
Nr. Klausimai Atsakymai
1 Kas yra priskiriama viešinimo išlaidoms, nes pagal vertintojus į šią 

eilutę priskiriama ir dizaino darbai ir interneto svetainė ir 
komunikaci (dalyvių informavimas apie projekto veiklas, jų grafiką 
ir t.t.).

Viešinimo išlaidoms priskiriamas informavimas apie vykstantį projektą - kai siekiama 
pritraukti dalyvius, pranešti visuomenei, kad toks projektas vykdomas, arba informuoti 
apie pasiektus rezultatus (tai apima prekes, paslaugas, darbo užmokestį). Jūsų 
aprašomos išlaidos, pagal turinį bei paskirtį, yra viešinimo išlaidos.

2 Jei įmonė turi finansinių įsiskolinimų, ar gali dalyvauti SRF 
projektų kvietime? įsiskolinimai ne VMI ar Sodrai. 

Pasitikrinkite, ar neatitinkate kokio kito Sporto įstatymo 20 straipsnio kriterijaus, dėl 
kurio negalėtumėte gauti finansavimo.

3 Ar veiklas jau galima bus pradėti nuo liepos 1 dienos? Projekto įgyvendinimo pradžios data gali būti liepos 1 d., tačiau turėkite omenyje, kad 
tarp projekto pradžios datos ir veiklų pradžios datos būtina suplanuoti laiko atlikti 
reikalingus pirkimus (jei esate neperkančioji organizacija, pagal Neperkančiųjų 
organizcijų taisykles SRF projektų vykdytojams) ar viešuosius pirkimus (jei esate 
perkančioji organizacija), taip pat surinkti dalyvius, paruošti kitus veiklos vykdymui 
reikalingus dalykus. Projekto pradžios data reiškia galimą išlaidų pradžios datą, tačiau 
veiklas rekomenduojame pradėti kiek vėliau.

4 O kaip bus vertinama suma, jei pvz. projekto trukmė 4 m., sąmata 
400 tūkst. Ar iškart visus 400 tūkst. minusuoseite iš 3 mln ar 
išdalinsite per 4 metus

Projekto suma išsidalina per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Jei projektas yra 
finansuojamas, projekto vykdytojų yra prašoma planuoti lešų poreikį pagal atsakitinius 
laikotarpius (ataskaitos teikiamos du kartus per metus) 

5 Sveiki, patys valdome sporto objektą ir vykdome veiklas jame. 
Mano klausimas, kaip teisingai suplanuoti ir pagrįsti 
eksploatacines išlaidas sporto projekto veikloms, nes kasmet 
vertintojo komentarai skiriasi ir teikiant mokėjimo prašymą 
pateikiami vis kiti reikalavimai.

Nuoma iš savęs nėra galima. Tinkamos išlaidos būtų komunalinės paslaugos (elektra, 
šildymas, vanduo) išskaičiuojant dalį, kuri suvartojama projektinei veiklai.
SRF 2022 m. Taisyklėse minima: "6. Tinkamos Fondo lėšomis finansuoti yra tos 
išlaidos, kurios yra būtinos projekto tikslui pasiekti: 6.1. tiesioginės projekto 
įgyvendinimo išlaidos: 6.1.5. patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir 
kita nuoma bei eksploatavimo išlaidos (šildymui, elektros energijai, kurui ir pan.)." 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad išlaidų poreikis turi būti pagrįstas paraiškoje, taip pat jei 
išlaidos yra susijusios ne su tiesioginiu veiklų vykdymu, o su administravimo 
komandos darbu, tuomet tai yra administravimo išlaidos.

6 Kokio detalumo turi būti projekto aprašymas? Projekto aprašymas turi būti pakankamai informatyvus, kad atsakytų į užduotą 
klausimą, tačiau privalo sutilpti į nurodytą maksimalų ženklų skaičių.

7 Kokia suma numatyta 1-4 srities projektų finansavimui, kurie 
ateinančiais metais prasidės liepą? Taip pat kokia suma 
analogiškai numatyta 5 sričiai?

2022 metų kvietimo projektams finansuoti 2022 biudežtiniais  metais numatyta 1-4 
sritims yra ne mažiau kaip 3 097 360 Eur, 5 sričiai - ne mažiau kaip 2 000 000 Eur

8 Ar prisidėjimas savomis lėšomis turi būti būtinai finansinis, ar tai 
gali būti ir savanoriška veikla?

Sporto projekto nuosavas indėlis gali būti tik lėšomis (pinigais). Vadovaujantis SRF 
taisyklėmis projekto vykdytojo nuosavų lėšų panaudojimas projekto sąmatoje 
numatytoms išlaidoms apmokėti turi būti pagrįstas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo 
dokumentais. 

9 Ar gali būti pareiškėjas registruotas 2021 metais? Taip, gali.
10 Kas laikytina, kad pareiškėjas neturi mokestinių įsipareigojimų? 

kokiai datai bus vertinama pareiškėjo skola? kokia suma bus 
laikoma skola VMI ar Sodrai? pvz. 0,01 Eur?

Juridinis asmuo yra pateikęs visas prievolines mokesčių deklaracijas, neturi mokesčių 
įsisolinimo, yra įvykdęs visus įsipareigojimus VMI ir Sodrai. Pariškėjo skola bus 
vertinama paraiškos pateikimo datai. 0.01 Eur bus laikoma skola. Vadovaujamasi 
Sporto įstatymo 20 straipsnio nuostatomis



11 Ar perkamas inventorius per sutarties laikotarpį privalo būti 
"nudėvėtas"?

Inventorių rekomenduojama ,,nudevėti" per įprastą jo tarnavimo laiką. Siūloma 
vadovautis organizacijos apskaitos politika ir tvarkomis.

