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Projekto vykdytojas

Veiklų tvarkaraštis 10 d.d. nuo projekto pradžios 

datos. Toliau teikiama pagal 

grafiką.

Tarpinės veiklos ataskaitos 2 kartus per metus pagal 

sutartyje numatytą grafiką.

Galutinė veiklos ataskaita per 15 d.d. nuo projekto 

įgyvendinimo pabaigos.

Mokėjimo prašymas tarpinis/galutinis teikiamas 

kartu su veiklos ataskaita.

Tęstinumo įsipareigojimų 

vykdymo ataskaitos forma, 

jeigu įsigyjamas ilgalaikis 

turtas.

3 metus po projekto

įgyvendinimo pabaigos, ne 

rečiau kaip 1 kartą per 

metus.

Sutarties priedai

Su sutarties priedais galite

susipažinti:
https://www.srf.lt/kvietimai/2022-metu-

kvietimas/1-4-veiklu-sritys-

smpf/dokumentai/

Visi priedai pildomi ir pateikiami 

SRF sistemoje:

https://sistema.srf.lt/

https://www.srf.lt/kvietimai/2022-metu-kvietimas/1-4-veiklu-sritys-smpf/dokumentai/
https://sistema.srf.lt/


Ypatingas dėmesys sutartinėms 
nuostatoms (veiklų tvarkaraščiai):

Sutarties 17.13. punktas

17.13. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties 3 punkte nurodytos projekto pradžios dienos
pateikti Atsakingai institucijai veiklų tvarkaraštį Sporto rėmimo fondo elektroninėje paraiškų ir projektų
valdymo sistemoje (Sutarties 3 priedas) už einamojo metų pusmečio veiklas, įskaitant tolimesnio
pusmečio pirmas 15 dienų.

Projekto vykdymo ataskaita, įskaitant mokėjimo prašymą vertinama atsižvelgiant į informaciją pateiktą 
tvarkaraštyje. 

Nesant veiklų tvarkaraštyje įrašų arba esant klaidingiems įrašams kyla grėsmė neužskaityti patirtų išlaidų. 
Koordinatoriui atvykus į patikrą vietoje nerasti vykdomų veiklų. 

Grafikas teikti veiklų tvarkaraštį bendras visoms sritims:

01.01-01.15 už laikotarpį nuo 01.16-07.15 

07.01-07-15 už laikotarpį nuo 07.16-01.15



Ypatingas dėmesys sutartinėms 
nuostatoms (avansas):

Sutarties 6 punktas

Avansas Sutarties galiojimo metu gali būti išmokamas tik vieną kartą Projekto vykdytojui teikiant
prašymą Sporto rėmimo fondo elektroninėje paraiškų ir projektų valdymo sistemoje.

Jeigu per 5 mėnesius nuo avanso gavimo dienos Projekto vykdytojas ar nė vienas iš projekto partnerių
nepradeda vykdyti projekto veiklos, Projekto vykdytojas per 5 darbo dienas nuo Atsakingos institucijos
pranešimo gavimo dienos privalo grąžinti avansą Atsakingai institucijai Sutarties 17.16 papunktyje
nustatyta tvarka.



Sutarties keitimai

Neesminis Esminis

Neturi įtakos projekto rodikliams; Paraiškoje numatytų veiklų ir (arba) jų plano

pakeitimas;

Perkeliama iki 20 procentų sąmatos išlaidų

kategorijos lėšų sumos, perkeliant

lėšas kitų sąmatos išlaidų kategorijų suma negali

padidėti daugiau nei 20 procentų;

Perkeliama daugiau kaip 20 procentų sąmatos

išlaidų kategorijos lėšų sumos, perkeliant

lėšas kitų sąmatos išlaidų kategorijų suma didėja

daugiau nei 20 procentų;

Projekto laikotarpis keičiamas ne daugiau nei

30 dienų;

Keičiamas arba išbraukiamas esamas projekto

partneris iš projekto veiklų;

Keičiama projekto vykdytojo banko sąskaita;

Projekto laikotarpis keičiamas daugiau nei

30 dienų.

Pakeitimai leidžiami tik projekto veiklų ribose.



Sutarties keitimai

Neesminis Esminis

Teikiama ne vėliau kaip 10 d.d. iki numatomų 

pakeitimų.

