
 
 

Klausimai Atsakymai 

Prašau patikslinkite ar reikia 3 komercinių 
pasiūlymų paraiškos sąmatos 2-oje kategorijoje?  

 Ne, 3 pasiūlymų nereikia. Pakanka vieno. 

esame moterų draugija ir labai norime sportuoti 
įtraukiant ir daugiau bendrijos narių, ar galime 
teikti paraišką pagal 1  veiklą fizinio aktyvumo, 
samdyti trenerį kuris praves užsiėmimus.  

Taip, galite. 

Sveiki, klausimas dėl partnerio deklaracijos, 
senesnėje laikmenoje leido iš karto susiformuoti 
deklaraciją, kad pasirašytų partneris, kaip dabar tai 
padaryti? 

Deklaraciją formuokite prieš pat teikiant paraišką, kad joje būtų teisingas 
projekto numeris ir kuo artimesnė data paraiškos pateikimui. Pasirašyti 
galima ir atsispausdinus, pasirašant ranka, bet nuskanuojant, tad 
pasirašymas užtrunka tikrai labai greitai. 

Ar  pareiškėjas gali būti partneriu kituose 
projektuose ? 

Ne, vienas juridinis asmuo gali teikti paraišką tik į vieną veiklos sritį, 
nežiūrint į tai ar jis partneris, ar pareiškėjas.  

Ar galima susiplanuoti veiklas kitiems metams ir 
vėliau teikti paraiškas kitiems kvietimams  

Taip galite. Teikiamos paskesnių metų kvietimų sporto projekto paraiškų 
turinys, veiklos, renginiai, dalyviai, įranga ir pan. privalo būti skirtingi nei 
praėjusių kvietimų finansuoto sporto projekto. 

Ar nuosavas indėlis gali būti 
nefinansinis,  prisidėjimas paslaugomis, darbu ? Jei 
taip  , tai  kaip tai pagrįsti ? 

Ne, nuosavas indėlis turi būti tik finansinis.  

Dėl DU skaičiavimo. skaičiuojate  DU į rankas 
(Bruto), bet ne darbo vietos kaina? (su darbdavio 
mokesčiais)? 

Skaičiuojant DU, skaičiuojama darbo vietos kaina projekto kontekste. 
Remiantis 2021 kvietimo taisyklėmis: 

6.1.1. projekto veiklas vykdančio (ne administruojančio) 
personalo darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai (išskyrus 
biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimus). Fondo lėšomis gali būti 
apmokama tik ta projekto veiklas vykdančio personalo darbo užmokesčio 
dalis, kuri tenka tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusiam darbui 
(apskaičiuojama pagal projekto įgyvendinimui tiesiogiai skirto darbo laiko 
ir su projekto vykdytojo darbuotoju sudarytoje darbo sutartyje nurodyto 
darbo laiko proporciją, gautą dydį dauginant iš darbo užmokesčio dydžio, 
nurodyto su projekto veiklų vykdytoju sudarytoje darbo sutartyje). 
Projekto veiklas vykdančio darbuotojo darbo užmokesčiui iš Fondo lėšų 
gali būti skirta iki 5 minimalių mėnesinių algų per mėnesį arba iki 5 
minimalių valandinių užmokesčių per valandą dydžio suma. Darbo 
užmokestis projekte apskaičiuojamas valandomis (valandinis darbo 
apmokėjimo būdas) arba mėnesiais. 

Dėl DU skaičiavimo. Skaičiuojate MMA(popierinis) 
642, Ar tinkami darbdavio mokesčiai (t.y. darbo 
vietos kaina darbdaviui?) tai būtų 653,36 Eur 

Tinkamos sporto projekto įgyvendinimo išlaidos yra projektą vykdančių ar 
administruojančių asmenų darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio 
mokesčiai (išskyrus biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimus).  

Sveiki. Jeigu vykdomos tarptautinės sporto šakos 
varžybos, kuriose tarptautinė sporto šakos 
federacija numato privalomą minimalų prizinį 
fondą, ar tas prizinis fondas gali būti laikomas 
projekto įgyvendinimo išlaidomis ir traukiamas į 

Prizai dalyviams yra ribojami 50 Eur vienam apdovanojamam asmeniui. 
Nėra svarbu ar prizai bus įsigyti (!) nuosavomis lėšomis ar SRF lėšomis. 
Prisidėjimas "natūra" nėra tinkamos išlaidos. 



sąmatą bei į sumą, kuria organizatorius prisideda 
prie projekto įgyvendinimo savo lėšomis? 

Kadangi mano klausimas nebuvo tiksliai atsakytas, 
perfrazuoju. Sporto šakos federacija tarptautinėms 
varžyboms numato reikalavimą, kad piniginis prizas 
varžybose turi būti ne mažesnis kaip 42 100 EUR. 
Neturint tokio prizinio fondo, varžybos negali būti 
vykdomos. Į šią sumą neįskaičiuojami medaliai, 
taurės ir kiti daiktiniai prizai. 
 
Kaip sąmatoje reikėtų traktuoti tokias išlaidas ir ar 
jas apskritai reikia nurodyti? 

Nėra aišku ar planuojama paraiška nėra susijusi su aukštuoju 
meistriškumu, nes teigiama, kad vyks tarptautinės sporto šakos varžybos 
ir kyla klausimas kas yra šių varžybų dalyviai. Jeigu dalyviai - aukštojo 
meistriškumo sportininkai, finansavimas iš Sporto rėmimo fondo 
negalimas. Jeigu dalyviai nėra aukštojo meistriškumo sportininkai, tuomet 
teikite paraišką ir nurodykite veiklas kurios bus vykdomos bei pagriskite 
prizų įsigijimą. Turėkite mintyje, kad vienam dalyviui prizo kaina negali 
būti aukštesnė nei 50 EUR. Prizų vertė vienam dalyviui sumuojasi.   

Ketiname teikti paraišką apps'ui sukurti, kuris 
ženkliai paskatins sportuoti. Ar toks projektas gali 
būti taikomas kaip įrangos įsigijimas (šaka)? 
  

Projekto sritį lemia išlaidų pobūdis. Įrangos sritis turi būti pasirenkama 

tuomet, jei didžiausia išlaidų dalis tenka inventoriui ir įrangai įsigyti. Jei 

planuojate kurti, tai srities pasirinkimas priklausytų nuo būsimo produkto 

paskirties. Atkreipiu dėmesį, kad vien sukurti programėlės nepakanka, 

turėtumėte planuoti bent jau pilotinį veiklų paketą, kad pagrįsti veiklos 

sąnaudas ir įrodyti naudą dalyviams - tikslinei grupei. 

Sveiki, noriu paklausti dėl  lektorių, konsultantų 
projekto veikloms apmokėjimo. Ar 
yra  rekomendaciniai įkainiai tokiems ir panašiems 
apmokėjimams? Jei yra, prašau pasidalinkite.  

Vertinant paraiškas numatoma naudotis Europos socialinio fondo 

agentūros atlikto rinkos  tyrimo pagrindu parengta Paslaugų vidutinių 

rinkos kainų duomenų bazė: https://www.esf.lt/lt/dokumentai-ir-

leidiniai/projekto-vykdymas/663 (paskutinis leidinys) 

Norime sukurti nuotolinių treniruočių sistemą, 
kuriai reikėtų kai kurių programinės įrangos pirkimų 
bei darbų, kuriuos atliktų klubui priklausantys ir 
klubui nepriklausantys asmenys. Su tuo susiję 2 
klausimai: a) ar nuotolinių treniruočių sistema gali 
būti traktuojama kaip inventoriaus įsigijimas, jei 
sistema orientuota į techninį/teorinį 
pasiruošimą/treniruotes, bet jų metu nėra fizinio 
aktyvumo ir b) jei toks projektas priimtinas, tai kaip 
forminti tokios sistemos atskirų darbų pirkimus? gal 
geriau surasti atskirą subjektą, kuris parengtų tokią 
sistemą, kaip visumą ir pirkti vienu pirkimu? 

Iš pateikto klausimo nėra iki galo suprantamas planuojamo projekto 
tikslas, uždaviniai, dalyviai ir ar paraiška galės būti pagrįsta sporto 
projektų prioritetais ir specialiaisiais vertinimo kriterijais. 

Paaiškinu klausimą: nuotolinių treniruočių sistema 
būtų nuotolinių prisijungimų prie sistemos ir 
techninių užduočių atlikimas/treniruotės, t.y. 
fizinės veiklos imitacija, bet ne pati fizinė veikla. 
Vyktų pastovios tokios treniruotės, kurios būtų 
fiksuojamos prisijungimais. Vėliau būtų galima 
organizuoti renginį, įvertinantį tokių treniruočių 
pasiektus rezultatus. Ar iš esmės galima traktuoti, 
kad tokių treniruočių metu būtų skatinama fizinis 
aktyvumas? 

Remiantis 2021 kvietimo teikti paraiškas 2 punktu, Fizinis aktyvumas 

suprantamas taip, kaip apibrėžtas Sporto įstatyme – asmens fizinė veikla, 

kuria siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines savybes bei 

įgūdžius neturint tikslo pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms 

ir (ar) dalyvauti jose. Pažymėtina, kad asmens fizinės veiklos įgūdžiams 

ugdytis reikalingas reguliarus veiklų pasikartojimas. Jūsų pateiktas 

pavyzdys - skatinantis fizinį aktyvumą. Ekspertinio vertinimo metu 

vertinama projekto visuma, tad turėsite pagrįsti kokia nauda tikslinei 

grupei, kaip matuojamas fizinio aktyvumo pokytis ir kt. 

Kam skirtas ir ką daro mygtukas "Patikrinti 
paraišką" paraiškų pildymo sistemoje? 

Patikrina paraišką, ar visi būtini laukai yra tinkamai užpildyti. 

https://www.esf.lt/lt/dokumentai-ir-leidiniai/projekto-vykdymas/663
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Ar yra numatyti kažkokie maksimalūs procentiniai 
dydžiai "Veiklos rangų išlaidoms"? Kodėl šį kartą jos 
yra išskiriamos? 

Šiame kvietime nėra numatyta maksimalaus procento rangai, tačiau 
teisės aktuose yra numatyta, kad pareiškėjas negali perduoti projekto 
įgyvendinimo kitam teisės subjektui. Dėl šios priežasties paraiškoje reikia 
nurodyti, kokia dalis projekte yra ranga. 

Ar planuojate pratęsti paraiškų teikimo terminą? Šiai dienai neplanuojama pratęsti paraiškų teikimo termino.  

Ar atlyginimas kviečiamam lektoriui (paslaugų 
tiekėjui) irgi turi lubas, max. 5 minimalūs 
atlyginimai. 