12 Jei projekto vadovas, kuris nėra įmonės darbuotojas ar vadovas, 
įtraukiamas į projektą, t.y. numatytas paslaugų teikimas, ar 
paraiškoje jį galima įvardinti, kaip sporto projekto valdymo 
komandos narys? nes pagal neperkančiųjų oraganizacijų pirkimo 
tvarką, gali būti ir kitas laimėtojas jau vykdant projektą atlikus 
pirkimą.

Taip, jeigu pirksite projekto vadovo paslaugas, tuomet pagal NPO tvarką, negalite 
žinoti pirkimo laimėtojo tuo atveju, jeigu pagal pirkimo sumą reiks apklausti 3 
potencialius tiekėjus. Projekte galite aprašyti reikalavimus projekto vadovo pareigybei

13 Kaip balais vertinama/ir ar vertinama mažiau galimybių turinčių 
asmenų įtraukimas? Paraiškoje balai nenumatyti.

Mažiau galimybių turinčių asmenų įtraukimas į fizinio aktyvumo veiklas yra vienas iš 
keturių prioritetų, kurių pasirinkimo pagrindimas vertinamas bendrai nuo  0 iki 15 balų. 

14 Ar gali būti perkamos projekto administravimo paslaugos? Taip, gali. Rekomenduojama projektus rengti ir juos administruoti patiems 
pareiškėjams/projektų vykdytojams. 

15 Jeigu istaiga yra simtas procentu neigalieji ar gali maziau vykdyti 
veiklas viena karta i savaite po dvi valandas? ar reikia visus 
pagristi?

Taip, gali. Veiklų trukmę ir intensyvumą planuoja paraiškos teikėjai, atsižvelgdami į 
tikslinių grupių poreikius ir galimybes. Tačiau dėmesingai pasirinkite prioritetus 
(nesirinkite tokių prioritetų, kurių negalėsite įgyvendinti projektu).

16 ar fizini aktyvumą skatinančios veiklos ir iranga pastatyta gali vykti 
uzdaroje patalpoje t.y. mokyklos viduje

Taip, gali. Sporto projekto veiklų pobūdį ir jų įgyvendinimo vietą pasirenka 
pareiškėjas/projekto vykdytojas. Kadangi klausime minima mokykla, atkreipiame Jūsų 
dėmesį į šį SRF Tvarkos Aprašo straipsnį: "68. Sporto rėmimo fondo lėšos negali būti 
skiriamos ir naudojamos: 68.3. sporto projektų veikloms, kurios yra bendrojo 
ugdymo, profesinio mokymo ar aukštojo mokslo studijų programų dalis.". 

17 Ar dalyvių atvežimo į veiklos vietą (jei ji yra toliau nuo gyvenamųjų 
vietų) išlaidos yra tinkamos finansuoti?

Taip, svarbu kad išlaidos būtų tinkamai pagrįstos.

18 Laba diena. Kaip yra suprantami IT įrankiai? Prašau pateikti 
pavyzdžių.

Yra sukurta daugybė programėlių, taip pat video platformų, kurios gali padėti vesti 
užsiėmimus nuotoliniu būdu, planuoti siektinus rezultatus ar kelti iššūkius ir teikti 
grįžtamąjį ryšį projekto dalyviams ar kitaip praturtinti projektą. Šiuo specialiuoju 
kriterijumi skatinama pasinaudoti esamais įrankiais projekto veikloms vykdyti ar 
praturtinti.

19 Kaip bus vertinamas tvarumo reikalavimas? Kas būtų verta 2, o 
kas jau 4 balų?

Kaip minėjome seminare, viskas priklauso nuo to, kiek pasirinktas specialusis 
kriterijus atsispindės veiklų įgyvendinime bei bus pagrįstas likusiu paraiškos turiniu. 
Taip pat rekomenduojame rengiant paraišką naudoti paraiškų vertinimo lapą ir kritiškai 
patiems įsivertinti pagal lape pateikiamą informaciją.

20 Ar įmonė gali vykdyti veiklas privačioje teritorijoje (savo ar 
nuomuojamoje)?

Taip, gali

21 Specialieji kriterijai vertinami 0, 2 ir 4. Kokiais atvejais skiriami 2 
ar 4 balai? Pavyzdžiui, kriterijus dėl skirtingų amžiaus grupių 
dalyvavimo FA veiklose - kokios sąlygos turi būti tenkinamos 
siekiant gauti maksimalų balą: ar tai, kad VISOSE veiklos turi 
dalyvauti šeimos (4 balai) ir pan. Kitas pavyzdys - IT priemonių 
naudojimas - nuotolinės treniruotės, įrankiai - 2 arba 4 balai - kaip 
tinkamai, pakankamai aiškiai atskleisti projekto atitiktį šiems 
kriterijams, siekiant maksimalaus balo?

Kaip minėjome seminare, viskas priklauso nuo to, kiek pasirinktas specialusis 
kriterijus atsispindės veiklų įgyvendinime bei bus pagrįstas likusiu paraiškos turiniu. 
Taip pat rekomenduojame rengiant paraišką naudoti paraiškų vertinimo lapą ir kritiškai 
patiems įsivertinti pagal lape pateikiamą informaciją.



22 Ar vaikai, gyvenantys Vilniaus rajone, kur nėra sporto 
infrastruktūros, vietinėse mokyklose nėra sporto būrelių, gali būti 
traktuojami kaip sunkumų patiriantys?

Jei projektas skirtas mažiau galimybių turintiems asmenims, paraiškoje labai svarbu 
aprašyti ir pagrįsti priežastis: kas sudaro kliūtis dalyvauti kitose galimose veiklose. 
Kadangi kiekvieno projekto pasirenkama kryptis ir situacija gali būti labai skirtinga, 
svarbu, kad pagrįstumėte būtent savo tikslinės grupės kontekstą. Tai gali būti 
geografiniai, socialiniai, finansiniai, kultūriniai, sveikatos ar kiti skirtumai.

