis  ir su jais 

susiję mokesčiai (išskyrus biudžetinių 

įstaigų darbuotojų atlyginimus)

1.1.

1.2.

2 Projekto vykdytojų ir dalyvių 

maitinimo (maistpinigiai), 

komandiruočių, akreditacijos ir kt. 

kompensacijų išlaidos  
2.1.

2.2.

3 Prekių ir paslaugų išlaidos (sportinė 

apranga, apdovanojimai, maitinimo, 

spaudos, leidybos paslaugos, kt. prekės 

ir paslaugos; patalpų, bazių, sporto 

aikštelių, inventoriaus, transporto ir 

kita nuoma bei eksploatavimo  išlaidos 

(šildymas, elektros energija ir pan.) 

3.1.

3.2.

Projekto 

pavadinimas

Projekto išlaidų kategorija 

1

Projekto vykdytojų atlyginimai pagal darbo, sporto, autorines  bei kitas 

atlygintinų paslaugų sutartis  ir su jais susiję mokesčiai (išskyrus biudžetinių 

įstaigų darbuotojų atlyginimus)

Projekto vykdytojų ir dalyvių maitinimo (maistpinigiai), komandiruočių, 

akreditacijos ir kt. kompensacijų išlaidos  

Prekių ir paslaugų išlaidos (sportinė apranga, apdovanojimai, maitinimo, 

spaudos, leidybos paslaugos, kt. prekės ir paslaugos; patalpų, bazių, sporto 

aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo  išlaidos 

(šildymas, elektros energija ir pan.) 

Kvalifikacijos tobulinimo išlaidos (komandiruočių, apgyvendinimo, patalpų 

nuomos išlaidos, mokymų, seminarų dalyvio mokestis ir kt. - išlaidos, susijusios 

su kvalifikacijos tobulinimu)

Specialiųjų sporto techninių priemonių ir įrangos, kai vieneto vertė mažiau 

kaip 500 Eur, įsigijimo išlaidos

Specialiųjų sporto techninių priemonių ir įrangos, kai vieneto vertė daugiau 

arba lygu  500 Eur, įsigijimo išlaidos

Projekto administravimo išlaidos (ne daugiau 15 procentų projekto 

įgyvendinimui skirtų 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) 

Projekto viešinimo paslaugos (ne daugiau kaip 3 procentai nuo projekto 

sumos)

7.1. Veiklos 

pavadinimas

(iš paraiškos 4.1. 

dalies skilties 

„Veiklos“)

Projekto išlaidų kategorija/išlaidų pavadinimas

1

BENDRA PROJEKTO VERTĖ (EUR):



4 Kvalifikacijos tobulinimo išlaidos 

(komandiruočių, apgyvendinimo, 

patalpų nuomos išlaidos, mokymų, 

seminarų dalyvio mokestis ir kt. - 

išlaidos, susijusios su kvalifikacijos 

tobulinimu)
4.1.

4.2.

5 Projekto viešinimo paslaugos (ne 

daugiau kaip 3 procentai nuo projekto 

sumos)

5.1.

5.2.

6 Specialiųjų sporto techninių priemonių 

ir įrangos, kai vieneto vertė mažiau 

kaip 500 Eur, įsigijimo išlaidos

6.1.

6.2.

7 Specialiųjų sporto techninių priemonių 

ir įrangos, kai vieneto vertė daugiau 

arba lygu  500 Eur, įsigijimo išlaidos

7.1.

7.2.

8 Projekto administravimo išlaidos (ne 

daugiau 15 procentų projekto 

įgyvendinimui skirtų 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) 

8.1.

8.2.

7.2. VEIKLŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS

Mato vnt. Kiekis
Vidutinė 

vieneto kaina
I pusmetis II pusmetis III pusmetis IV pusmetis V pusmetis VI pusmetis VII pusmetis VIII pusmetis IŠ VISO (EUR)

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

1 Projekto vykdytojų atlyginimai pagal 

darbo, sporto, autorines  bei kitas 

atlygintinų paslaugų sutartis  ir su jais 

susiję mokesčiai (išskyrus biudžetinių 

įstaigų darbuotojų atlyginimus)

1.1.

1.2.

2 Projekto vykdytojų ir dalyvių 

maitinimo (maistpinigiai), 

komandiruočių, akreditacijos ir kt. 

kompensacijų išlaidos  
2.1.

2.2.