 Vertinant paraiškas numatoma naudotis Europos socialinio fondo 
agentūros atlikto rinkos  tyrimo pagrindu parengta Paslaugų vidutinių 
rinkos kainų duomenų bazė: https://www.esf.lt/lt/dokumentai-ir-
leidiniai/projekto-vykdymas/663 (paskutinis leidinys), todėl atlyginimas 
lektoriui galėtų būti nustatomas pagal nurodomą bazę. 

Ar užtenka pasirinkti vieną prioritetą? Ar antro 
prioriteto pasirinkimas suteikia pridėtinę vertę 
vertinant projekto paraišką? 

Pareiškėjas gali pasirinkti vieną ar kelis prioritetus. Pasirinktų prioritetų 
kiekis projekto aktualumo ar kokybės neatspindi. Svarbiausia – 
motyvuotas pagrindimas, kad projektas atitinka pasirinktus prioritetus. 
 
1.1.1. Aiškiai aprašytas sporto projekto problematikos, uždavinių 
ir veiklų atitikimas pasirinktiems prioritetams bei jų pasirinkimo 
pagrįstumas – 11-15 balų; 
 
1.1.2. Neaiškiai ar tik iš dalies aprašytas sporto projekto 
problematikos, uždavinių ir veiklų atitikimas pasirinktiems prioritetams 
bei jų pasirinkimo pagrįstumas – 6-10 balų; 
1.1.3. Neaprašytas ar nepakankamas sporto projekto 
problematikos, uždavinių ir veiklų atitikimas pasirinktiems prioritetams 
bei jų pasirinkimo pagrįstumas – 0-5 balai. 

1. Sulaukusiems senatvinės pensijos asmenims 
neįgalumas ar darbingumo lygis nebėra 
nustatomas. Tokiems asmenims nustatomi 
specialieji poreikiai. Ar socialinės globos namų 
gyventojai, turintys specialiųjų poreikių, bus 
kvalifikuojami kaip neįgalieji ir galės pretenduoti į 
neįgaliųjų "krepšelį"? 
2. Ar yra galimybė tikslinę grupę skirstyti į 
pagrindinę ir nepagrindinę? Planuojame įrangos 
įsigijimą neįgaliems ir spec. poreikių turintiems 
senjorams, kuria (ypač įrengta lauke) galėtų 
naudotis ir juos lankantys artimieji ar šalia 
gyvenantys bendruomenės nariais, tačiau 
skaičiuojant visus galinčius teoriškai pasinaudoti 
įrengta įranga, projektas nebeatitiktų neįgaliųjų 
projektams numatyto reikalavimo - ne mažiau 50 
proc. neįgaliųjų, nors projektas inicijuojamas 
būtent jiems. 

1. Tai reikėtų nurodyti kaip argumentą projekto paraiškoje, tačiau 
paminėti, jog šie asmenys įtraukiami į projekto veiklas. 

2. Remiantis 2021 kvietimu teikti paraiškas: 8. Į neįgaliųjų sporto 
plėtrą skatinančių sporto projektų Fondo lėšų 10 procentų dalį gali 
pretenduoti: 8.1. projektai, kurių ne mažiau kaip 50 proc. naudos 
gavėjų (sporto projekto veiklų dalyvių) yra neįgalieji asmenys; 
Taigi, naudos gavėjų skaičius šiuo atveju negali būti mažesnis. 
 
  

Ar yra simbolių skaičiaus ribojimas pildant 
paraišką? 

Kiekviena paraiškos dalis turi savo leistiną simbolių skaičių. Paspaudus ant 
kai kurių pildomų laukelių dešiniajame šone nurodomas maksimalus 
simbolių skaičius.  

Ar vertintojams nustačius, kad projektas turėtų būti 
finansuojamas iš kitos srities, paraiška bus 
vertinama toliau kitos srities apimtyje ar 
atmetama? 

Su pareiškėju, kurio paraišką ketinama perkelti į kitą sritį bus susisiekta ir 
pasiūlyta perkelti į kitą finansavimo sritį. Pareiškėjui sutikus paraiška bus 
vertinama kitos srities apimtyje, priešingu atveju - atmetama. 

https://www.esf.lt/lt/dokumentai-ir-leidiniai/projekto-vykdymas/663
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1. Ar administravimo paslaugų įsigijimo išlaidos yra 
tinkamos finansuoti? Ar yra kokie nors reikalavimai 
šių paslaugų įsigijimui? 
2. Ar pakanka netiesioginėms išlaidoms numatyti iki 
15 proc. nurodant bendrąja jas paskirti, 
nedetalizuojant kiek konkrečiai kokios išlaidos 
sudarys (kiek komunalinės, kiek administravimo, 
kiek kanceliarinės išlaidos)?  

Iš pateikto klausimo nėra suprantama kas yra administravimo paslaugų 
įsigijimas. Pildant administravimo išlaidų dalį reikia prie kiekvienos veiklos 
pasirinkti ar išlaidos susijusios su prekėmis, darbo užmokesčiu ar 
paslaugomis. Visoms projekto išlaidoms, įskaitant ir administravimo, 
taikomi pirkimų reikalavimai, Jeigu projekto vykdytojas yra perkančioji 
organizacija pirkimai turi būti vykdomi pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, 
o jeigu neperkančioji organizacija pagal Švietimo mokslo ir sporto 
ministro įsakymą ir tvarkos aprašą dėl neperkančiųjų organizacijų 
pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus 
sporto projektus, vykdymo tvarkos: https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/d1276a9032a711eabe008ea93139d588  

Ar galima netiesioginėmis išlaidomis finansuoti 
administravimo paslaugos išlaidas, ar privalomai 
administravimą turi atlikti pareiškėjo darbuotojai? 

Administravimo paslauga gali būti perkama vadovaujantis LR viešųjų 
pirkimų įstatymu arba patvirtinta neperkančiųjų organizacijų tvarka.  

Gal galite plačiau pakomentuoti Taisyklių 6.3. 
punktą, t.y. kokiais atvejais bus mažinama 
administravimui skirta projekto administravimo 
išlaidoms skiriama Fondo lėšų dalis. "6.3. projekto 
administravimo išlaidoms skiriama Fondo lėšų dalis 
gali būti mažinama priklausomai nuo projekto 
trukmės, veiklų ir dalyvių skaičiaus, teritorinės 
aprėpties, viešųjų pirkimų procedūrų skaičiaus ir 
sudėtingumo (perkančiosioms organizacijoms);" 

Lėšų dalis pvz. administravimui gali būti mažinama, kai yra neproporcinga 
nurodytoms veikloms projekto paraiškoje. 

Ar skaidrės bus persiųstos dalyviams? Skaidrės bus patalpintos www.srf.lt svetainėje. 

Jei sporto inventorių reikėtų įmontuoti, šiuos 
darbus numtatytų pati organizacija ir nerodytų to 
projekte. Ar būtų finansuojama ši įranga? 

Pvz. statybų darbai nebūtų tinkamas nuosavas indėlis, tačiau sporto 
inventorius yra finansuojamas, jei inventoriaus pagalba galima pasiekti 
projekto tikslus konkrečioje srityje. 

Sveiki, dėl organizacijos atitikimo neįgaliųjų 
paraiškai teikti. Ar specialioji mokykla, kurioje 
ugdomi negalią turintys mokiniai, gali būti 
pareiškėja neįgaliųjų prioritetui? 

Svarbu atkreipti dėmesį, jog projekto paraiškas gali teikti visi juridiniai 
asmenys. 
 
Remiantis 2021 kvietimu teikti paraiškas,  
8. Į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių sporto projektų Fondo lėšų 10 
procentų dalį gali pretenduoti: 

8.1. projektai, kurių ne mažiau kaip 50 proc. naudos gavėjų 
(sporto projekto veiklų dalyvių) yra neįgalieji asmenys; 

8.2. ir projektai, kurių pareiškėjai (ar bent vienas iš projekto 
paraiškoje nurodytų partnerių), atitinka bent vieną iš šių reikalavimų: 

8.2.1. yra neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas); 
8.2.2. neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti 

organizacija – asociacija, labdaros ir paramos fondas, religinė 
bendruomenė ar bendrija, viešoji įstaiga ar kitas juridinis asmuo; 

8.2.3. steigimo dokumentuose nurodyta, kad organizacija vykdo 
arba organizuoja neįgaliųjų kūno kultūros / fizinio aktyvumo ar sporto 
veiklą.  

Ar gali paraišką teikti (ir gauti finansavimą) privati 
pelno siekianti įmonė ar tik VšĮ ir kitos ne pelno 
siekiančios organizacijos? 

Projekto paraiškas gali teikti visi juridiniai asmenys. Svarbu atkreipti 
dėmesį, jog remiantis 2021 kvietimu teikti paraiškas, 35.  Teikdamas 
galutinį mokėjimo prašymą, projekto vykdytojas turės deklaruoti pelną, 
gautą sporto projekto įgyvendinimo metu iš sporto projekto veiklų 
(įskaitant ir sporto projekto apimtyje įsigytos įrangos ar inventoriaus 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1276a9032a711eabe008ea93139d588
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naudojimo). Pelno suma bus mažinama sporto projektui skirta Fondo lėšų 
suma. 

Laba diena, ar didesnis nuosavų lėšų indėlis (pvz. 
didesnis nei 10 proc.) suteikia  papildomų balų. 
Ačiū 

Ne, papildomi balai už tai nesuteikiami. 

Sveiki, norit įsigyti sporto inventorių ar būtina 
smulkiai nurodyti paraiškoje sportinę veiklą 
(turnyrai, renginiai)? 

Paraiškoje turi būti aiškiai nurodoma, kokiose veiklose įranga/inventorius 
bus naudojama ir kaip prisidės prie fizinio aktyvumo skatinimo. 

Ką turite omenyje, jei dalyvavau 2019 ir 2020 
metais projektuose naujas projektas turi būti naujo 
turinio ir kt... Jei mano grupė yra tikslinga ir veiklos 
jau 30 metų nesikeičia, nelabai ir gali keistis veikla 
ar turinys. Organizuojame studentu čempionatus 
jau eile metu kuriuose gali dalyvauti tik studentai 

Projektai yra unikali veikla. Projektai gali būti tęstiniai. Turėtų atliepti 
kintančius visuomenės poreikius. 

Laba diena, kokiu būdu įstaigos atstovui galima 
gauti teises prisijungti prie srf sistemos ir teikti 
paraišką  e. būdu, teises. Ačiū 

Turite užsiregistruoti sistemoje https://sistema.srf.lt/ ir tik tada bus 
galima pildyti paraišką. 