23 Kokiais kriterijais bus mažinamas atitikimas specialiesiems 
kriterijams iš 4 į 2 ar 0?

Kaip minėjome seminare, viskas priklauso nuo to, kiek pasirinktas specialusis 
kriterijus atsispindės veiklų įgyvendinime bei bus pagrįstas likusiu paraiškos turiniu. 
Taip pat rekomenduojame rengiant paraišką naudoti paraiškų vertinimo lapą ir kritiškai 
patiems įsivertinti pagal lape pateikiamą informaciją.

24 Dėl sistemos. Per mažas simoblių kiekis skirtas projekto 
komandos kvalifikacijos aprašymui. Telpa vos vienas normalus 
sakinys. Ar yra galimybė padidinti simbolių skaičių? 

Paraiškos dalyje "5.1.1. Projekto administravimo komandos nariai" ir laukelyje 
"Kvalifikacija, kompetencijos, patirtis"  maksimalus simbolių skaičius 200. Jis nebus 
didinamas, o atsakymas turėtų būti konkretus ir tikslus. Galima pateikti CV. 
Akcentuotina, kad prie paraiškos turi būti pridedami privalomi dokumentai, kurie 
įvardyti paraiškos formoje, administracinės atitikties tinkamumo vertinimo formoje. Gali 
būti pridedami ir dokumentai, kurie pagrindžia vieną ar kitą paraiškos teiginį, faktą. 
Tačiau paraiškos priedai/dokumentai, kurie pridedami siekiant pateikti 
išsamesnius atsakymus į paraiškos klausimus, vertinami nebus. 

25 Ar bus finansuojamas projektas jei jis planuojamas vykdyti 
pastate, kuris nėra sporto paskirties.

Projekto veiklos gali vykti pastate, kuris nėra sporto paskirties.

26 Ar žemės sklypas privalo nuosavybės teise priklausyti 
pareiškėjui/partneriu? Ar pakanka to, kad savivaldybė yra skyrusi 
tą sklypą pareiškėjui/partneriui. Sklype norima lokalizuoti 
įsigyjamą sporto įrangą,

Pareiškėjas turi turėti teisinį pagrindą naudotis žemės sklypu. Pagrindas gali būti 
įvairus (nuosavybė, panauda ar kt.). Rekomenduojama prie paraiškos pridėti teisę 
naudotis įrodančių dokumentų kopijas.

27 Jei dalis išlaidų nėra tinkamos finansuoti - ar paraiška atmetama, 
ar ta dalis tiesiog nefinansuojama?

Jei dalis išlaidų nėra tinkamos, jos yra išbraukiamos iš sąmatos ir nefinansuojamos, 
paraiška nėra atmetama.

28 Ar reikia pateikti paslaugų, kurių vertė daugiau nei 500 EUR 
komercinius pasiūlymus? Pvz. stovyklos patalpų nuoma, patalpų 
varžyboms nuoma?

Paslaugų komercinių pasiūlymų pateitki nereikia. Komercinius pasiūlymus reikia 
pateikti tų prekių, kurių vieneto vertė lygi arba didesnė nei 500 eur.

29 Ar galima įrengti stacionarią sporto įrangą veiklos vykdymo 
vietoje, jei ji yra privati ar nuomuojama?

Pareiškėjas turi turėti teisinį pagrindą naudotis žemės sklypu ar kitu nekilnojamo turto 
objektu. Pagrindas gali būti įvairus (nuosavybė, panauda ar kt.). Rekomenduojama 
prie paraiškos pridėti teisę naudotis įrodančių dokumentų kopijas. Taip pat 
atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, pagal Aprašo 62 punktą, "Tuo atveju, kai Sporto 
rėmimo fondo lėšos yra skiriamos sporto inventoriui ir įrangai įsigyti, esamų sporto 
bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, sutartyje turi būti numatyta pareiga sporto projekto 
vykdytojui naudoti įsigytą, remontuotą, atnaujintą (modernizuotą) ir (arba) rekonstruotą 
turtą sporto projekto tikslais sutartyje nurodytą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis 
nei paraiškoje nurodytas laikotarpis." Taip pat jei numatoma įsigyti ilgalaikio turto, už 
ilgalaikį turtą 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos turės būti teikiamos 
ataskaitos (Taisyklių 155 punktas).



30 Vadovaujantis naujais reikalavimais, visas FA veiklas gali vesti tik 
treneriai, turintys fizinio aktyvumo ar sporto specialisto ar 
instruktoriaus kvalifikaciją. O kaip tada savanoriai, vykdantys 
fizinio aktyvumo veiklas?

Pažymėtina, kad reikalavimai asmenims, turintiems teisę dirbti sporto srityje, yra 
nustatomi Sporto įstatymu. Tai pamatinis dokumentas, kuriuo privaloma vadovautis 
dirbant šioje srityje. Tad pagrindiniai veiklas vedantys asmenys turi turėti reikalingą 
kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to, ar jie veikia savanoriškais pagrindais, ar jiems už 
šį darbą mokama.

31 nosavos lesos, ar jas reikia parodyti teikiant paraiska ar bet kuriuo 
metu laimejus ir pasirasius sutarti

Prisidėti prie projekto nuosavomis lėšomis Jūs įsipareigojate pasirašydami sutartį, 
įrodymas, kad Jūs turite nuosavų lėšų sumą nėra prašomas. Įgyvendinant projektą 
pojekto vykdytojo nuosavų lėšų panaudojimas projekto sąmatoje numatytoms 
išlaidoms apmokėti turi būti pagrįstas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentais. 

32 Sveiki,
4.1. Veiklos aprašymas, tikslinė grupė ir įgyvendinimui reikalingo 
inventoriaus/įrangos kiekio pagrindimas: Ar kalbama apie 
perkamą ar nuomojamą inventorių?