3 Prekių ir paslaugų išlaidos (sportinė 

apranga, apdovanojimai, maitinimo, 

spaudos, leidybos paslaugos, kt. prekės 

ir paslaugos; patalpų, bazių, sporto 

aikštelių, inventoriaus, transporto ir 

kita nuoma bei eksploatavimo  išlaidos 

(šildymas, elektros energija ir pan.) 

3.1.

3.2.

4 Kvalifikacijos tobulinimo išlaidos 

(komandiruočių, apgyvendinimo, 

patalpų nuomos išlaidos, mokymų, 

seminarų dalyvio mokestis ir kt. - 

išlaidos, susijusios su kvalifikacijos 

tobulinimu)
4.1.

4.2.

5 Projekto viešinimo paslaugos (ne 

daugiau kaip 3 procentai nuo projekto 

sumos)

5.1.

5.2.

6 Specialiųjų sporto techninių priemonių 

ir įrangos, kai vieneto vertė mažiau 

kaip 500 Eur, įsigijimo išlaidos

6.1.

6.2.

7.1. Veiklos 

pavadinimas

(iš paraiškos 4.1. 

dalies skilties 

„Veiklos“)

IŠ VISO  (EUR):

Projekto išlaidų kategorija / išlaidų 

pavadinimas
1

7.2. Veiklos 

pavadinimas

(iš paraiškos 4.1. 

dalies skilties 

„Veiklos“)



7 Specialiųjų sporto techninių priemonių 

ir įrangos, kai vieneto vertė daugiau 

arba lygu  500 Eur, įsigijimo išlaidos

7.1.

7.2.

8 Projekto administravimo išlaidos (ne 

daugiau 15 procentų projekto 

įgyvendinimui skirtų 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) 

8.1.

8.2.

7.3. VEIKLŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS

Mato vnt. Kiekis
Vidutinė 

vieneto kaina
I pusmetis II pusmetis III pusmetis IV pusmetis V pusmetis VI pusmetis VII pusmetis VIII pusmetis IŠ VISO (EUR)

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

1 Projekto vykdytojų atlyginimai pagal 

darbo, sporto, autorines  bei kitas 

atlygintinų paslaugų sutartis  ir su jais 

susiję mokesčiai (išskyrus biudžetinių 

įstaigų darbuotojų atlyginimus)

1.1.

1.2.

2 Projekto vykdytojų ir dalyvių 

maitinimo (maistpinigiai), 

komandiruočių, akreditacijos ir kt. 

kompensacijų išlaidos  
2.1.

2.2.

3 Prekių ir paslaugų išlaidos (sportinė 

apranga, apdovanojimai, maitinimo, 

spaudos, leidybos paslaugos, kt. prekės 

ir paslaugos; patalpų, bazių, sporto 

aikštelių, inventoriaus, transporto ir 

kita nuoma bei eksploatavimo  išlaidos 

(šildymas, elektros energija ir pan.) 

3.1.

3.2.

4 Kvalifikacijos tobulinimo išlaidos 

(komandiruočių, apgyvendinimo, 

patalpų nuomos išlaidos, mokymų, 

seminarų dalyvio mokestis ir kt. - 

išlaidos, susijusios su kvalifikacijos 

tobulinimu)
4.1.

4.2.

5 Projekto viešinimo paslaugos (ne 

daugiau kaip 3 procentai nuo projekto 

sumos)

5.1.

5.2.

6 Specialiųjų sporto techninių priemonių 

ir įrangos, kai vieneto vertė mažiau 

kaip 500 Eur, įsigijimo išlaidos

6.1.

6.2.

7 Specialiųjų sporto techninių priemonių 

ir įrangos, kai vieneto vertė daugiau 

arba lygu  500 Eur, įsigijimo išlaidos

7.1.

7.2.

8 Projekto administravimo išlaidos (ne 

daugiau 15 procentų projekto 

įgyvendinimui skirtų 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) 

8.1.

8.2.

IŠ VISO  (EUR):

7.3. Veiklos 

pavadinimas

(iš paraiškos 4.1. 

dalies skilties 

„Veiklos“)

7.2. Veiklos 

pavadinimas

(iš paraiškos 4.1. 

dalies skilties 

„Veiklos“)

Projekto išlaidų kategorija / išlaidų 

pavadinimas
1



7.4. VEIKLŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS

Mato vnt. Kiekis
Vidutinė 

vieneto kaina
I pusmetis II pusmetis III pusmetis IV pusmetis V pusmetis VI pusmetis VII pusmetis VIII pusmetis IŠ VISO (EUR)

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

1 Projekto vykdytojų atlyginimai pagal 

darbo, sporto, autorines  bei kitas 

atlygintinų paslaugų sutartis  ir su jais 

susiję mokesčiai (išskyrus biudžetinių 

įstaigų darbuotojų atlyginimus)

1.1.