Sveiki, ar bus galimybė peržiūrėti pernai metais 
pateiktos paraiškos ekspertų komentarus ir 
pasiūlymus. Šiuo metu ta informacija nėra 
prieinama 

Tokia informacija nėra teikiama, jei neteikėte paraiškos. Jei paraiška buvo 
teikta, prisijunkite prie sistemos https://paraiskos.srf.lt  

Jei organizacijoje dalis asmenų dirba savanoriškais 
pagrindais arba dirba pagal individualią veiklą ir 
organizacija perka iš šių asmenų paslaugas (pvz 
treneriai, instruktoriai), ar tokie asmenys gali būti 
projekto vykdytojai atsakingi už tam tikras sritis 
(pvz projekto rizikų valdymą, viešinimą ir pan.), taip 
pat ar tokie asmenys gali pasinaudoti kvalifikacijos 
kėlimo biudžetu? ar visi projekto vykdytojai bei 
mokymų dalyviai privalo dirbti įstaigoje pagal darbo 
sutartis? 

Perkant paslaugas reikia vadovautis viešųjų pirkimų įstatymų arba 
neperkančiųjų organizacijų tvarka. 
 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 1 straipsnio 1 
dalis numato, jog VPĮ tikslas - užtikrinti efektyvių ir skaidrių viešųjų 
pirkimų ir projekto konkursų atlikimą. VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nurodyta, 
jog perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi 
lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, 
skaidrumo principų. Ši nuostata taikoma ir neperkančiųjų organizacijų 
tvarkoje. 
 
Paslaugų, teikimo sutartys neturėtų būti sudaromos su projekto 
vykdytojo darbuotojais. Atitinkamu atveju nėra įmanoma užtikrinti 
nešališkumo šio darbuotojo atžvilgiu. Pirkimo organizatorius net ir 
nesąmoningai gali nustatyti pirkimo sąlygas taip, kad jos būtų 
palankesnės perkančiosios organizacijos. Pažymėtina, kad tokiu atveju 
pirkimo dalyviai neturi lygių galimybių dalyvauti pirkime, nes objektyviai 
nėra galimybės patikrinti, ar pirkimą vykdantis projekto organizatorius 
siekdamas, nepažeidė skaidrumo, lygiateisiškumo principų (pavyzdžiui, 
anksčiau leido susipažinti su pirkimo sąlygomis, leido pataisyti pasiūlymą, 
net sąmoningai to nesiekdamas, pritaiko pirkimo reikalavimus 
konkrečiam tiekėjui ir t.t.). Taip neįmanoma patikrinti, jog darbuotojai 
anksčiau nesužinotų apie pirkimą nei tretieji asmenys (taip sudarant jiems 
palankesnes galimybes). Siekiant, jog tam tikrą funkciją atliktų projekto 
vykdytojo darbuotojas, rekomenduojame spręsti klausimą darbo 
santykiais (sudarant darbo sutartį, pasirašant darbo sutarties papildymą). 

https://sistema.srf.lt/
https://paraiskos.srf.lt/


Kaip išpildyti reguliaraus fizinio aktyvumo (2 kartus 
per savaitę) kriterijų, jei bus organizuojami 
renginiai ir varžybos savaitgaliais? 

Projekto paraiškos turinys - ekspertinio vertinimo objektas. Projektą 
reikėtų planuoti taip, jog tikslinei grupei būtų sukurtas poveikis fizinio 
aktyvumo srityje. Remiantis 2021 kvietimu teikti paraiškas, 
29.3.  Asmenys skatinami reguliariai (ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę, 
kai bendra užsiėmimų trukmė yra ne mažesnė kaip 150 minučių per 
savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose, apimančiose ne trumpesnį 
nei 3 mėnesių laikotarpį.  
Projektu ugdomas įprotis nuolat būti fiziškai aktyviam, dėl to fizinio 
aktyvumo veiklos kiekvienam projekto dalyviui apima ne mažiau kaip tris 
mėnesius ir ne mažiau kaip 150 minučių per savaitę. Projekto veiklos, 
fizinės veiklos intensyvumas pritaikomos pagal konkrečios pasirinktos 
tikslinės grupės (-ių) poreikius ir galimybes. 

Sveiki, ar yra nustatyta, kiek minimaliai ir 
maksimaliai turi dalyvauti dalyvių projekte 
(konkrečiose tikslinėse grupėje, pvz vienoje 
tikslinėje grupėje koks mažiausias dalyvių skaičius 
turi  būti)? Ačiū už atsakymą 

 Konkretus skaičius nėra nustatytas. 

Jei būtų organizuojamos draugiškos varžybos tarp 
dalyvaujančių  projekto dalyvių, pvz kas mėnesinės 
draugiškos varžybos, ar tai traktuojama kaip 
renginys, jei kaip renginys, ar būtina žiūrovai? 

 Remiantis Sporto įstatymu: 
„20. Sporto renginys – viešas renginys, kuriame populiarinamas sportas ir 
(arba) varžomasi.“ Remiantis 2021 kvietimu teikti paraiškas, „Projekto 
dalyviais būtų tie asmenys, kurie varžosi arba populiarina vieną ar kelias 
sporto šakas (ne renginio žiūrovai).“   

Ar yra nustatyta kiek mažiausiai savanorių gali 
savanoriauti projekte?  

 Toks skaičius nėra nustatytas. 

2021 metų kvietime prie specialiųjų vertinimo 
kriterijų buvo nurodyta, jog minimalus balas turi 
būti 8, čia nurodoma, jog 10. ar tai klaida ar 
pasikeitė? 

Laba diena. 24 skaidrėje nurodoma, jog spec. kriterijai turi surinkti 
minimalų balą - 8 balus. Ankstesnėse skaidrėse nurodytas skaičius 10 
indikuoja kriterijų skaičių. 

Skirtingose skaidrėse nurodyti skirtingi minimalūs 
spec vertinimo kriterijaus balai 

Prašau žiūrėti aukščiau pateiktą paaiškinimą.  

Laba diena, veiklų plane reikia nurodyti socialinę 
atskirtį patiriančių asmenų skaičių. Kaip tai reikėtų 
įvertinti? Ir kaip ataskaitose reikėtų pateikti tikslų 
jų skaičių? 
Tiesiogiai klausti dalyvių tokios informacijos atrodo 
neetiška ir jaučiama diskriminacija. Kalbama apie 
sporto renginį, kuriame dalyvauja 7-9 tūkst. 
žmonių. 

Ačiū už klausimą. Kalbant apie tikslines grupes, labai svarbu yra tai, kokių 
priemonių bus imamasi numatytų tikslinių grupių pritraukimui. Tad jei 
numatote, kad projekte dalyvaus socialinę atskirtį patiriančių asmenų, 
projekte aprašykite, kokiomis priemonėmis būtent juos pritrauksite 
(galbūt projekto partneriai bus dirbančios su šia tiksline grupe 
organizacijos ar pan.), kaip pritaikysite projekto veiklas, metodus pagal jų 
poreikius. Kita vertus, dokumentų pateikti neprašysime, pasikliausime 
projektų vykdytojų vertinimu - kadangi būtent Jūs geriausiai žinote, kurie 
iš dalyvių turi mažiau galimybių dalyvauti veiklose. 

Ar galima teikti projektą, siekiant tik įsirengti 
sporto aikštelę ugdymo įstaigai? 

1-4 srities projektai yra skirti fizinio aktyvumo skatinimui.  Sporto bazių 
atnaujinimas yra 5 sritis, kurią administruoja CPVA. Iš klausimo nėra 
aišku, ką Jūs turite omenyje "sporto aikštelė". Sporto projektas nėra tik 
įrangos įsigijimas, bet ir fizinio aktyvumo skatinimas. Jeigu įsigysite įrangą, 
tuomet turi būti aišku, kaip Jūs tą įrangą panaudosite, kaip paskatinsite 
fizinį aktyvumą. 



Ar galima teikti projektą, siekiant tik įsirengti 
sporto aikštelę ugdymo įstaigai? 

Visų veiklų sričių paraiškose privalo būti suplanuotos fizinio aktyvumo 
veiklos.  

Sveiki. Norėjau pasiteirauti, ar spec. kriterijuose 
vartojamas terminas fizinio aktyvumo veiklos 
reiškia tik sportines pratybas, ar tai gali būti ir 
renginiai bei bet kokios kitos veiklos, susijusios su 
tiesioginiu ar netiesioginiu fizinio aktyvumo 
skatinimu? 

Remiantis 2021 kvietimu teikti paraiškas, 2.1. Fizinio aktyvumo veiklos, 
skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, kai procentiškai didžiausia dalis 
projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su fizinio 
aktyvumo veiklomis*. Fizinis aktyvumas suprantamas taip, kaip apibrėžtas 
Sporto įstatyme – asmens fizinė veikla, kuria siekiama stiprinti sveikatą, 
tobulinti fizines ir psichines savybes bei įgūdžius neturint tikslo pasirengti 
aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) dalyvauti jose. Pažymėtina, 
kad asmens fizinės veiklos įgūdžiams ugdytis reikalingas reguliarus veiklų 
pasikartojimas. 

Jei veikla vyksta visose Lietuvos savivaldybėse (ar 
planuojama daugumoje jų vykdyti), gal eitų 
pasirinkti bendrinę vietą? 

Jei veikla vykdoma visose savivaldybėse reiktų detalizuoti. Bendrinė vieta 
gali būti nurodyta, jei taip yra suplanuota, pvz. pagrindinė aikštė, jei 
veiklos vyksta atviroje erdvėje. 

Ar virtualūs renginiai/seminarai gali būti dalis gyvų 
renginių? Tai yra mišrus metodas. 

Vykdomi renginiai ir seminarai turėtų būti priskiriami vienai iš keturių 
veiklos sričių. Tokiu atveju - tinkami finansuoti. 

pernai mokymų metu PMP specialistė nurodė, kad 
kalbant apie įrangos įsigijimą, būtent pirmoji veikla 
ir yra įrangos įsigijimas (pirkimo dokumentų ir 
specifikacijos parengimas ir įrangos įsigijimas), jūs 
teigiate, kad įrangos įsigijimas nėra veikla, gal galite 
detalizuoti kokia pirmoji veikla tada turi būti? nes 
be įrangos negalima vykdyti veiklų, todėl prašau 
pateikti vieningą nuomonę šiuo klausimu, dėkoju 

Pagrindinė veikla yra įsigytos sportinės įrangos pagalba vykdomos veiklos 
(treniruotės, užsiėmimai, renginiai ir pan.). Rekomenduojama dėmesį 
nukreipti į tai kokias veiklas įgyvendinsite su įsigyta įranga.  

ar gali sporto veiklas vesti/vykdyti treneriai iš 
užsienio? 

Tokia galimybė yra, asmenys turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus. Tai 
taip pat turi kurti pridėtinę vertę projekto kontekste. 

Ar metodikos (fizinio aktyvumo) parengimas yra 
tinkamos išlaidos? 