Minimas paraiškos klausimas taikytinas ir projekto įgyvendinimui būtino sporto 
inventoriaus/įrangos įsigyjimo, ir jo nuomos atveju, kadangi SRF 2022 m. Taisyklėse 
minima: "6. Tinkamos Fondo lėšomis finansuoti yra tos išlaidos, kurios yra būtinos 
projekto tikslui pasiekti: 6.1. tiesioginės projekto įgyvendinimo išlaidos: 6.1.5. patalpų, 
bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo 
išlaidos (šildymui, elektros energijai, kurui ir pan.).". Atkreipiame Jūsų dėmesį į šį SRF 
Tvarkos Aprašo punktą: "68. Sporto rėmimo fondo lėšos negali būti skiriamos ir 
naudojamos: 68.17. išlaidoms, skirtoms naudotam turtui įsigyti.". 

33 Jei vienoje paraiškoje bus dvi sritys - kurią pasirinkti pildymo 
metu? Ir kur nurodyti antrą sritį? O jei pasirenkamos dvi veiklos 
sritys, kaip pažymėti, nes leidžiama pasirinkti tik vieną sritį

Paraiškos formoje skiltyje "INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ" pasirenkama tik viena 
projekto veiklų sritis, nors pats projektas gali apimti ir visas keturias. Paraiškos 
pildymo eigoje veiklų sritį galima keisti. SRF 2022 m. Kvietimo I-o skyriaus 2-oje dalyje 
įvardyta kaip pasirenkama projekto veiklų sritis: vadovaujantis procentiškai didžiausia 
dalimi projekto sąmatoje numatytų išlaidų, tiesiogiai susijusių su viena iš keturių veiklų 
sričių. 

34 Teikiant projekto paraišką, kuri apiims visas sritis. Ar geriau rašyti 
keturias skirtingas paraiškas detaliai ar viską įtraukti į vieną 
projekto paraišką?

Rekomenduojama rengti vieną paraišką, kadangi viena paraiška gali turėti visų keturių 
veiklų sričių elementų. Teikiant atskiras paraiškas į skirtingas veiklų sritis kyla rizika 
dėl finansavimo. 

35 Ar yra ribojama vienam veiklos dalyviui skiriama suma? Vienam veiklos dalyviui skiriama suma nėra nustatyta/apribota. SRF teisės aktuose 
numatyti apribojimai  darbo užmokesčio išlaidoms, daiktiniams prizams ir išlaidoms, 
susijusioms su komandiruotėmis ir kurioms netaikomas gyventojų pajamų mokestis 
(lėšų dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos 
įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 
„Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1515 „Dėl Viešųjų renginių ir aukšto 
meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų 
piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“. Skirtų Sporto 
rėmimo fondo lėšų dydis sporto projekto dalyviams maitinti negali viršyti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarime Nr. 1515 „Dėl Viešųjų 
renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų 
neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių 
patvirtinimo“ nustatytų sumų.)



36 Gal galite pateikti pavyzdžių kaip taisyklingai reikėtų suformuoti 
tikslą, uždavinius ir veiklas?

Rekomenduojame peržiūrėti projektų valdymo mokymus, kur tikrai rasite atsakymų į 
klausimus dėl projektų tikslų, uždavinių formulavimo bei kitos vertingos informacijos: 
https://www.srf.lt/kvietimai/2021-metu-kvietimas/1-4-veikla-smpf/renginiai/ 2020-12-16 
PROJEKTŲ VALDYMO MOKYMAI.

37 Kiek rekomenduojama įtraukti unikalių dalyvių? Unikalių dalyvių skaičius neribojamas, bet jis turi būti pasiektas per projekto 
įgyvendinimo laikotarpį. 

38 Ar į projekto vykdytojus galima pasitelkti ir atstovus nuo 
planuojamų projekto partnerių?

Vadovaujantis SRF 2022 m. Taisyklių II-o skyriaus punktu: "11. Fondo išlaidas gali 
patirti projekto vykdytojas ir (ar) partneris.". Tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį į šį SRF 
Tvarkos Aprašo punktą: "68. Sporto rėmimo fondo lėšos negali būti skiriamos ir 
naudojamos: 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."

39 Šnekant apie tikslinę grupę. Pvz. Mūsų projekto pirminė tikslinė 
grupė yra 10-18 amžiaus jaunimas. Tačiau, turime ir antrines 
tikslines grupes, kurios yra taip pat labai svarbios projekto 
sėkmingam įgyvendinimui. Jei paminėsime jas ar tai nukentės 
vertinimo balas?

Paraiškoje svarbu įvardinti visas projekto tikslines grupes. Tikslinė grupė yra tokia 
grupė žmonių, kuri dalyvauja projekto veiklose ir, pvz., yra fiziškai aktyvūs (jei tai yra 
fizinio aktyvumo pratybos, stovyklos, renginiai) ar mokosi (jei tai yra kvalifikacijos 
tobulinimo veiklos). 
Tačiau nelabai aišku, ką turite omenyje minėdami antrines tikslines grupes. Jei tai, 
pvz., renginio žiūrovai ar vaikus į fizinio aktyvumo pratybas palydintys tėvai / globėjai, 
kurie patys nebūna fiziškai aktyvūs jūsų projekto veiklose, jie nėra laikomi tikslinėmis 
grupėmis.

40 Sveiki, kaip pagrįsti, kad įstaiga pajėgi tęsti projektus, reikalingas 
dokumentas? Kokia forma?

Pagrindimui nėra privaloma pateikti papildomus dokumentus, kad įstaiga pajėgi tęsti 
projektus. Svarbu tinkamai tai pagrįsti paraiškos 4 ir 5 dalyse. 