1.2.

2 Projekto vykdytojų ir dalyvių 

maitinimo (maistpinigiai), 

komandiruočių, akreditacijos ir kt. 

kompensacijų išlaidos  
2.1.

2.2.

3 Prekių ir paslaugų išlaidos (sportinė 

apranga, apdovanojimai, maitinimo, 

spaudos, leidybos paslaugos, kt. prekės 

ir paslaugos; patalpų, bazių, sporto 

aikštelių, inventoriaus, transporto ir 

kita nuoma bei eksploatavimo  išlaidos 

(šildymas, elektros energija ir pan.) 

3.1.

3.2.

4 Kvalifikacijos tobulinimo išlaidos 

(komandiruočių, apgyvendinimo, 

patalpų nuomos išlaidos, mokymų, 

seminarų dalyvio mokestis ir kt. - 

išlaidos, susijusios su kvalifikacijos 

tobulinimu)
4.1.

4.2.

5 Projekto viešinimo paslaugos (ne 

daugiau kaip 3 procentai nuo projekto 

sumos)

5.1.

5.2.

6 Specialiųjų sporto techninių priemonių 

ir įrangos, kai vieneto vertė mažiau 

kaip 500 Eur, įsigijimo išlaidos

6.1.

6.2.

7 Specialiųjų sporto techninių priemonių 

ir įrangos, kai vieneto vertė daugiau 

arba lygu  500 Eur, įsigijimo išlaidos

7.1.

7.2.

8 Projekto administravimo išlaidos (ne 

daugiau 15 procentų projekto 

įgyvendinimui skirtų 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) 

8.1.

8.2.

7.5. VEIKLŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS

Mato vnt. Kiekis
Vidutinė 

vieneto kaina
I pusmetis II pusmetis III pusmetis IV pusmetis V pusmetis VI pusmetis VII pusmetis VIII pusmetis IŠ VISO (EUR)

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

1 Projekto vykdytojų atlyginimai pagal 

darbo, sporto, autorines  bei kitas 

atlygintinų paslaugų sutartis  ir su jais 

susiję mokesčiai (išskyrus biudžetinių 

įstaigų darbuotojų atlyginimus)

1.1.

1.2.

IŠ VISO  (EUR):

7.5. Veiklos 

pavadinimas

(iš paraiškos 4.1. 

dalies skilties 

„Veiklos“)

Projekto išlaidų kategorija / išlaidų 

pavadinimas
1

7.3. Veiklos 

pavadinimas

(iš paraiškos 4.1. 

dalies skilties 

„Veiklos“)

IŠ VISO  (EUR):

7.4. Veiklos 

pavadinimas

(iš paraiškos 4.1. 

dalies skilties 

„Veiklos“)

Projekto išlaidų kategorija / išlaidų 

pavadinimas
1



2 Projekto vykdytojų ir dalyvių 

maitinimo (maistpinigiai), 

komandiruočių, akreditacijos ir kt. 

kompensacijų išlaidos  
2.1.

2.2.

3 Prekių ir paslaugų išlaidos (sportinė 

apranga, apdovanojimai, maitinimo, 

spaudos, leidybos paslaugos, kt. prekės 

ir paslaugos; patalpų, bazių, sporto 

aikštelių, inventoriaus, transporto ir 

kita nuoma bei eksploatavimo  išlaidos 

(šildymas, elektros energija ir pan.) 

3.1.

3.2.

4 Kvalifikacijos tobulinimo išlaidos 

(komandiruočių, apgyvendinimo, 

patalpų nuomos išlaidos, mokymų, 

seminarų dalyvio mokestis ir kt. - 

išlaidos, susijusios su kvalifikacijos 

tobulinimu)
4.1.

4.2.

5 Projekto viešinimo paslaugos (ne 

daugiau kaip 3 procentai nuo projekto 

sumos)

5.1.

5.2.