 Taip, metodikos parengimo išlaidos yra tinkamos 

ką reiškia rinkos kainų neviršijančios išlaidos, labai 
abstraktu, pateikite prašau konkretų pavyzdį. 
Rinkoje yra panašių prekių skirtingomis kainomis 

Panašių savybių turinti įranga ir inventorius rinkoje kainuoja vidutiniškai 
panašiai. Tačiau kartais yra reikalingos priemonės, turinčios specifinių 
savybių, dėl kurių kaina išaugtų. Dėl to sąmatoje numatant įsigyti ilgalaikį 
turtą yra prašoma pateikti dokumentus, pagrindžiančius tokio turto kainą. 
Tai gali būti informacija iš tinklalapio įmonės, kuri siūlo būtent tokią 
įrangą ir inventorių, kuri reikalinga projekte (žinoma, įgyvendinant 
projektą turės būti vykdomos viešojo pirkimo / pirkimo procedūros), 
techninė specifikacija, iš kurios būtų aišku, dėl kokių savybių išauga kaina, 
ir kitus, Jūsų nuomone, reikalingus dokumentus.  

Laba diena, jei karantino metu pratybos nevyksta, 
ar gali buti koreguojamas numatytų Projekto 
dalyvių skaičius? Nes ne visi sportuos per nuotolį. 

Veiklas galima pratęsti. Suplanuotas projekto laikotarpis gali būti 
pratęstas iki maksimalaus termino, kuris šiame kvietime yra 2025-05-31. 
Tuo tarpu dalyvių skaičiai yra fiksuojami kaip projekto rodikliai ir jų 
pasiekimas matuojamas visais atvejais. 

Ar gali pildyti paraišką kitas asmuo, ne įmonės 
atstovas, tik nurodyti įmonės pavadinimą? 

 Taip, gali 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/ae36882033a211eb932eb1ed7f923910/#_ftn1


Jei Projekte 50 proc. moterys ir 50 proc. vaikai, 
vyrai nebegali lankyti treniruočių. Ar galima 
analizuoti kiek tarp vaikų yra mergaičių? 

 Projektų tikslas nediskriminuoti lyčių. Vyrų ir moterų skaičiavimui vaikai 
taip pat turi būti įtraukiami (berniukai- vyrai, mergaitės- moterys). 

jei įmonės veikla tik laikinai sustabdyta ar galima 
pildyti paraišką? 

Pildyti galite, bet ji nebus tinkama, nes deklaracijoje neatitiksite punkto, 
susijusio su įsakymo 20 straipsniu. 

Ar veidrodžiai ir grindys sudedamos tinkamos 
išlaidos 

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos - nurodytos 2021 kvietimo teikti 
paraiškas Taisyklių 6 punkte. Finansuojamas sporto užsiėmimų, pratybų 
ar renginių metu tiesiogiai naudojamo sporto inventoriaus ir įrangos 
įsigijimas. Atkreipiame dėmesį, jog remonto ir statybos darbai nėra 
tinkamos finansuoti išlaidos.  

Kaip bus vertinamas dalyvių skaičius? Ar tiks jei bus 
pateikiama nuotrauka, kurioje matysis dalyvių 
skaičius? Ar reikės būtinai dalyvių sąrašo, kas tada 
jame turi būti (vardas, pavardė, parašas..) 

Privalo būti pateikiamas dalyvių sąrašas. Dalyvių sąrašo pavyzdinę formą 
rasite www.srf.lt svetainėje. 

Ar rašant projektą sporto aikštelei įrengti , galima 
įtraukti sportinį inventorių, pvz. vartai, krepšiniui 
stovas ir pan. 

Į projekto paraišką galite įtraukti sportinį inventorių, svarbu atkreipti 
dėmesį, kad nefinansuojami darbai susiję su statybomis ir kurie priskirti 5 
veiklos sričiai. Pavyzdžiui betonavimo darbų skirtų aikštelės pagrindui 
išlieti išlaida netinkama.  

paraišką reikia užpildyti iš karto, ar galima per kelis 
kartus ir tada pateikti? 

Paraišką sistemoje galima pildyti per kelis kartus, svarbu išsaugoti 
užpildytą informaciją. 

Jei bus rašomas projektas sporto aikštelei įrengti ir 
jei bus organizuojamos fizinio aktyvumo veiklos ir 
organizuojami renginiai, prie kokios srities 
priskirtinas projektas 

Paraišką priskiriamą veiklos sričiai pagal sąmatą, pasirenkama 
procentiškai didžiausią dalis. 

Ar galima rašyti vėl, jeigu mes jau vykdome, tik 
kitoje srityje.  

Paraiškų skaičius ribojamas "viena paraiška - vienai projektų sričiai". Jei 
jau įgyvendinate projektą, svarbu, kad veiklos jokiu būdu nesidubliuotų, 
rekomenduojame rinktis skirtingą tikslinę grupę. 

Aš pastebiu, kad iškraipo parašytus klausimus, kaip 
tai gali būti 

mes matome gerai, tik atsakymus pateiksime vėliau 

Ar galima į projektą integruoti neįgaliuosius, bet jie 
nesudarys 50 proc. dalyvių skaičiaus? Bet jei jie 
įtraukti, ar gausime papildomai balų? 

 Taip galite, tik projektas turi būti teikiamas ne į neįgaliųjų eilę. Papildomi 
balai skiriami nėra. 

Mokykla nėra PVM mokėtojas. Tai visas sąmatas 
pateikti be PVM? 
  

Jeigu organizacija ne PVM mokėtoja, vadinasi ji PVM nesusigrąžina, todėl 
sąmata teikiama su PVM. 

Jeigu numatomas dalyvių skaičius yra 200, o 
susirenka 100 arba 400. Kokios gali būti to 
pasekmės?  

Sveiki, numatyto dalyvių skaičiaus nepasiekimas gali turėti įtakos jūsų 
biudžetui. Vadovaujantis pažeidimų tvarka biudžetas gali būti mažinamas 
numatyta dalimi įvertinus koks yra rodiklio (dalyvių skaičiaus) 
nepasiekiamumas. Atsižvelgiant į tai, kad dalyvių skaičius yra vienas iš 
pagrindinių rodiklių, labai svarbu objektyviai įvertinti dalyvių 
pasiekiamumą teikiant paraišką.  



Jei bendrojo ugdymo mokykla organizuos metines 
varžybas mokiniams ir jų šeimoms - ar tai bus 
tinkama veikla, ar nebus traktuojama kaip tiesiog 
ugdymo programos dalis? 

 Jei renginys vyksta ne pamokų ar pertraukų metu, tai nėra bendrojo 
ugdymo programos dalis. 

Kaip paraiškoje įrodyti, kad suplanuota veikla nėra 
ugdymo programos dalis? Tarkim, sporto renginys 
metų pabaigoje? 

Paraiškoje turite pateikti informaciją, argumentus, jog ekspertai 
vertindami galėtų suprasti, jog tai nėra ugdymo programos dalis. 

Kaip paraiškoje įrodyti, kad suplanuota veikla nėra 
ugdymo programos dalis? Tarkim, sporto renginys 
metų pabaigoje? 

Paraiškoje reikia aiškiai aprašyti ir pagrįsti, kad projekto veiklos nevyksta 
ugdymo metu (pvz., pamokų ar pertraukų metu). 

dėl IT technologijų naudojimo projekte (youtube 
transliacija ar app's programėlės naudojimas - ar tai 
bus tinkamos išlaidos programėlės kūrimo išlaidos, 
ar filmavimo įrangos įsigijimas 

Vertinant projektą, vertinama projekto visuma bei kaip konkrečios 
paslaugos įsigijimas kuria pridėtinę vertę projekto dalyviams. Rengiant 
projektą, reikėtų pagrįsti, kiek tokių programėlių yra, kodėl reikia kurti 
naują. Dėl filmavimo įrangos reikia argumentuoti, kodėl įranga būtina, 
kokioms veikloms konkrečiai naudojama. 

Specialieji kriterijai: kiek jų turėtų būti pasirinkta, ar 
užtenka vieno, ar yra numatyta, kiek turėtų būti 
mažiausiai spec. kriterijų pasirinkta? 2019 m. 
teiktoje paraiškoje? Kaip trūkumas mūsų teiktos 
programos buvo nurodyta, jog pasirinktas tik vienas 
kriterijus. 

Šiam kvietimui ministro nustatyti specialieji sporto projektų vertinimo 
kriterijai yra vertinami 15 balų.  Minimalusis praeinamasis balas - 8. Šią 
informaciją galite rasti finansavimo tvarkos apraše. 

Ar užtenka deklaraciją pasirašyti e. parašu? Ačiū Taip, deklaracija galima pasirašyti e. parašu arba ranka. 

Ar įgaliotas asmuo, gali per sistemą teikti paraišką 
savo vardu, prisijungus kaip fizinis asmuo, 
pateikiant įgaliojimą? 

 Tokia galimybė yra. 

Ar fizinio aktyvumo skatinimas gali būti 
traktuojamas kaip stovykla, kuri apima tris 
nemokamus užsiėmimus, o po jų tikimės, kad 
dalyvis jau pats norės įsitraukti į fizinę veiklą, bet 
turės mokėti už užsiėmimus (už savikainą)? 

Rengiant projektą reikėtų atsižvelgti į fizinio aktyvumo veiklų reguliarumo 
reikalavimą ir apie tai pateikti informaciją paraiškoje. 

Kada ir ar būtinas išorinis projekto auditas?  Šiuo metu išorinis projekto auditas nėra būtinas. Auditą gali inicijuoti 
Atsakinga institucija. 

Bet juk dėl Covid-19 didžiosios daugumos sporto 
organizacijų veikla laikinai sustabdyta šiuo metu? 

 Dėl kontaktinių užsiėmimų vykdymo turi būti vadovaujamasi Vyriausybės 
nutarimais. Tačiau veiklos gali vykti nuotoliniu būdu, taip pat gali vykti 
pasirengimui reikalingos veiklos. Kita vertus, žinodami situaciją, projekto 
paraiškoje galite numatyti, kaip būtų valdoma galinti kilti su karantino 
apribojimais rizika. 

Sveiki, norime įrengti lauko gimnastikos 
treniruoklius. Ar tai skaitytųsi kaip inventorius, ar 
kaip inžinerinis statinys? 

Priklauso nuo įrangos tipo, t.y. ar reikalingi statybos darbai treniruokliams 
įrengti 

Jei lauko gimnastikos treniruoklius pirktume be 
montavimo paslaugų - o juos finansuotume ne iš 
projekto lėšų - ar tokiu atveju tinka 2 sritis, kaip 
inventoriaus įsigijimas? 

Taip, įranga yra finansuojama. Tai atitiktų 2 kvietimo sritį. 



Ar dėl 5 veiklos, t.y. infrastruktūros (teikimas kovo 
5 d.) bus atskiri mokymai? 

šią veiklą administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra, sekite jų 
naujienas. Mūsų žiniomis informacinis renginys planuojamas sausio-
vasario mėn. 