41 Sveiki. Projektu neįtraukiama neįgalieji. Ar paraiška svarstoma ar 
ne?

Projekte neprivaloma įtraukti neįgaliųjų, nebent paraiška teikiama neįgaliųjų sporto 
plėtros skatinimui, t. y. pretenduoja į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių sporto 
projektų Fondo lėšų 10 procentų dalį, tuomet ne mažiau, kaip 50% dalyvių, turi būti 
neįgalieji asmenys.

42 Sveiki, 8
jei paraišką pildo vienos organizacijos 2 darbuotojai 
(koordinatorius ir finansininkas), ar yra galimybė finansininkui 
užpildyti 8 žingsnį nelaukiant, kol koordinatorius užpildys pirmus 
7?

Taip, žingsnius galite pildyte ne eilės tvarka, tik nepamirškite užpildžius kiekvieną 
žingsnį jį išsaugoti.

43 Kaip pagrįsti trenerio darbo užmokesčio dydį, jei treneris nebuvo 
įdarbintas?

Planuojant sąmatą rekomenduojama neviršyti nustatytų maksimalių galimų dydžių dėl 
atlyginimo (tiek pagal darbo sutartį, tiek pagal kitokio pobūdžio sutartis). Pavyzdžiui: 
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 mėnesiai. 
Darbo užmokesčio/atlygio už paslaugas išlaidos turi būti realios, atitikti rinkos kainas.



44 Sveiki, jei planuojamos veiklos samdant trenerį ar būtina jį 
įdarbinti ar galimas apmokėjimas pagal faktą? (pagal verslo 
liudijimą/individualią veiklą)?

Treneris gali būti įdarbinamas, gali paslaugas teikti ir pagal paslaugų sutartį. Jeigu 
paslaugos teikiamos pagal paslaugų sutartį, tuomet privaloma vykdyti pirkimą 
vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu (jeigu organizacija perkančioji), arba 
neperkančiųjų organizacijų pirkimų vykdymo aprašu (jeigu organizacija yra 
neperkančioji).

45 Kokybinių rezultatų aprašymas ir naudos dalyviams atskleidimas: 
ar aprašant kokybinius rezultatus reikėtų įvardyti siekiamą pokytį 
skaitine išraiška, procentine verte ar pan.? Jeigu, pavyzdžiui, 
siekiame, kad FA projekto metu dalyviai sustiprės fiziškai ir 
matuosime jų ištvermės rodiklius, ar reikia įvardyti siekiamybę? 
Vertintojai dažnai nurodo, kad nepakankamai atskleista rezultatų 
dalis. Ar galite pateikti pavyzdžių, kaip pakankamai rezultatus 
aprašyti ir numatyti?  

Kokybinis rezultatas taip pat gali būti pamatuojamas: t.y. jei numatomas pokytis, kyla 
klausimas, kiek pasikeis, lyginant su esama situacija. Taip pat svarbu įvardinti, kaip 
(kokiais būdais) bus matuojamas šis pokytis, kiek tie būdai tikrai padės išmatuoti jūsų 
norimą pokytį. Konkrečių pavyzdžių pateikti nėra įmanoma, kadangi svarbu, kad jūs 
suplanuotumėte ir atskleistumėte būtent jūsų projektui aktualius rezultatus, jų rodiklius 
bei pamatavimo būdus.
Taip pat rekomenduojame peržiūrėti projektų valdymo mokymus, kur tikrai rasite 
atsakymų į įvairius klausimus apie paraiškų planavimą ir rengimą: https://www.srf.
lt/kvietimai/2021-metu-kvietimas/1-4-veikla-smpf/renginiai/ 2020-12-16 PROJEKTŲ 
VALDYMO MOKYMAI.

46 Dalyvių maitinimas renginių metu (ne pietūs, bet vanduo, sveiki 
užkandžiai). Ar tai netinkamos išlaidos? Praėjusiais metais 
vertintojai sumažino renginių išlaidas nubraukdami lešas, skirtas 
maitinimui. 

Išlaidos yra tinkamos, tik turi būti aiškiai pagrindžiamos, realios, susietos su veiklomis 
ir atitikti kitus Apraše pateikiamus kriterijus, kurie plačiau išskleidžiami vertinimo lape.

47 Tikslo formulavimas, sąsaja su uždaviniais: kaip SRF 
rekomenduoja formuluoti projekto tikslą - remiantis SMART 
metodika (nurodant pokytį per tam tikrą laiką) ar bendrinį, o 
rezultatus kiekybiškai ir kokybiškai aprašome rezultatų dalyje?

Rekomenduojame susipažinti su 2022 m. SRF Kvietimo paraiškos turinio ir išlaidų 
pagrįstumo vertinimo forma, kurioje rasite visus kriterijus, kuriais vadovaujantis 
vertinamos paraiškos:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fd0f2c104d5d11ec862fdcbc8b3e3e05 
(Kvietimo 3 priedas). Šioje formoje taip pat akcentuojamas sporto projekto tikslo 
formulavimas bei vidinė projekto logika. Svarbus vidinės sporto projekto logikos 
nuoseklumas: iš projektu spręstinos problemos kyla tikslas/ai, iš tikslo uždaviniai, iš 
uždavinių – veiklos, iš veiklų - rezultatai. Projekto tikslas turi būti konkretus, 
išmatuojamas, pasiekiamas, aktualus ir realus. Projekto tikslo formulavimas 
vadovaujantis minima SMART metodika yra tinkamas. 

48 Ar dalyvių numerius traktuojate kaip prekę ar kaip spaudos 
paslaugą?

Jeigu perkate numerėlių spausdinimo paslaugą, tuomet tai gali būti paslauga, jeigu 
perkate jau pagamintus numerėlius, tuomet tai gali būti prekė.