6 Specialiųjų sporto techninių priemonių 

ir įrangos, kai vieneto vertė mažiau 

kaip 500 Eur, įsigijimo išlaidos

6.1.

6.2.

7 Specialiųjų sporto techninių priemonių 

ir įrangos, kai vieneto vertė daugiau 

arba lygu  500 Eur, įsigijimo išlaidos

7.1.

7.2.

8 Projekto administravimo išlaidos (ne 

daugiau 15 procentų projekto 

įgyvendinimui skirtų 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) 

8.1.

8.2.

7.6. VEIKLŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS

Mato vnt. Kiekis
Vidutinė 

vieneto kaina
I pusmetis II pusmetis III pusmetis IV pusmetis V pusmetis VI pusmetis VII pusmetis VIII pusmetis IŠ VISO (EUR)

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

1 Projekto vykdytojų atlyginimai pagal 

darbo, sporto, autorines  bei kitas 

atlygintinų paslaugų sutartis  ir su jais 

susiję mokesčiai (išskyrus biudžetinių 

įstaigų darbuotojų atlyginimus)

1.1.

1.2.

2 Projekto vykdytojų ir dalyvių 

maitinimo (maistpinigiai), 

komandiruočių, akreditacijos ir kt. 

kompensacijų išlaidos  
2.1.

2.2.

3 Prekių ir paslaugų išlaidos (sportinė 

apranga, apdovanojimai, maitinimo, 

spaudos, leidybos paslaugos, kt. prekės 

ir paslaugos; patalpų, bazių, sporto 

aikštelių, inventoriaus, transporto ir 

kita nuoma bei eksploatavimo  išlaidos 

(šildymas, elektros energija ir pan.) 

3.1.

3.2.

7.5. Veiklos 

pavadinimas

(iš paraiškos 4.1. 

dalies skilties 

„Veiklos“)

IŠ VISO  (EUR):

7.6. Veiklos 

pavadinimas

(iš paraiškos 4.1. 

dalies skilties 

„Veiklos“)

Projekto išlaidų kategorija / išlaidų 

pavadinimas
1



4 Kvalifikacijos tobulinimo išlaidos 

(komandiruočių, apgyvendinimo, 

patalpų nuomos išlaidos, mokymų, 

seminarų dalyvio mokestis ir kt. - 

išlaidos, susijusios su kvalifikacijos 

tobulinimu)
4.1.

4.2.

5 Projekto viešinimo paslaugos (ne 

daugiau kaip 3 procentai nuo projekto 

sumos)

5.1.

5.2.

6 Specialiųjų sporto techninių priemonių 

ir įrangos, kai vieneto vertė mažiau 

kaip 500 Eur, įsigijimo išlaidos

6.1.

6.2.

7 Specialiųjų sporto techninių priemonių 

ir įrangos, kai vieneto vertė daugiau 

arba lygu  500 Eur, įsigijimo išlaidos

7.1.

7.2.

8 Projekto administravimo išlaidos (ne 

daugiau 15 procentų projekto 

įgyvendinimui skirtų 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) 

8.1.

8.2.

7.7. VEIKLŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS

Mato vnt. Kiekis
Vidutinė 

vieneto kaina
I pusmetis II pusmetis III pusmetis IV pusmetis V pusmetis VI pusmetis VII pusmetis VIII pusmetis IŠ VISO (EUR)

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

1 Projekto vykdytojų atlyginimai pagal 

darbo, sporto, autorines  bei kitas 

atlygintinų paslaugų sutartis  ir su jais 

susiję mokesčiai (išskyrus biudžetinių 

įstaigų darbuotojų atlyginimus)

1.1.

1.2.

2 Projekto vykdytojų ir dalyvių 

maitinimo (maistpinigiai), 

komandiruočių, akreditacijos ir kt. 

kompensacijų išlaidos  
2.1.

2.2.

3 Prekių ir paslaugų išlaidos (sportinė 

apranga, apdovanojimai, maitinimo, 

spaudos, leidybos paslaugos, kt. prekės 

ir paslaugos; patalpų, bazių, sporto 

aikštelių, inventoriaus, transporto ir 

kita nuoma bei eksploatavimo  išlaidos 

(šildymas, elektros energija ir pan.) 

3.1.

3.2.

4 Kvalifikacijos tobulinimo išlaidos 

(komandiruočių, apgyvendinimo, 

patalpų nuomos išlaidos, mokymų, 

seminarų dalyvio mokestis ir kt. - 

išlaidos, susijusios su kvalifikacijos 

tobulinimu)
4.1.