Nuo kada anksčiausia gali būti pradėtos projekto 
įgyvendinimo veiklos? 
Kokios išlaidos gali būti patirtos iki birželio 1 d.? 

 Rekomenduojama projekto veiklas pradėti nuo 2020 06 01. Iki šios datos 
patirtos išlaidos tinkamos finansuoti, jei yra nurodytos 2021 kvietimo 
teikti paraiškas Taisyklių 6 punkte. 

Esame grožio ir SPA centras, nesame susiję su 
sportu. Ar galime rašyti projektą?  

Jeigu projektas bus skirtas fizinio aktyvumo skatinimui, paraišką teikti 
galite. 

Jei planuojama veikla daugiau sezoninė, ar yra 
tikimybė gauti finansavimą?  

 Taip, visos fizinio aktyvumo veiklos yra tinkamos. 

Ar galima įsteigti šiomis dienomis VŠĮ ar asociaciją 
ir teikti paraiškas naujai įregistruotu juridiniu 
asmeniu? Ar tai mažina balus vertinant projekto 
vykdytoją? 

Tokia galimybė yra, tai neturi įtakos vertinimo balui, tačiau svarbu 
atkreipti dėmesį, jog vertinant projektą atsižvelgiama į kompetenciją. Šią 
informaciją galite rasti paraiškos turinio, išlaidų tinkamumo ir pagrįstumo 
vertinimo formoje. 

Ar elektroninis sportas (e-sportas) yra skaitomas, 
kad šis sportas skatina fizinį aktyvumą (nors fiziškai 
yra sėdima prie kompiuterio, tačiau žmonės yra 
skatinami užsiimti sportu)?  

Remiantis 2021 kvietimu teikti paraiškas, 2.1. Fizinio aktyvumo veiklos, 
skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, kai procentiškai didžiausia dalis 
projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su fizinio 
aktyvumo veiklomis. Fizinis aktyvumas suprantamas taip, kaip apibrėžtas 
Sporto įstatyme – asmens fizinė veikla, kuria siekiama stiprinti sveikatą, 
tobulinti fizines ir psichines savybes bei įgūdžius neturint tikslo pasirengti 
aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) dalyvauti jose. Pažymėtina, 
kad asmens fizinės veiklos įgūdžiams ugdytis reikalingas reguliarus veiklų 
pasikartojimas. 

Sveiki, ar yra tikslingiau teikti paraišką įmonės 
vardu turinčios 20 metų patirtį nesusijusią su 
sporto veikla, ar teikti paraišką naujai įsteigtos 
(sakykim 1 mėnesio patirtis) įmonės vardu, kuri 
specializuotųsi konkrečiai sporto veikloje? 

Nėra ribojimo įmonės veikimo laikotarpiui. Paraišką gali teikti bet kuris 
juridinis asmuo. Tik atkreipkite dėmesį, kad patirtį aprašyti turėsite. 

Ar teikiant paraišką sporto įrangos ir inventoriaus 
įsigijimui, ar galima įtraukti specialų Paviljoną - 
Palapinę  kuris užtikrintų galimybę sportuoti ir 
žiemos, rudens sezonu kuomet oro sąlygos 
sportuoti atvirame lauke neleidžia. Tai padidintų 
sporto aikštelių prieinamumą visuomenei bet 
kuriuo metu laiku. 

Tokių išlaidų poreikis, pagrindimas, sukuriama pridėtinė vertė turėtų būti 
aiškiai aprašoma projekto paraiškoje ir tai bus įvertinta ekspertinio 
vertinimo metu. 

Laba diena, kiek reikėtų prisegti kainų pasiūlymų 
prie vienos išlaidų eilutės? 

 Pakanka vieno pasiūlymo  

Domiuosi projektais. Ar galiu kaip fizinis 
asmuo  rašyti paraišką? Jeigu pareiškėjas sutinka, 
kad rengčiau projektą. Kokiomis sąlygomis tai 
turėčiau padaryti? 

Projekto paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, asmenų įdarbinimas ar 
paslaugos pirkimas - juridinio asmens sprendimas. 

Sveiki. Jei kvalifikacijos kėlimo kursus ves lektorius 
iš užsienio, ar galios jo pateikta sąskaita už 
paslaugas? 

Teikiant projekto ataskaitą turėtų būti pateikiamas šio dokumento 
vertimas į lietuvių k.  

https://www.srf.lt/wp-content/uploads/2020/12/3-priedas_1-4-s._Turinio_ir_islaidu_pagristumo_vertinimas_1-4_sritys.docx


Ar gali veikla būti vykdoma ir LT, ir ne LT? Gali, tačiau rezultatas turi atitekti Lietuvai. 

1.Kaip rašant nustatyti moterų ir vyrų proporcijas 
lygias galimybes 50%. Jeigu nežinome kokios lyties 
ir kiek vaikų ateis, jeigu yra jau suformuotos klasės? 
2. Kaip skaičiuoti Bendras pratybų skaičius: turime 
18 pamokų. Skaičiuoti 1 vaikui dauginti iš visų vaikų 
skaičiaus? ar 18 pamokų skaičiuoti grupių skaičiui, 
kurias gavome anksčiau? 
3. Paaiškinkite prašau plačiau 'Kokį poveikį projekto 
įgyvendinimas turės projekto vykdytojui". 
Socialinės atskirties grupės? - kokius dokumentus 
reikės pateikti ar prie programos, ar prie 
ataskaitos? 
Iš anksto dėkoju 

Komentuojame papunkčiui, pagal Jūsų klausimus  pagal tai, kiek iš 
klausimo galime suprasti Jūsų situaciją.  
1. Kalbant apie moterų ir vyrų proporcijas, jei pretenduojate į šį specialųjį 
kriterijų, svarbu, kad būtų suplanuoti konkretūs žingsniai / priemonės, 
kad tai būtų pasiekta. Jei nenumatote tikslinių priemonių ir neįmanoma 
nusakyti, ar bus įmanoma pasiekti, apsvarstykite, ar tikrai yra tikslinga 
rinktis šį specialųjį kriterijų, galbūt kiti bus labiau aktualūs. Truputį 
neaišku, ką turite omenyje dėl klasių suformavimo. Atkreipiame Jūsų 
dėmesį, kad SRF lėšos negali būti skiriamos ir naudojamos veikloms, 
kurios yra bendrojo ugdymo, aukštojo ar profesinio mokymo dalis.  
2. Jei skirstote dalyvius į grupes, suskaičiuokite, kiek kiekvienai grupei 
tenka fizinio aktyvumo pratybų užsiėmimų ir susumuokite visų grupių 
užsiėmimus. Pvz. jei turite 3 grupes, kurių kiekviena turės po 18 
užsiėmimų, bendras skaičius yra 3*18=54 užsiėmimai.  
3. Kalbama apie tai, kokią pridėtinę vertę projekto įgyvendinimas gali 
suteikti Jūsų organizacijai - pvz., galbūt tai sudarys galimybes išplėtoti 
veiklą naujomis metodikomis, kompetencijomis, priemonėmis, suteiks 
naują impulsą atnaujinti veiklas. Kiek tai susiję su socialinės atskirties 
grupėmis, jei pasirenkate šį spec. kriterijų, yra svarbu pateikti priemones, 
kurios bus naudojamos šiai tikslinei grupei pritraukti, kaip bus sužinomi jų 
poreikiai ir veiklos pritaikomos pagal tai. Atsiskaitant specialių 
dokumentų pateikti nereikės, tačiau reikės pateikti skaičius: kiek šios 
tikslinės grupės asmenų pritraukėte dalyvauti projekte. 

Minint LR dokumentus, galima rašyti dokumentą ir 
jo punkto numerį, kurį atitinka projektas, ar pilnai 
rašyti punkto numerį ir visą apibūdinimą? 
Iš anksto dėkoju 

Galite parašyti dokumento pavadinimą ir punkto numerį. 

Jei projektas neskatins 50% įsitraukti neįgaliųjų, bet 
tarkime 5 ar 10%, ar už tai pridedamas papildomas 
balas? 

 Ne, papildomi balai nepridedami. 

Ar turi įtakos projekto vertinimui, lyginant 
pasirinktą periodą veiklų vykdymui, pvz. ta pati 
veikla numatoma vykdyti 1m ir ta pati veikla 2m 

Rengiant projektą rekomenduojama peržiūrėti paraiškos turinio, išlaidų 
tinkamumo ir pagrįstumo vertinimo formą, kurią galite rasti www.srf.lt 
svetainėje. Nurodyta projekto trukmė įtakos projekto vertinimui neturi, 
tačiau projektas negali būti ilgesnės trukmės nei 4 metai. 

Jeigu projekto metu yra kuriama mobili 
programėlė, skatinanti fizinį aktyvumą - į kurią skiltį 
traukti programėlės kūrimo išlaidas? 

Remiantis Jūsų aprašymu, tai yra paslauga (perkant paslaugas reikia 
vadovautis viešųjų pirkimų įstatymų arba neperkančiųjų organizacijų 
tvarka), tačiau projekto metu galima ir įdarbinti darbuotoją pagal darbo 
sutartį, jog sukurtų programėlę.  

Jeigu bus vykdant projekto veiklas perkamos 
apgyvendinimo, salės nuomos ir maitinimo 
paslaugos kiek komercinių pasiūlymų reikia pridėti 
prie paraiškos? 

Teikiant projekto paraišką ir perkant įrangą, reikėtų pridėti įrangos 
techninę specifikaciją. Jūsų nurodytu atveju, reikalavimai apgyvendinimo 
paslaugoms, salės nuomai, maitinimo paslaugoms detaliau aprašomi 
vykdant viešąjį pirkimą (vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu arba 
neperkančiųjų organizacijų tvarka). 

Ar projekto nuosavos lėšos turi būti piniginės lėšos? 
Ar tai gali būti paslaugų suteikimas? 

Nuosavų lėšų panaudojimas sporto projektui turi būti pagrįstas išlaidų 
pagrindimo ir apmokėjimo dokumentais, t. y. nuosavą indėlį gali sudaryti 
tik piniginės lėšos. 

https://www.srf.lt/wp-content/uploads/2020/12/3-priedas_1-4-s._Turinio_ir_islaidu_pagristumo_vertinimas_1-4_sritys.docx


Ar toje pačioje srityje organizacija gali teikti vieną 
projektą, o kitame būti partnerė? 

Vienas pareiškėjas vienai finansuojamai veiklos sričiai (1 - 4) gali teikti tik 
vieną paraišką. 
 
Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų tai pačiai finansuojamai veiklos 
sričiai kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu 
veikiantis sporto projekto partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip 
vieną paraišką tai pačiai finansuojamos veiklos sričiai, visos pareiškėjo 
pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas 
paraišką raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos). 

Nemačiau, ar buvo atsakyta: ar gali organizacija 
toje pačioje srityje viename projekte būti partnerė, 
o kitame - teikiančioji projektą organizacija? 

