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Sporto projekto sąmata
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PASTABA. Nuosavas indėlis – tik piniginės lėšos



Sporto projekto sąmata pildoma

https://sistema.srf.lt

Visam projekto įgyvendinimo laikotarpiui

Kiekvienai išlaidų eilutei nurodoma:
- veiklos pavadinimas
- išlaidų pavadinimas
- mato vienetas
- kiekis
- vidutinė vieneto kaina

Nuosavo indėlio procentas nurodomas bendrai visai projekto sąmatai

https://sistema.srf.lt/


Tinkamos SRF lėšomis finansuoti 
išlaidos (Taisyklių 6 punktas)

1. Tiesioginės veiklos išlaidos

2. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos

3. Projekto viešinimo išlaidos prekėms ir 
paslaugoms

4. Projekto administravimo (netiesioginės) 
išlaidos



1. Tiesioginės veiklos išlaidos

• prekės

• darbo užmokestis

• kompensuojamos išlaidos

• paslaugos (veiklų ranga)



Prekės

• sporto užsiėmimų, pratybų ar renginių 
metu tiesiogiai naudojamo sporto 
inventorius  (iki 500 Eur/vnt)

• sportinė apranga, avalynė

• daiktiniai prizai (padėkos raštai, medaliai, 
taurės ar kitas smulkus sportinis inventorius )

• kitos projekto įgyvendinimui būtinos 
prekės



Darbo užmokestis

• darbo sutartis, projektinio darbo sutartis, susitarimas dėl papildomo darbo ar 
kita darbo sutarčiai lygiavertė sutartis

• apskaičiuojamas valandomis (valandinis darbo apmokėjimo būdas) arba 
mėnesiais

• ne daugiau 5 MMA (arba iki 5 minimalių valandinių atlyginimų)



Kompensuojamos komandiruočių išlaidos (tik 

darbuotojams)

Dienpinigiai - pagal nustatytą vienos paros normą

Pagal pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus:

• nakvynės

• kelionės

• degalų įsigijimo

• dokumentų, susijusių su atvykimu į renginį, tvarkymo

• ryšių (pašto ir telekomunikacijų)

• registravimosi renginyje mokesčio

• kitos



Kompensuojamos renginio dalyvio išlaidos

Maitinimo išlaidos (maistpinigiai) - pagal nustatytą vienos paros 

normą

Pagal pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus:

• nakvynės

• kelionės

• degalų įsigijimo

• dokumentų, susijusių su atvykimu į 

renginį, tvarkymo

• dalyvio mokesčio



Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimas

Tik pagal išlaidas patvirtinančius dokumentus:

• kelionės

• nakvynės

• maitinimo

• pašto, telefono

• mokymų, susijusių su savanorio parengimu numatytai veiklai atlikti

• reikalingoms priemonėms, specialiesiems drabužiams



Paslaugos (veiklų ranga)

• atlyginimai pagal autorines, paslaugų ir kitas lygiavertes sutartis

• centralizuotai teikiamos maitinimo paslaugos

• patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma 
bei eksploatavimo  išlaidos (šildymui, elektros energijai, kurui ir pan.)

• kitos projekto įgyvendinimui būtinos paslaugos



2. Ilgalaikis turtas

sporto inventorius ir įranga, kurio 

vieneto įsigijimo savikaina didesnė 

arba lygi 500 EUR

pateikiami kainų pagrindimo 

dokumentai 



3. Projekto viešinimo išlaidos prekėms ir paslaugoms

• reklama (įskaitant ir socialiniuose tinkluose)

• straipsnių parengimas

• fotografavimas

• plakatų dizainas ir spauda ir pan.



4. Projekto administravimo (netiesioginės) išlaidos

• projektą administruojančių darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio 

mokesčiai ne daugiau 5 MMA (arba iki 5 minimalių valandinių atlyginimų)

• apskaitos vedimo paslaugos

• kanceliarinės prekės

• komunalinių paslaugų išlaidos (projekto administravimo patalpose)

• ryšių paslaugos

• banko mokesčiai

• kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos išlaidos



SRF lėšos negali būti skiriamos

• susigrąžinamam arba atskaitomam PVM apmokėti;

• pastatų ir patalpų remontui 

• materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti, tiesiogiai nesusijusiam su sporto projekto 

įgyvendinimu

• narystės asociacijose ir kitose organizacijose mokesčiams apmokėti

• premijoms, piniginiams ir (ar) daiktiniams prizams, kurie vertė daugiau kaip 50 Eur 

• išlaidoms, patirtoms iš sporto projekto vykdytojo ar sporto projekto partnerio įsigyjant 

prekes, paslaugas ar darbus

• įmokoms už teisę surengti tarptautines sporto varžybas ar renginius

• ir kitoms išlaidoms, nurodytoms Aprašo 68 punkte

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8ca43f20254b11e9bf1ef395f41d6fbc/asr


Maistpinigiai, maitinimo paslaugos vienam asmeniui – maksimali paros norma iki 39 
Eur.

Maistpinigiai užsienyje vykstančių renginių dalyviams - pagal nutarime Nr. 526 
nustatytas normas

Dienpinigiai Lietuvoje 15 Eur parai, užsienyje pagal nutarime Nr. 526 nustatytas normas

Daiktiniai prizai – ne daugiau kaip 50 Eur vienam asmeniui

Darbo užmokestis – ne daugiau kaip 5 MMA/mėn. (3210 Eur/mėn.) arba 5 MVA (19,65 
Eur/val.) (nuo 2021-01-01 MMA – 642 Eur/mėn.,  MVA – 3,93 Eur)

Ilgalaikis turtas – vieneto įsigijimo savikaina 500 Eur ir daugiau

Pagrindiniai išlaidų dydžiai



Aktualūs teisės aktai, reglamentuojantys SRF lėšų naudojimą 

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

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

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

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

LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimas 

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

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


Sėkmės!