4.2.

5 Projekto viešinimo paslaugos (ne 

daugiau kaip 3 procentai nuo projekto 

sumos)

5.1.

5.2.

6 Specialiųjų sporto techninių priemonių 

ir įrangos, kai vieneto vertė mažiau 

kaip 500 Eur, įsigijimo išlaidos

6.1.

6.2.

7.6. Veiklos 

pavadinimas

(iš paraiškos 4.1. 

dalies skilties 

„Veiklos“)

IŠ VISO  (EUR):

1

7.7. Veiklos 

pavadinimas

(iš paraiškos 4.1. 

dalies skilties 

„Veiklos“)

Projekto išlaidų kategorija / išlaidų 

pavadinimas



7 Specialiųjų sporto techninių priemonių 

ir įrangos, kai vieneto vertė daugiau 

arba lygu  500 Eur, įsigijimo išlaidos

7.1.

7.2.

8 Projekto administravimo išlaidos (ne 

daugiau 15 procentų projekto 

įgyvendinimui skirtų 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) 

8.1.

8.2.

7.8. VEIKLŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS

Mato vnt. Kiekis
Vidutinė 

vieneto kaina
I pusmetis II pusmetis III pusmetis IV pusmetis V pusmetis VI pusmetis VII pusmetis VIII pusmetis IŠ VISO (EUR)

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

1 Projekto vykdytojų atlyginimai pagal 

darbo, sporto, autorines  bei kitas 

atlygintinų paslaugų sutartis  ir su jais 

susiję mokesčiai (išskyrus biudžetinių 

įstaigų darbuotojų atlyginimus)

1.1.

1.2.

2 Projekto vykdytojų ir dalyvių 

maitinimo (maistpinigiai), 

komandiruočių, akreditacijos ir kt. 

kompensacijų išlaidos  
2.1.

2.2.

3 Prekių ir paslaugų išlaidos (sportinė 

apranga, apdovanojimai, maitinimo, 

spaudos, leidybos paslaugos, kt. prekės 

ir paslaugos; patalpų, bazių, sporto 

aikštelių, inventoriaus, transporto ir 

kita nuoma bei eksploatavimo  išlaidos 

(šildymas, elektros energija ir pan.) 

3.1.

3.2.

4 Kvalifikacijos tobulinimo išlaidos 

(komandiruočių, apgyvendinimo, 

patalpų nuomos išlaidos, mokymų, 

seminarų dalyvio mokestis ir kt. - 

išlaidos, susijusios su kvalifikacijos 

tobulinimu)
4.1.

4.2.

5 Projekto viešinimo paslaugos (ne 

daugiau kaip 3 procentai nuo projekto 

sumos)

5.1.

5.2.

6 Specialiųjų sporto techninių priemonių 

ir įrangos, kai vieneto vertė mažiau 

kaip 500 Eur, įsigijimo išlaidos

6.1.

6.2.

7 Specialiųjų sporto techninių priemonių 

ir įrangos, kai vieneto vertė daugiau 

arba lygu  500 Eur, įsigijimo išlaidos

7.1.

7.2.

8 Projekto administravimo išlaidos (ne 

daugiau 15 procentų projekto 

įgyvendinimui skirtų 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) 

8.1.

8.2.

IŠ VISO  (EUR):

7.8. Veiklos 

pavadinimas

(iš paraiškos 4.1. 

dalies skilties 

„Veiklos“)

Projekto išlaidų kategorija / išlaidų 

pavadinimas
1

7.7. Veiklos 

pavadinimas

(iš paraiškos 4.1. 

dalies skilties 

„Veiklos“)



7.9. VEIKLŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS

Mato vnt. Kiekis
Vidutinė 

vieneto kaina
I pusmetis II pusmetis III pusmetis IV pusmetis V pusmetis VI pusmetis VII pusmetis VIII pusmetis IŠ VISO (EUR)

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

1 Projekto vykdytojų atlyginimai pagal 

darbo, sporto, autorines  bei kitas 

atlygintinų paslaugų sutartis  ir su jais 

susiję mokesčiai (išskyrus biudžetinių 

įstaigų darbuotojų atlyginimus)

1.1.

1.2.

2 Projekto vykdytojų ir dalyvių 

maitinimo (maistpinigiai), 

komandiruočių, akreditacijos ir kt. 

kompensacijų išlaidos  
2.1.