Ne, negali. Toje pačioje srityje viena organizacija gali dalyvauti vieną 
kartą: kaip pareiškėja arba kaip partnerė 

Jei projekto partneriai bus užsienio šalies jurdiniai 
asmenys, ar jie gali išsiversti lietuvišką deklaraciją ir 
ją pasirašyti? Ar palikti lietuvių kalba...? 

Dokumentai yra pateikiami lietuvių kalba. Reikalavimas yra pridėti 
lietuvių kalba pasirašytą deklaraciją. 

Konsultavomės su SMPF projektų koordinatore dėl 
neaiškumo, kai kvietime teikti paraiškas VI sk. 12 p. 
nurodyta, kad projekto įgyvendinimo pradžia negali 
būti ankstesnė nei 2021 m. birželio 1 d., o 
Finansavimo tvarkos aprašo II sk. 10 p. nurodoma, 
kad sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis 
prasideda nuo sutartyje nurodyto termino, išskyrus 
atvejus, kai projekto vykdytojas sporto projekte yra 
numatęs veiklų iki planuojamos sutarties 
pasirašymo datos. Taigi pagal tai projekto 
įgyvendinimo pradžios laikotarpis gali būti 
ankstesnis nei birželio 1 d. Jūsų kolegė minėjo, kad 
artimiausiu metu planuojama pakoreguoti kvietimo 
nuostatą, nes dabar painu. Kada tai planuojama 
padaryti, nes tai svarbu, numatant projekto veiklas 
ir teikiant projektą. Ačiū. 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia rekomenduojama nuo 2021 06 01, 
jeigu projekto veiklas planuojate anksčiau turite pagrįsti. Kada bus 
koreguojama kvietimo nuostata nėra aišku. 

Projekto paraiškoje numatyta pateikti detalią 
informaciją apie Sporto projekto tikslines grupes, 
kurios suskirstytos pagal amžiaus grupes. Ar tai 
reiškia, kad projekto vykdytojas turės rinkti ir šią 
asmenų informaciją, t.y. apie jų amžių?  

Taip, rekomenduojame pvz. dalyvių anketoje suplanuoti skiltį, kurioje 
dalyvis gali parašyti amžių, pažymėti amžiaus ribą. Šią informaciją reikės 
pateikti su projekto ataskaita. 

ar savanoriai turi būti su atitinkamu išsilavinimu? Jei savanoriai vykdys fizinio aktyvumo skatinimui skirtas veiklas pvz. bus 
veiklos vykdytojai, jiems yra taikomi kompetencijos reikalavimai, 
remiantis LR sporto įstatymu. 

Ar būtų finansuojamas IT įrankis arba platforma 
vienijanti įvairias sporto organizacijas, būrelius, 
federacijas, padedanti patogiai komunikuoti su 
vartotojais, taip skatindama jų įsitraukimą į įvairias 
fizines veiklas. IT įrankio vartotojas galės matyti 
savo rezultatų progresą, matyti savo fizinę būklę ir 
sportinę formą, konsultuotis su treneriu dėl 
pratimų atlikimo ar treniruočių metodikos. 
Platformoje bus galima vykdyti nuotolines 
treniruotes, konsultuotis su profesionaliais esamais 
ar buvusiais sportininkais. 

Projekto turinio vertinimas - ekspertinio vertinimo objektas. Rengiant 
projektą reikėtų pagrįsti projekto kuriamą naudą, unikalumą. Atkreipiame 
dėmesį, jog projekto naudos gavėjai turi būti ne aukšto meistriškumo 
sportininkai. Tokios išlaidos galėtų būti tinkamos, tačiau turi būti aiškiai, 
konkrečiai pagrįstos, susietos su projekto veiklomis. 



Ar teisingai suprantu, kad sporto renginys neturi 
būti orientuotas į aukšto meistriškumo 
sportininkus?  

Taip. Remiantis 2021 kvietimu teikti paraiškas, Sporto įstatyme – asmens 
fizinė veikla, kuria siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines 
savybes bei įgūdžius neturint tikslo pasirengti aukšto meistriškumo sporto 
varžyboms ir (ar) dalyvauti jose. 

Jeigu teikiamas projektas, siekiant prieš tai buvusio 
projekto veiklų tęstinumo? Ar taip galima? 

Tokio projekto paraišką galite teikti. Atkreipiame dėmesį, jog projektas 
turi būti unikalus, atliepti visuomenės poreikius, tai nuolat tobulinama 
veikla, tai negali būti identiškas jau pateiktas projektas. 

Iš kurios dalies apmokamos komandiruočių 
išlaidos? Vykdymo ar administracinių lėšų? 

Priklauso nuo to, kokiam tikslui komandiruočių išlaidos yra apmokamos. 
Tai gali būti projekto vykdytojų ar administracinio personalo 
komandiruotės. Pagal ta reikėtų nustatyti ir išlaidų skiltį. 

Jeigu PVM nesusigrąžinamos? Tuomet PVM įtraukimas į prekių/paslaugų kainą. 

Dėl projektų tęstinumo (ankstesnių metų). Juk 
naujame kvietime akcentuojamas veiklų 
tęstinumas, o atsakote, kad negalima teikti 
paraiškos vykdomo projekto tęstinumui. 

Atkreipiame dėmesį, jog tęstinumas gali būti, tačiau projekto paraiška turi 
kisti, ji neturi būti identiška. 

Ar veiklų pradžią būtina nurodyti mėnesio pirmą 
dieną ar galima, pavyzdžiui mėn. 15 diena? 

Projekto pradžios data nebūtinai turėtų būti pirmoji mėnesio diena.  

Projekto veiklos dalyviams yra nemokamos, įmonė 
iš šios sporto veiklos pajamų neuždirba, patiria tik 
sąnaudas ir įsigijimo PVM nedeklaruojamas. Kaip su 
sąmatos formavimu - rodyti su PVM? 

Jeigu įmonė PVM nedeklaruoja ir nesusigrąžina, sąmatoje sumos 
teikiamos su PVM. 

Ar reikia pateikti būsimų dalyvių (juridinių asmenų) 
pažymą ar panašiai, ketinančių dalyvauti projekto 
veiklose 

Jeigu kalbate apie projekto vykdytojų ir partnerių dokumentus, tai taip, 
teikiant paraišką reikia pateikti Juridinių asmenų registro išrašą arbą 
registracijos pažymėjimą. Atkreipiame dėmesį, kad pretenduojant į 
projektus skatinančius neįgaliųjų sporto plėtrą, turi būti teikiami 
papildomi dokumentai, kurie išvardinti kvietime. 

Sveiki. Gal būtų galimybė gauti seminaro skaidres 
po seminaro? Ačiū.  

Skaidrės bus įkeltos į www.srf.lt svetainę. 

Ar galite rekomenduoti asmenį ar įmonę, kas turi 
patirties ir padėtų pildyti ir pateikti paraišką? Taip 
pat asmenį ar įstaigą, kas galėtų tvarkyti su 
projektu susijusius finansinius dokumentus 
projekto įgyvendinimo metu? 

Rekomendacijų neturime. 

Norime pateikti paraišką tarptautinio sporto 
renginio organizavimui, tačiau savo sporto bazės 
neturime ir ją išnuomoti pavyko gegužės mėnesį, 
t.y. iki rekomenduojamos projekto datos pradžios. 
Tikimės, kad tai neturės įtakos ekspertų vertinimui? 

Tokios išlaidos gali būti finansuojamos, jei vykdomos, remiantis viešųjų 
pirkimų įstatymu ar neperkančiųjų organizacijų tvarka. Atsakinga 
institucija galėtų finansuoti tokias išlaidas, jei vykdant pirkimus laikomasi 
kvietimo dokumentuose nurodytų taisyklių. 

Laba diena, jeigu paraišką teikia gimnazija 
(biudžetinė įstaiga), turi būti dokumentas įrodantis 
10 proc. finansinę galimybę prisidėti prie bendros 
sąmatos, ar tik jei paraiška bus patvirtinta? 

Tai įrodančio dokumento, teikiant paraišką pateikti nereikia, tačiau reikia 
nurodyti finansinio indėlio procentinę išraišką pildant projekto paraišką. 



Ar projekto paraiškos teikėjas ir partneriai turi būti 
tik juridiniai asmenys? Jei taip, ar MB vadovas gali 
dirbti pagal civilinę sutartį?  

Paraiškos teikėjai ir partneriai turi būti juridiniai asmenys. Remiantis LR 
mažųjų bendrijų įstatymu, 2. Su mažosios bendrijos vadovu sudaroma 
civilinė (paslaugų) sutartis. 

Kiek reikia komercinių pasiūlymų ir ar kitų kainos 
įrodymų ilgalaikio turto kainos pagrindimui? 
Pakanka vieno ar reikia 2 ir daugiau? Ačiū.  

Projekto paraiškos rengimo etape reikia pateikti įrangos techninės 
specifikacijos aprašymą ir kainą. Komercinių pasiūlymų nebūtina pridėti, 
bet jei pridėsite, bus lengviau nustatyti vidutinę rinkos kainą. 

Ar pareiškėjo vadovo pasirašyta paraiškos 
deklaracija gali būti pasirašyta tik su e.parašu, ar 
galima skenuoti? 

 Dokumentas gali būti pasirašytas e. parašu, gali būti ir skenuotas, 
pasirašytas ranka. 

Ar savanoris gali būti nepilnametis asmuo? Remiantis LR savanoriškos veiklos įstatymu, savanoriais gali būti vyresni 
kaip 14 metų Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos 
teritorijoje teisėtai esantys užsieniečiai. Asmenys, jaunesni kaip 18 metų, 
gali dalyvauti savanoriškoje veikloje, jeigu tam neprieštarauja vaiko 
atstovas pagal įstatymą. 

Pareiškėjas turi turėti patirties. Jei įstaiga yra nauja, 
ji neseniai įsteigta, o jos nariai kaip fiziniai asmenys 
turi patirties, kaip tai bus vertinama 

Bet kokiu atveju pagrindime aprašykite kokią patirtį turi tiek organizacija, 
tiek projekto komanda. 

Ar mokykla priskiriama prie neperkančiosios 
organizacijos? 

Mokykla yra perkančioji organizacija. Perkančiųjų organizacijų visa ar tam 
tikra veiklos dalis specialiai skirta viešiesiems interesams ir bent vienas iš 
nurodytų: valstybės lėšos sudarytų virš 50% metinio biudžeto arba 
organizaciją kontroliuotų valstybė/savivaldybė, arba steigėjas yra valstybė 
/savivalda. 

Šiuo metu jau vykdome projektą, kuris buvo 
finansuotas pernai. Norime tęsti veiklas. Ar tęstinio 
projekto paraišką turi teikti tas pats žmogus per 
savo prisijungimus, ar teikiant iš kitos paskyros 
matysis, jog tai tęstinis projektas?  