Teikiama ne vėliau kaip 20 d.d. iki numatomų 

pakeitimų. Keičiant laikotarpį, ne vėliau kaip 20 

d.d. iki projekto laikotarpio pabaigos.

Atsakingai institucijai neatsakius per 10 d.d. nuo 

prašymo pateikimo dienos, keitimas įsigalioja 

automatiškai.

Atsakinga institucija atsako per 10 d.d. nuo 

prašymo pateikimo dienos.

Papildomo susitarimo prie sutarties nėra. Keitimui pritarus rengiamas papildomas 

susitarimas prie sutarties.



Sutarties keitimai

Sutarties keitimo prašymai teikiami raštu SRF sistemoje 

www.sistema.srf.lt

Jeigu planuojama juridinio asmens reorganizacija, pateikti prašymą pakeisti sutarties rekvizitus ir 

pridėti reorganizacijos dokumentus.



Ypatingas dėmesys 
sutartinėms nuostatoms (sąmata):

Sutarties 8 punktas
Projekto sąmata nurodyta projekto paraiškos vertinimo išvadų dalyje. Projekto sąmata yra sudėtinė Sutarties dalis. 
Projekto sąmata yra patalpinta Sporto rėmimo fondo elektroninėje paraiškų ir projektų valdymo sistemoje. Norint 
pakeisti sąmatą svarbu atkreipti dėmesį koks procentinis pokytis tarp sąmatos išlaidų kategorijų (1-4): 

• Jei pokytis <20 % – neesminis sutarties pakeitimas (10 d.d. iki numanomos patirti išlaidos ar pirkimo); 

• Jei virš 20 % – esminis sutarties pakeitimas (20 d.d. iki numanomos patirti išlaidos ar pirkimo). 

Prašymas dėl sąmatos keitimo atmetamas, kai yra pateiktas mokėjimo prašymas dėl patirtų išlaidų kompensavimo 
(t. y. išlaidos jau patirtos ir  apmokėtos), bet atsakinga institucija nebuvo laiku informuota apie planuojamus 
pokyčius. 



Ypatingas dėmesys 
sutartinėms nuostatoms (laikotarpis):

Norint pratęsti projekto laikotarpį svarbu prieš:

20 d.d. užpildyti prašymą keisti laikotarpį (jeigu pratęsimas bus >30 kalendorinių dienų);

10 d.d. užpildyti prašymą keisti laikotarpį (jeigu pratęsimas bus <30 kalendorinių dienų).

Projekto įgyvendinimo trukmė pagrįstais atvejais gali būti pratęsta iki 4 metų, bet projekto pradžia negali būti
vėlesnė nei 2022 m. gruodžio 1 d., o pabaiga negali būti vėlesnė nei 2026 m. birželio 30 d.

Laiku nepateikus prašymo, sutarties įgyvendinimo pabaigos data laikoma nurodyta sutarties 3 punkte.



Ypatingas dėmesys 
sutartinėms nuostatoms (ataskaitos):

Sutarties 17.10. punktas

17.10. kiekvienais kalendoriniais metais teikti po dvi tarpines projekto vykdymo ataskaitas iki projekto 
įgyvendinimo pabaigos. Tarpinė projekto vykdymo ataskaita yra teikiama privalomai.

Laiku nepateikus projekto vykdymo (veiklos ataskaita būtina, mokėjimo prašymas gali būti teikiamas pasirinktinai)
ataskaitos, gali būti inicijuojamas sutarties nutraukimas. 

Grafikas teikti 17.11. tarpines projekto vykdymo ataskaitas (17.11.1 ir 17.11.2 punktuose):

KT: 06.01-06.30 už laikotarpį nuo 12.01-05.31; 
KT: 12.01-12.31 už laikotarpį nuo 06 01-11.30;

SRO: 04.01-04.30 už laikotarpį nuo 10.01-03.31
SRO: 10.01-10.31 už laikotarpį nuo 04.01-09.30

FAV: 05.01-05.31 už laikotarpį nuo 11.01-04.30 
FAV: 11.01-11.30 už laikotarpį nuo 05.01-10.31 

SIĮ:06.01-30 už laikotarpį nuo 12.01-05.31
SIĮ: 12.01-31 už laikotarpį nuo 06.01-11.30



Ypatingas dėmesys 
sutartinėms nuostatoms (ataskaitos):

Galutinė ataskaita: ne vėliau kaip per 15 d.d. nuo projekto įgyvendinimo pabaigos nurodytos Sutarties 3 
punkte.