49 Klausimas: Ar yra kokie nors ribojimai lėšoms, kurios gali būti 
surinktos iš projekto dalyvių apmokestinimo? Pavyzdžiui: 
negalima surinkti didesnio mokesčio iš projekto dalyvių nei 
reikalingas nuosavas indėlis į projektą. Arba surinktos lėšos iš 
projekto dalyvių turi būti patirtos projekto metu ar su projektu 
susijusioms veikloms vykdyti. Ar SRF mažina savo finansavimo 
dydį, kuris lygus surinktų lėšų iš projekto dalyvių sumai? Ar 
surinktos lėšos nėra niekaip ribojamos ir tai yra organizacijos 
reikalas kur ir kada surinktas lėšas panaudos?
Prašau, pakomentuokite šią vietą plačiau.

Nuosavas indėlis gali būti padengiamas surinkus dalyvių mokestį. Jei surenkama 
dalyvių mokesčių suma yra didesnė nei projekte nurodyta nuosavo indėlio suma, 
skirtumas yra laikomas pelnu ir ta dalimi mažinamas SRF finansavimas.



50 Ar galima įtraukt projekto vadovą pagal individualios veiklos 
sutartį į projekto administravimo išlaidas?

Jeigu projekto vadovas teiks paslaugas pagal individualios veiklos pažymą ar verslo 
liudijimą, vadinasi iš jo bus perkamos paslaugos. Tokiu atveju, paslaugos turi būti 
perkamos vadovaujanti Viešųjų pirkimų įstatymu (jei organizacija yra perkančioji) arba 
neperkančiųjų organizacijų pirkimų vykdymo tvarkos aprašu (jei organizacija 
neperkančioji). Bet kuriuo atveju, pirkimai negalimi iš suinteresuotų asmenų 
(giminaičių, įmonės darbuotojų, savęs ir pan.). Jeigu projekto vadovas yra  ir 
organizacijos vadovas ar darbuotojas, tuomet paslaugos pirkimas iš jo negalimas. 
Rekomenduojama pasirašyti papildomą susitarimą prie darbo sutarties ar sudaryti 
projektinę darbo sutartį.

51 ar galima pirkti bendrai vieną stovyklos organizavimo paslaugą, ar 
būtina pirkti atskirai maitinimo, nakvynės, transortavimo 
paslaugas, organizavimo paslaugas?

Galima pirkti ir vieną bendrą paslaugą visam stovyklos organizavimui.

52 jei treneris dirba projekte pagal darbo sutartį, ar atostoginiai ir 
nedarbo draudimo išlaidos yra tinkamos tiesioginės išlaidos? 
darbdavys privalo jas sumokėti, bet jos neįskačiuojamos į MMA

Vadovaujantis SRF reglamentuojančiais teisės aktais, SRF lėšomis kompensuojama 
projekto veiklas vykdančio personalo darbo užmokestis (DU) 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 ir mėnesio DU išlaidos 
negali būti didesnės nei 5 MMA. Tinkamos išlaidos yra darbo užmokestis, atostoginiai 
ar kompensacija už sporto projekto įgyvendinimo laikotarpiu priskaičiuotas ir 
nepanaudotas kasmetines atostogas, jeigu ji apskaičiuota ne vėliau kaip paskutinę 
darbo dieną įgyvendinant sporto projektą. Iš pateikto klausimo nėra aišku, apie kokią 
"nedarbo draudimo išmoką" klausiama. Pagal Nedarbo socialinio draudimo įstatymą, 
teisę gauti nedarbo draudimo išmoką turi Užimtumo tarnyboje įsiregistravęs nedarbo 
socialiniu draudimu draustas asmuo, kuriam suteiktas bedarbio statusas  - tokios 
išlaidos nekompensuojamos iš SRF. 

53 Ar renginių organizavimo srities projekto renginiai gali būti 
mokami? Ar tokiu būdu būtų sumažinamos skirtos lėšos tai 
sumai?

Nuosavas indėlis gali būti padengiamas surinkus dalyvių mokestį. Jei surenkama 
dalyvių mokesčių suma yra didesnė nei projekte nurodyta nuosavo indėlio suma, 
skirtumas yra laikomas pelnu ir ta dalimi mažinamas SRF finansavimas.

54 Kvalifikacijos kėlimo seminarams samdytume lektorių iš užsienio. 
Prie ko priskirti lektoriaus atlygį?

Lektorių atlygis yra 1 išlaidų kategorija

55 Kodėl pasirinkta, kad paraiškas šiais metais vertins sporto 
treneriai? Jie tikrai neturi supratimo apie paraiškas, projektines 
veiklas, taip automatiškai vėl iškils grėsmė - kad srf paraiškos gali 
būti netinkamai suvertintos. Jūs pernai žadėjote, kad kai bus 
paraiška suvertinta, jei kils klausimų bus galima patikslinti ją 
nekeičiant nei veiklų, paraiškos koncepcijos ir pan. Ar tokia 
galimybė bus (paaiškinti vertintojui ar teisingai suprato paraiškos 
koncepciją)

Šis reikalavimas (turėti teisę dirbti sporto srityje, kaip nurodoma Sporto įstatymo 11 
str.) įvestas siekiant didinti paraiškų vertinimo kokybę. Galimybės tikslinti paraiškos 
turinį nėra ir nebuvo ankstesniais metais, galimi patikslinimai tik techninio, redakcinio 
pobūdžio klaidoms, ir įtakos vertinimui šie patikslinimai negali turėti. Prašome atkreipti 
dėmesį į šią Taisyklių 55 punkto dalį: 
"55. (...) Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai 
ar duomenys dėl paraiškoje esančių techninių, redakcinių klaidų, neturinčių įtakos 
turinio vertinimui. Užklausa dėl paaiškinimų ir (ar) papildomos informacijos pareiškėjui 
neturi būti siunčiama, jei paraiškoje pateiktos informacijos vertintojams pakanka 
atitinkamam sprendimui priimti, t. y. vertintojai negali prašyti paaiškinimų ir (ar) 
informacijos, kurie nepaaiškina paraiškos atitikties vertinimo kriterijams, o tik 
sustiprina paraiškos atitiktį vertinimo kriterijams." Paraiškos koncepcijos aiškinimas 
turėtų esminės įtakos vertinimui, dėl to jis nėra galimas.