Kaip ir minėjau prezentacijoje- Jeigu jau įgyvendinate SRF projektus, 
nesvarbu ar tai 2019 ar 2020 metų projektai, paraišką teikti galite, tik 
svarbu, kad tai būtų naujas projektas su naujomis veiklomis, renginiais ir 
turiniu. Kas teiks paraišką nėra svarbu, bet jei tai ta pati organizacija- 
sąrašuose tas bus matoma. 

Ar galima pirkti paslaugas ir prekes, kurių 
savininkas bus projekto partneris. Kitaip tariant ar 
projekto partneriai gali patirti iš projekto 
finansuojamas išlaidas? 

Paslaugų iš projekto partnerio negalima pirkti. Tai nurodyta aprašo 68 
punkte. 
68.16. išlaidoms, patirtoms iš sporto projekto vykdytojo ar sporto 
projekto partnerio įsigyjant prekes, paslaugas (įskaitant trumpalaikio ir 
ilgalaikio turto, taip pat nekilnojamojo turto nuomą) ar darbus; 

Sveiki. Rašome projektą Sporto inventoriui ir 
įrangai įsigyti.  Kaip jau yra realybėje, finansavimas 
gaunamas tik pasirašius sutartis liepos mėn. gale. 
Kai kurios veiklos būtų galima vykdyti jau rugsėjo 
mėnesį, bet kol susipirksime įrangą ir ją įrengsime, 
praeis ne vienas mėnuo. Ar galime rašyti projekto 
pradžios datą 2021 m. rugsėjo 1 d. , o veiklas 
pradėti vykdyti tik įsigijus inventorių. pvz. nuo 2022 
m gegužės 1 dienos.? 

Projekto pradžios data gali būti Jūsų nurodyta Svarbu atkreipti dėmesį, 
jog projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data turi būti ne vėlesnė 
negu 2021 m. gruodžio 1 d. 

Ar prisijungus prie paskyros galima pateikti kelias 
paraiškas į skirtingas sritis? 

Taip, galima. 

Ar gali būti perkamas automobilis? Automobilio pirkimas turėtų būti pagrįstas projekto paraiškos turiniu, 
poreikio analize, nauda projekto tikslinės grupės gavėjams, kurti pridėtinę 
vertę. Pvz. unikali galimybė pervežti negalią turinčius asmenis į 



treniruotę. Aprašymas turi būti detalus, konkretus, pagrįstas ir kt. Tai bus 
vertinama ekspertinio vertinimo metu. 

Ar projekto veikloms skirto Firminio stiliaus 
sukūrimo išlaidos turėtų būti įtraukto į Sporto 
projekto viešinimo ir sklaidos skiltį? (Tai nėra 
tiesioginė viešinimo veikla, bet didžiąja dalimi tik 
medžiaga, kuri būtų naudojama viešinimui). 

Tokios išlaidos gali būti įtrauktos į projekto viešinimo sklaidos skiltį. 

O jei naudojama tam tikra platforma būtų 
naudojama skatinti fizinei veiklai nuotoliniu būdu, 
licencijos ir kiti mokesčiai priskiriami 
administravimo lėšoms? 

Šios išlaidos galimos ir kaip prekės arba paslaugos (priklauso nuo pačios 
išlaidos) 

Ar gali dubliuotis dalyviai pratybose ir informacijos 
sklaidos renginiuose. Nes seminare dalyvautu 
projekto nariai, kurie sportuotu?  

Projekto dalyviai - skaičiuojami unikalūs vienoje projekto veikloje. 
Skirtingose veiklose gali dalyvauti tie patys dalyviai. 

Ar reikia pateikti 3 komercinius pasiūlymus įrangai 
įsigyti? 

Rengiant paraišką, reikia pateikti techninės specifikacijos reikalavimus 
įrangai, nurodyti kainą. Su komerciniais pasiūlymais - lengviau 
apskaičiuoti vidutinę įrangos rinkos kainą. 

Ar bus taikomos sankcijos, jeigu nebus pasiekti 
išsikelti uždaviniai? PVZ numatyti kiek asmeny 
dalyvaus renginyje - sunkoka. Ačiū 

 Remiantis 2021 kvietimo teikti paraiškas taisyklėmis, 
196. Nustačius pažeidimą dėl projekto rodiklių reikšmių nepasiekimo, 
kuris nesusijęs su konkrečios projekto veiklos vykdymo apimties 
sumažėjimu (pavyzdžiui, projekto vykdytojas įvykdė visas projekto veiklas, 
tačiau nepasiekė projekto tęstinumo rodiklių arba organizuoti visi 
planuoti sporto renginiai, tačiau juose dalyvavo mažiau dalyvių, nei 
planuota), taikomos šios finansinės pataisos: 
 
Rodiklio nepasiekimo procentinė dalis (skaičiuojama nuo projekto 
įgyvendinimo sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės):   
Nuo 20 proc. ir iki 25 proc. (imtinai),  finansinės pataisos dydis 
(procentinė dalis, nuo rodikliui pasiekti skirtų išlaidų, pripažintų 
tinkamomis finansuoti projekto išlaidų*) - 5 proc,. 
 
Atitinkamai, kai nepasiekiamumas daugiau kaip 25 proc. ir iki 40 proc. 
(imtinai) - 10proc.. 
 
Daugiau kaip 40 proc. ir iki 50 proc. (imtinai) - 20 proc. 
Daugiau kaip 50 proc. - 25proc. 
197. Jei projekte bent pusės visų rodiklių reikšmės nepasiekiamos 
daugiau kaip 50 procentų, sutartis nutraukiama ir reikalaujama grąžinti 
lėšas.  

Sporto projektų aktualumas ir paraiška skiltyje. 3.4. 
punktas. Kokių veiksmų imsitės užsibrėžtam 
projekto tikslui pasiekti? Šiame punkte įrašyti 
užduotis ar kokių veiksmų imsimės? Nesuprantu 
klausimo :) 

 3.4. Punkte nurodykite, per kokius uždavinius įgyvendinsite projekto 
tikslą. Šiuos uždavinius konkretizuokite paraiškos 4.1. dalyje. 

Jeigu veikla numatoma vykdyti viešosiose erdvėse, 
ar reikia savivaldybę nurodyti kaip partnerę ir gauti 
jų sutikima? 

Galite ir neįtraukti savivaldybės kaip partnerės. Projekto vykdymo metu 
bus svarbu įgyvendinti projekto veiklas teisėtai ir jeigu reikia gauti 
leidimus iš savivaldybės.  



jeigu bus nuomojamos patalpos veiklai, tai nereikia 
jų įvardinti kaip partnerių? Jie bus kaip tiekėjai, 
taip? 

Nereikia įvardinti kaip partnerių. Atkreipiame dėmesį, jog nuomos 
paslaugos turės būti perkamos remiantis LR viešųjų pirkimų įstatymų ar 
neperkančiųjų organizacijų tvarka. 

Jeigu pareiškėjas prieš tai nevykdė veiklos, ar jis gali 
būti įvertintas, kaip galintis įgyvendinti projektą? 

Pagrindime turite aprašyti gebėjimus įgyvendinti projekto veiklas. 
Vertinant šią dalį bus kreipiamas dėmesys ar organizacija sugebės 
įgyvendinti nusimatytas veiklas. 

Ar projektas, kurio viena iš veiklų - medinių arba 
betoninių riedučių, riedlenčių ir bmx rampų "skate 
parkų" įrengimas būtų tinkamas finansuoti pagal šį 
kvietimą? 

Atkreipiame dėmesį, jog remonto ir statybos darbai nėra tinkamos 
finansuoti išlaidos. Tinkamos finansuoti išlaidos nurodytos kvietimo teikti 
paraiškas 2021 taisyklių 6 punkte. 

Kaip reikėtų įrodyti, kad savivaldybė leidžia 
naudotis bendruomeninėmis erdvėmis? 

Kaip priedą galima pridėti sutikimą naudotis bendruomenės erdvėmis 
projekto veikloms vykdyti. 

Ar projekte būtinos abi veiklos: kvalifikacijos 
tobulinimas ir sporto informacijos sklaida? 

 Ne, abi nėra būtinos 

Kaip bus balais vertinami sporto lyderiai, įtraukti į 
projektą - pagal vietinį ar tarptautinį žinomumą? 

 Į sporto projekto veiklas įtraukiami sporto lyderiai (pvz., esami ir buvę 
aukšto sportinio meistriškumo sportininkai, bendruomenėje ar 
visuomenėje žinomi asmenys, žurnalistai ir kt.) kaip lektoriai, švietėjai, 
fizinio aktyvumo veiklų vedėjai; paraiškoje pagrindžiamas jų 
pasirinkimas(maksimalus balas – 4). 
 
Specialiajam kriterijui maksimalus balas skiriamas tuomet, kai specialusis 
kriterijus išsamiai pagrindžiamas paraiškoje. 
Specialiajam kriterijui pusė maksimalaus balo skiriama tuomet, kai 
specialusis kriterijus paminimas, tačiau nepakankamai, neišsamiai 
pagrindžiamas paraiškoje. 
Specialiajam kriterijui skiriama 0 balų tuomet, kai specialusis kriterijus 
nepagrindžiamas, neaprašomas paraiškoje. 

Ar knygos apie sveiką gyvenseną platinimas gali 
būti įtrauktas į projekto veiklas? 

Sporto informacijos sklaida suprantama kaip visuomenės švietimas 
sporto, fizinio aktyvumo ir jais pasiekiamo sveikatos stiprinimo 
klausimais. Projekto metu galima skleisti susijusią informaciją, reiktų 
pagrįsti, kodėl projekto metu siekiama platinti būtent nurodytą knygą, kas 
bus tikslinė grupė, kaip knyga pasieks tikslinę grupę ir kt. Tačiau 
atkreiptinas dėmesys, jog tai nėra unikali veikla. Unikali veikla gali būti 
naujos knygos kūrimas.Svarbu nurodyti, koks knygos poveikis tikslinei 
grupei, kokia nauda kuriama ir kaip nauda bus matuojama. 

Kaip bus vertinami pasirinkit "sporto lyderiai"? Į sporto projekto veiklas įtraukiami sporto lyderiai (pvz., esami ir buvę 
aukšto sportinio meistriškumo sportininkai, bendruomenėje ar 
visuomenėje žinomi asmenys, žurnalistai ir kt.) kaip lektoriai, švietėjai, 
fizinio aktyvumo veiklų vedėjai; paraiškoje pagrindžiamas jų 
pasirinkimas(maksimalus balas – 4). 
Specialiajam kriterijui maksimalus balas skiriamas tuomet, kai specialusis 
kriterijus išsamiai pagrindžiamas paraiškoje. 
Specialiajam kriterijui pusė maksimalaus balo skiriama tuomet, kai 
specialusis kriterijus paminimas, tačiau nepakankamai, neišsamiai 
pagrindžiamas paraiškoje. 
Specialiajam kriterijui skiriama 0 balų tuomet, kai specialusis kriterijus 
nepagrindžiamas, neaprašomas paraiškoje. 