2.2.

3 Prekių ir paslaugų išlaidos (sportinė 

apranga, apdovanojimai, maitinimo, 

spaudos, leidybos paslaugos, kt. prekės 

ir paslaugos; patalpų, bazių, sporto 

aikštelių, inventoriaus, transporto ir 

kita nuoma bei eksploatavimo  išlaidos 

(šildymas, elektros energija ir pan.) 

3.1.

3.2.

4 Kvalifikacijos tobulinimo išlaidos 

(komandiruočių, apgyvendinimo, 

patalpų nuomos išlaidos, mokymų, 

seminarų dalyvio mokestis ir kt. - 

išlaidos, susijusios su kvalifikacijos 

tobulinimu)
4.1.

4.2.

5 Projekto viešinimo paslaugos (ne 

daugiau kaip 3 procentai nuo projekto 

sumos)

5.1.

5.2.

6 Specialiųjų sporto techninių priemonių 

ir įrangos, kai vieneto vertė mažiau 

kaip 500 Eur, įsigijimo išlaidos

6.1.

6.2.

7 Specialiųjų sporto techninių priemonių 

ir įrangos, kai vieneto vertė daugiau 

arba lygu  500 Eur, įsigijimo išlaidos

7.1.

7.2.

8 Projekto administravimo išlaidos (ne 

daugiau 15 procentų projekto 

įgyvendinimui skirtų 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) 

8.1.

8.2.

7.10. VEIKLŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS

Mato vnt. Kiekis
Vidutinė 

vieneto kaina
I pusmetis II pusmetis III pusmetis IV pusmetis V pusmetis VI pusmetis VII pusmetis VIII pusmetis IŠ VISO (EUR)

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

1 Projekto vykdytojų atlyginimai pagal 

darbo, sporto, autorines  bei kitas 

atlygintinų paslaugų sutartis  ir su jais 

susiję mokesčiai (išskyrus biudžetinių 

įstaigų darbuotojų atlyginimus)

1.1.

1.2.

IŠ VISO  (EUR):

7.8. Veiklos 

pavadinimas

(iš paraiškos 4.1. 

dalies skilties 

„Veiklos“)

7.9. Veiklos 

pavadinimas

(iš paraiškos 4.1. 

dalies skilties 

„Veiklos“)

Projekto išlaidų kategorija / išlaidų 

pavadinimas
1

IŠ VISO  (EUR):

7.10. Veiklos 

pavadinimas

(iš paraiškos 4.1. 

dalies skilties 

„Veiklos“)

Projekto išlaidų kategorija / išlaidų 

pavadinimas
1



2 Projekto vykdytojų ir dalyvių 

maitinimo (maistpinigiai), 

komandiruočių, akreditacijos ir kt. 

kompensacijų išlaidos  
2.1.

2.2.

3 Prekių ir paslaugų išlaidos (sportinė 

apranga, apdovanojimai, maitinimo, 

spaudos, leidybos paslaugos, kt. prekės 

ir paslaugos; patalpų, bazių, sporto 

aikštelių, inventoriaus, transporto ir 

kita nuoma bei eksploatavimo  išlaidos 

(šildymas, elektros energija ir pan.) 

3.1.

3.2.

4 Kvalifikacijos tobulinimo išlaidos 

(komandiruočių, apgyvendinimo, 

patalpų nuomos išlaidos, mokymų, 

seminarų dalyvio mokestis ir kt. - 

išlaidos, susijusios su kvalifikacijos 

tobulinimu)
4.1.

4.2.

5 Projekto viešinimo paslaugos (ne 

daugiau kaip 3 procentai nuo projekto 

sumos)

5.1.

5.2.

6 Specialiųjų sporto techninių priemonių 

ir įrangos, kai vieneto vertė mažiau 

kaip 500 Eur, įsigijimo išlaidos

6.1.

6.2.

7 Specialiųjų sporto techninių priemonių 

ir įrangos, kai vieneto vertė daugiau 

arba lygu  500 Eur, įsigijimo išlaidos

7.1.

7.2.

8 Projekto administravimo išlaidos (ne 

daugiau 15 procentų projekto 

įgyvendinimui skirtų 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) 

8.1.

8.2.

IŠ VISO  (EUR):

7.10. Veiklos 

pavadinimas

(iš paraiškos 4.1. 

dalies skilties 

„Veiklos“)