56 Ar privataus paslaugų teikėjo partneris (valstybinė įmonė, 
savivaldybė, seniūnija) yra privalumas?

Tokio kriterijaus nėra ir papildomi balai pridedami nėra.

57 Vykdant individualius fizinio lavinimo užsiėmimus skirtingose 
lauko aikštelėse skirtinguose LT miestuose ne mažiau kaip 3 
mėnesius, ir ne mažiau kaip 150 minučių per savaitę reikalinga 
kažkokia tai apskaita. Ar reikalingas iš anksto paskelbtas 
tvarkaraštis nurodant užsiėmimų vykdymo vietą? Ar pakanka 
vieno dalyvaujančio tikslinės grupės dalyvio užsiėmimų žurnalo? 
Kokiu būdu pagrįsti tokį dalyvavimą, kad tai SRF būtų 
pripažįstama kaip įvykdyta veikla?

Paraiškos teikimo metu turite aprašyti, kaip pasieksite šį rodiklį, o įrodymus pateikti 
turėsite jei gausite finansavimą, nes privalėsite šį rodiklį įgyvendinti.

58 Buvo pasakyta, kad savanoris negali būti dalyvis, tiesa? Taip pat 
buvo pasakyta, kad savanorio patirtos išlaidos GALI būti 
kompensuojamos, t. y. tinkamos finansuoti iš SRF ?

Renginio dalyvio sąvoka apibrėžta LRV nutarime Nr. 1515 ,,Dėl Viešųjų renginių ir 
aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų 
neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių 
patvirtinimo". Savanoriška veikla ir savanorio patirtų išlaidų kompensavimas 
nustatytas Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu. Savanorių išlaidų 
kompensavimas yra galimas. Išlaidos kompensuojamos pagal savanorio pateiktus 
faktinius dokumentus - sąskaitos, kvitai, čekiai ir kiti pirminiai dokumentai.

59 ar įrangos kainų pagrindimui pakanka 1 komercinio pasiūlymo? Taip, jeigu jame bus nurodytas visas ilgalaikis turtas, kurį planuojate pirkti.
60 Kelių reikia kainų pagrindimo dokumentų vienai ilgalaikio turto 

prekei? Kelių komercinių pasiūlymų ar pan.?
Pakanka vieno pasiūlymo ilgalaikiam turtui, jeigu jame nurodomas visas ketinamas 
įsigyti ilgalaikis turtas.

61 Ar nemokamos veiklos yra privalumas vertinant projektą, ar neturi 
reikšmės?

Vykdydami veiklas nemokamai, iškart atitinkate specialųjį kriterijų "Visos sporto 
projekto veiklos yra nemokamos dalyviams" ir gaunate 4 balus.

62 Projekte planuojama organizuoti fizinio aktyvumo stovyklas 
vaikams. Kaina vienam dalyvui apie 100 Eur. Ar teisingai 
suprantu, kad 90 proc. būtų apmokama iš SRF, o 10 proc. 
mokėtų vaikų tėvai ir tai būtų kaip nuosavas indėlis?

Projekto sąmatoje Jūs turite pateikti visas išlaidas, kokias patiriate organizuodami 
stovyklą, o ne vieno dalyvio kainą. Jiegu projektas bus finansuojamas, Jums bus 
padengtos suplanuotos išlaidos ir dalyviams ši stovyklą neturėtų kainuoti, nebent iš 
dalyvių rinksite dalyvio mokestį tik tokio dydžio, kurio reikia nuosavam indėliui 
padengti. Jei surenkama dalyvių mokesčių suma yra didesnė nei projekte nurodyta 
nuosavo indėlio suma, skirtumas yra laikomas pelnu ir ta dalimi mažinamas SRF 
finansavimas.

63 Jeigu žinom, kad projekto eigoje bus kasmet bent 10 proc. 
didinami darbuotojų atlyginimai, kaip tai įrašyti sąmatoje? Imti viso 
laikotarpio (4 metų) 1 mėn. vidurkį ar pildant skaidyti DU pagal 
metus (pvz 1000€x 12 mėn, 1100€x 12 mėn ir t.t.)

Tinka ir tas ir tas variantas. Galutinis rezultatas bus tas pats. 

64 Internetinė platforma dalyvių registracijai ir rezultatų pateikimui tai 
viešinimo išlaidos?

Atsakymas į šį klausimą yra nevienareikšmis, kadangi viskas priklauso nuo aplinkybių, 
reikalingas platesnis platformos aprašymas. Jei reikalingas įskiepis jūsų turimame 
tinklalapyje, kad galėtumėte vykdyti registraciją internetu ir automatizuoti rezultatų 
sekimą bei pateikimą – tai gali būti ir tiesioginės veiklos išlaidos, tačiau jei, pvz., 
kuriamas tinklalapis, kuriame ketinama paskelbti kitais būdais surinktus ir suvestus 
rezultatus, tuomet tai administravimo išlaidos. Labai svarbu, kad savo idėją 
aprašytumėte kuo konkrečiau paraiškoje, kad vertintojai galėtų įvertinti išlaidų paskirtį.



65 Sveiki, patys valdome sporto objektą ir vykdome veiklas jame. 
Mano klausimas, kaip teisingai suplanuoti ir pagrįsti 
eksploatacines išlaidas sporto projekto veikloms, nes kasmet 
vertintojo komentarai skiriasi ir teikiant mokėjimo prašymą 
pateikiami vis kiti reikalavimai.