Ar pildant paraišką ir renkantis fondo lėšomis 
remiamą veiklos sritį, galima rinktis sritį Sporto 
inventoriaus ir įrangos įsigijimas, bet projekte 
numatyti ir kitoms sritims priskiriamas veiklas? 
  

Kiekvienas teikiamas finansavimui projektas gali turėti visų kvietime 
išvardintų sporto projektų veiklų sričių (1 - 4) elementų. Jūsų minimu 
atveju veiklos sritis "Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas" paraiškoje 
pasirenkama, kai procentiškai didžiausia dalis projekto sąmatoje 
numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su sporto inventoriaus ir įrangos 
įsigijimo išlaidomis. 

Ar būtinai į projekto veiklas turi būti įtraukti 
neįgalieji? 

Ne 

Kaip suprasti ...'Fondo lėšų 10 procentų dalį gali 
pretenduoti.." ir toliau išvardinta kas, ar tai reiškia, 
kad jei pvz. projekto partneriais bus neįgaliųjų 
organizacija, tai paraiškos teikėjui nereiks prisidėti 
10% savo lėšomis ir projektas bus finansuojamas 
100 procentų? 

 Pateikiame informacija. Remiantis 2021 kvietimu teikti paraiškas: 
 
Į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių sporto projektų Fondo lėšų 10 
procentų dalį gali pretenduoti: 

8.1. projektai, kurių ne mažiau kaip 50 proc. naudos gavėjų 
(sporto projekto veiklų dalyvių) yra neįgalieji asmenys; 

8.2. ir projektai, kurių pareiškėjai (ar bent vienas iš projekto 
paraiškoje nurodytų partnerių), atitinka bent vieną iš šių reikalavimų: 

8.2.1. yra neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas); 
8.2.2. neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti 

organizacija – asociacija, labdaros ir paramos fondas, religinė 
bendruomenė ar bendrija, viešoji įstaiga ar kitas juridinis asmuo; 

8.2.3. steigimo dokumentuose nurodyta, kad organizacija vykdo 
arba organizuoja neįgaliųjų kūno kultūros / fizinio aktyvumo ar sporto 
veiklą. 
 
Atkreipiame dėmesį, jog nuosavas indėlis yra būtinas. 
 
1 652 697,60 Eur (10 procentų kvietimo lėšų skiriama neįgaliųjų sporto 
plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti). 

Ar deklaracija gali būti pasirašoma tik per adoc? Yra 
ir kitos mobilaus parašo programos, pvz. go sign, 
kurios paprastesnės naudojimui. 

 Galima pasirašyti su el. Parašu arba ranka. 

prisegti dokumentus kai 500 Eur./vnt? 
 Pvz. planuojama įsigyti 10 vnt. inventoriaus už 600 
Eur.? Ar būtina prisegti komercinį pasiūlymą? 

1vnt. suma turi būti lygi arba viršyti 500 EUR (tai yra ilgalaikis turtas), jog 
reiktų pateikti papildomus dokumentus, susijusius su technine įrangos 
specifikacija ir kaina. 

Jeigu renginys vyksta kasmet, kartą per metus, ir 
yra gavęs fondo paramą prieš dvejus metus, ar tai 
sumažina tikimybę gauti paramą dabar? 

Svarbu atkreipti dėmesį į tai ar įgyvendintas projektas yra pasibaigęs ar 
dar ne. Jeigu projekto veiklos tapačios pirmiau vykusiam projektui, 
tuomet pirmasis projektas turi būti pasibaigęs. Jeigu veiklos ne tapačios ir 
pirmasis projektas dar nėra pasibaigęs galite teikti paraišką į tą pačią sritį. 
Turite atkreipti dėmesį arba į veiklas, arba į projektų trukmę.  

Paaiškinkite tiksliai, kur yra atskyrimas tarp aukšto 
sportinio meistriškumo sporto renginių ir ne? 

 Remiantis LR Sporto įstatymu, 2. Aukšto meistriškumo sportas – asmens 
fizinės veiklos forma, kai pagal tam tikras taisykles varžantis su kitais 
asmenimis (individualiai arba komandoje) aukšto meistriškumo sporto 
varžybose (prireikus pasitelkiant gyvūnus ir (ar) technines priemones) 
siekiama nugalėti varžovus ir tobulinti savo fizines ir psichines savybes bei 
įgūdžius, taip pat veikla, kuria tobulinamos asmens fizinės ir psichinės 
savybės bei įgūdžiai, siekiant tinkamai pasirengti aukšto meistriškumo 
sporto varžyboms. Aukšto meistriškumo sportu taip pat laikoma asmens 
veikla, kuri, nors ir neatitinka nurodytų kriterijų, tačiau dėl susiklosčiusių 
tradicijų ar kitų aplinkybių visuotinai pripažįstama aukšto meistriškumo 
sportu. 
 



Remiantis 2021 kvietimu teikti paraiškas: 
Sporto renginys – viešas renginys, kuriame populiarinamas sportas ir 
(arba) varžomasi. Projekto dalyviais būtų tie asmenys, kurie varžosi arba 
populiarina vieną ar kelias sporto šakas (ne renginio žiūrovai). Projekto 
metu projekto dalyviai negali būti aukšto meistriškmo sportininkai. 

Labai domina kuo išsamiau išgirsti, ką apima sąvoka 
"Sporto informacijos sklaida"?  

 Remiantis 2021 kvietimu teikti paraiškas, Sporto informacijos sklaida 
suprantama kaip visuomenės švietimas sporto, fizinio aktyvumo ir jais 
pasiekiamo sveikatos stiprinimo klausimais. 

Kokią įtaką paramos skyrimui turės tai, kad 2021 
vyks Olimpinės ir Paralimpinės žaidynės? Ar 
renginiai, kurie yra pasiruošimas Olimpinėms ir 
Paralimpinėms žaidynėms, turi kažkokį prioritetą 
2021 metais? 

 Atkreipiame dėmesį, jog projekto naudos gavėjai negali būti aukšto 
meistriškumo sportininkai. Veiklos negali būti skirtos šiai tikslinei grupei.  

Deklaracijos 4 punktas, jei dar yra iš anksčiau 
vykdomi projektai būtų netikslus. 

Visi projektų vykdytojai turi teikti po 2 projekto veiklų ataskaitas per 
metus. Todėl deklaracijos 4 punktas yra aktualus ir ankstesnių metų 
kvietimų projektų vykdytojams.   

ar sporto lyderis jau turi būti tiksliai įvardintas 
paraiškoje? nes reiktų nurodyti kodėl jį 
pasirenkame. jei taip, kaip dėl pirkimo procedūrų 
neperkančiosioms organizacijoms, kai atlygis virš 
1000 eur. 

Į sporto projekto veiklas įtraukiami sporto lyderiai (pvz., esami ir buvę 
aukšto sportinio meistriškumo sportininkai, bendruomenėje ar 
visuomenėje žinomi asmenys, žurnalistai ir kt.) kaip lektoriai, švietėjai, 
fizinio aktyvumo veiklų vedėjai; paraiškoje pagrindžiamas jų 
pasirinkimas(maksimalus balas – 4). 
 
Šiuo metu galite peržiūrėti Įsakymą ir tvarkos aprašą dėl neperkančiųjų 
organizacijų pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis 
finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos, nurodoma, jog: 
 
13.  Kai pirkimo vertė mažesnė nei 1 000 (vienas tūkstantis) eurų be PVM, 
gali būti atliekama apklausa žodžiu arba pasinaudojant viešai tiekėjų 
pateikta informacija, apklausiant vieną ar daugiau tiekėjų. Kai pirkimo 
vertė yra lygi arba didesnė nei 1 000 (vienas tūkstantis) eurų, bet neviršija 
10 000 (dešimties tūkstančių) eurų be PVM, Projekto vykdytojas privalo 
apklausti ne mažiau kaip tris potencialius tiekėjus, išskyrus šiuos atvejus. 

papildymas: Neperkančiosios organizacijos 
vadovas, jei nėra dirbantis pačioje organizacijoje 
neturi galimybės dirbti pačiame projekte ir 
užtikrinti jo sėkmę, kadangi pagal neperkančiųjų 
organizacijų pirkimo tvarką pats asmeniškai turi 
nusišalinti nuo pirkimo pasiūlymų teikimo. Būtų 
siūlymas įvertinti šią aplinkybę ir daryti išimtį 
tvarkos apraše. 
 
vadovo darbas aktualus dėl administravimo dalies  

Rekomenduojame šiuo atveju darbuotoją įdarbinti pagal darbo sutartį 
projekto kontekste. 
 
Šiuo metu galite peržiūrėti Įsakymą ir tvarkos aprašą dėl neperkančiųjų 
organizacijų pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis 
finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos. 
 
Atkreipiame dėmesį, jog šį dokumentą planuojama atnaujinti.  

Ar bus galima parsisiųsti paraiškos pildymo 
pavyzdį?   

Šių mokymų įrašas bus patalpintas www.srf.lt  svetainėje, kuriame 
matysite šiandien per mokymus rodytą paraiškos pildymo pavyzdį. 

Laba diena, ar bus kalbama apie -esamų sporto 
paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių 
statinių plėtrą, priežiūrai ir remontui (4,1 mln. Eur). 

sekite informaciją www.srf.lt arba www.cpva.lt svetainėse. Informacinis 
seminaras šiai sričiai planuojamas kitais metais. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1276a9032a711eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1276a9032a711eabe008ea93139d588


Ar dėl pandemijos taikomų renginio organizavimo 
apribojimo bus galimybė perkelti renginio datą į 
suvaržymais netaikomą laikotarpį? Jei taip, koks 
maksimalus įgyvendinimo atidėjimo terminas? 

Tokia galimybė, esant griežtinamoms karatino sąlygoms galės būti 
taikoma, remiantis force majeure sąlyga sutartyje. Atsakinga institucija 
informuos apie sąlygas. 

Ar teisingai suprantu, kad vienoje veikloje teikiant 
paraišką galima būti projekto partneriu, o kitoje 
veikloje teikiant atskirą paraišką būti projekto 
pareiškėjais?  

Galima teikti po vieną paraišką į visas veiklų sritis. Atkreipiame dėmesį, 
kad tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų tai pačiai veiklos sričiai kaip 
jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis 
partneris. 

Ar galima deklaraciją pasirašyti elektroniniu 
parašu? Jei taip, kokiu formatu galima bus prisegti 
prie projekto paraiškos e-būdu pasirašytą 
deklaraciją (pvz. adoc tiks)? 

 Galima, adoc yra tinkamas dokumentas. 

 