Nuoma iš savęs galima nėra. Tinkamos išlaidos būtų komunalinės paslaugos (elektra, 
šildymas, vanduo) išskaičiuojant dalį, kuri suvartojama projektinei veiklai.

66 jeigu gaunami trijų verti ntojų balai yra tokie: 4 6 8, ir jeigu 
vedamas vidurkis yra artimiausių dviejų balų, tai arba 4+6 arba 
6+8. Nemažas skirtumas ? :)

Atkreipiamas dėmesys, kad du ekspertai vertina paraišką, o trečias kviečiamas 
tuomet, kai pirmųjų dviejų bendrų vertinimų balų skirtumas didesnis nei 20. Tad 
nurodomamo balų skirtumo būti negali.

67 Ar labiau rekomenduojate organizuoti reguliarius užsiėmimus, ar 
vienkartinius, įtraukiant daugiau unikalių dalyvių?

Rekomenduojame reguliarius užsiėmimus

68 pirmosiosiose skaidrėse buvo parodyta diagrama, kaip pasidalinta 
11 su trupučiu milijonų, ir tuo metu buvo pasiteirauta, ar iš jų yra 
finansuojami grynai ateinantys projektai, ar vis dėlto skiriama ir 
ankstesniems įsipareigojimams. Buvo atsakyta tarsi naujiems bet 
tarsi su įsipareigojimais. Gal galima sugrįžti į būtent tą skaidrę ir 
aiškiai konstatuoti, kiek lėšų yra skirta ateinantiems projektams. 
Netgi atskirai: kiek 1-4 sritims, o kiek 5 sričiai.

Iš visos minėtos sumos yra finansuojami ir esami įsipareigojimai (ankstesnių metų 
projektams), ir fondo administravimas, ir skiriamos lėšos naujo 2022 m. kvietimo 1-4 
sritims. 2022 m. 1-4 sričių kvietimo projektams skirta suma įvardijama Kvietimo teikti 
paraiškas 3 punkte: "šiuo kvietimu planuojama paskirstyti Fondo lėšų suma ne mažiau 
kaip 3 097 360 Eur." 5 sričiai yra paskelbtas atskiras kvietimas, su juo galite 
susipažinti čia:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fd0f2c104d5d11ec862fdcbc8b3e3e05.  

69 Ar netiesioginių išlaidų pripažinimui tinkamomis finansuoti būtina 
bus pagrįsti netiesiogines išlaidas?

Paraiškos sąmatoje šių išlaidų detalizavimo pateikti nereikės, bus reikalinga pasirinkti 
procentą. Tačiau, žinoma, kitose paraiškos dalyse turi būti aprašomas viešinimas ir 
administravimo komandos narių sudėtis ir atsakomybės ir kt.

70 Jei įmonė turi finansinių įsiskolinimų, ar gali dalyvauti SRF 
projektų kvietime? įsiskolinimai ne VMI ar Sodrai.
t.y. jei įmonė turi nuostolį, o ne pelną savo metinėje finansinėje 
ataskaitoje.

Pasitikrinkite, ar neatitinkate kokio kito Sporto įstatymo 20 straipsnio kriterijaus dėl 
kurio negalėtumėte gauti finansavimo.
Įsivertinkite, ar galėsite apmokėti tiekėjams. Projekto vykdytojo išlaidos  apmokamos 
taikant išlaidų kompensavimo būdą  pagal projekto vykdytojo pateiktus mokėjimo 
prašymus, kur turėsite pateikti išlaidas ir apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

71 Jei užsienio bendruomenė pateikė paraišką sporto stovyklai ar 
tinkami projekto dalyviai užsienyje gyvenantys lietuvių vaikai?

Taip, bet pagrįskite, kokią naudą gauna Lietuvos Respublika finansuodama tokį 
projektą.

72 Kokie svarbiausi dokumentai, su kuriais vertėtų susipažinti prieš rengiant ir teikiant sporto projekto paraišką? 
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Visi svarbiausi 2022 m. SRF Kvietimo teikti sporto projektų paraiškas dokumentai Jūsų patogumui pateikiami vienoje vietoje tinklapyje adresu: 
https://www.srf.lt/kvietimai/2022-metu-kvietimas/1-4-veiklu-sritys-smpf/dokumentai/ 
Dokumentai, su kuriais svarbu susipažinti rengiant ir teikiant 2022 m. sporto projektų paraiškas, yra šie:
- LR Sporto įstatymas (aktuali redakcija) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.23317/asr   
- SRF Tvarkos Aprašas (atuali redakcija) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8ca43f20254b11e9bf1ef395f41d6fbc/asr 
- SRF projektų finansavimo ir administravimo Taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b7669eb04b7711ec862fdcbc8b3e3e05
- Kvietimas teikti paraiškas ir jo 1 - 8 priedai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fd0f2c104d5d11ec862fdcbc8b3e3e05 
- Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo 
fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo Tvarkos Aprašas“ (aktuali redakcija):
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1276a9032a711eabe008ea93139d588/asr 
- Kiti rekomenduojami dokumentai https://www.srf.lt/wp-content/uploads/2021/11/Rekomenduojami-dokumentai.pdf 

Kvietimo prieduose rasite dokumetus, kuriuos itin rekomenduojame naudoti rengiant paraiškas:
- administracinės atitikties tinkamumo vertinimo forma:
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/fd0f2c104d5d11ec862fdcbc8b3e3e05/ccbe4d404df611ec862fdcbc8b3e3e05/ 
- turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo forma: 
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/fd0f2c104d5d11ec862fdcbc8b3e3e05/ccd57ec04df611ec862fdcbc8b3e3e05/ 