Sutarties 12.1. punktas

projekto, kurio vertė yra mažesnė arba lygi 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų ir įgyvendinimo laikotarpis lygus arba 
trumpesnis nei 8 mėnesiai, teikiamas tik galutinis mokėjimo prašymas.



Ypatingas dėmesys 
sutartinėms nuostatoms 
(perleidžiamos teisės):

17.3. Projekto vykdytojas neturi teisės
perleisti jokių savo teisių ir pareigų
(įskaitant ir įsigyto turto perleidimą),
kylančių iš Sutarties, tretiesiems asmenims
be Atsakingos institucijos sutikimo.

Jeigu planuojama įsigytą turtą leisti projekto
tikslais naudoti kitiems juridiniams
asmenims, pranešti/suderinti su projekto
koordinatoriumi informuojant per
komunikacijos skiltį.



Ypatingas dėmesys 
sutartinėms nuostatoms (patikros):

Vadovaujantis sutarties 18.7 punktu Atsakinga institucija turi 
teisę 18.7. vykdyti patikras vietoje Taisyklėse nustatyta tvarka.

40. Atsakinga institucija turi teisę atlikti planuotą arba neplanuotą patikrą projekto
įgyvendinimo vietoje ir (arba) jo administravimo vietoje.

41. Apie planuojamą patikrą vietoje Atsakinga institucija ne vėliau nei prieš 3 darbo
dienas informuoja Projekto vykdytoją. Jei išankstinis informavimas apie patikrą vietoje
gali turėti neigiamos įtakos patikros rezultatams, apie tokią patikrą neinformuojama.



Pažeidimų tvarka

37. Atliekant projektui skirtų lėšų naudojimo priežiūrą vertinama, ar pasiekiami projekte
numatyti tikslai bei rodikliai ir suplanuoti veiklos rezultatai, įgyvendinami uždaviniai, vykdomos
konkrečios priemonės, ar projektui skirtos lėšos naudojamos tinkamai ir pagal paskirtį.

38. Atsakinga institucija, įtarusi pažeidimą ir (ar) gavusi informacijos apie įtariamus pažeidimus
iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus
reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Viešųjų pirkimų
tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir (ar) trečiųjų šalių, įvertina, ar su
įtariamu pažeidimu susijusi informacija turi pažeidimo požymių ir įsitikina, ar įtariamas
pažeidimas gali būti ištaisytas Taisyklių XIV skyriuje nustatytais atvejais.

Viena iš pasekmių gali būti rengiamas sprendimas dėl lėšų išmokėjimo ar išlaidų pripažinimo
tinkamomis finansuoti laikino sustabdymo/neužskaitymu.



Projekto rodiklių priežiūra

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu turi būti
įgyvendintos paraiškoje nusimatytos visos
projekto veiklos, pasiekti visi projekto rodikliai
ir patirtos su projekto įgyvendinimu susijusios
tinkamos finansuoti Fondo ir projekto
vykdytojo ir/ar partnerio nuosavomis lėšomis
patirtos projekto išlaidos.

Projekto rodikliai, kuriuos Projekto 

vykdytojas įsipareigoja pasiekti 

projekto vykdymo laikotarpiu

nurodyti sutarties 4 p.



Projekto rodiklių priežiūra

Atsižvelgiant į sumažėjusias siekiamų projekte rodiklių reikšmes, vertinamas sporto projekto
išlaidų pagrįstumas ir, esant pagrindui, inicijuotas skiriamų lėšų sumažinimas arba, jei lėšos jau
išmokėtos, išmokėtų projekto lėšų ar jų dalies susigrąžinimas.

Jei projekte bent pusės visų rodiklių reikšmės nepasiekiamos daugiau kaip 50 procentų, vadovybės komisijos 
posėdžio metu vertinamas projekto tikslų pasiekimas ir sprendžiamas klausimas dėl projekto įgyvendinimo 

sutarties nutraukimo bei visų projektui skirtų lėšų susigrąžinimo. 

Rodiklio nepasiekimo procentinė dalis

(skaičiuojama nuo projekto įgyvendinimo sutartyje 

nustatytos rodiklio reikšmės)

Finansinės pataisos dydis 

(procentinė dalis, nuo rodikliui pasiekti skirtų išlaidų, 

pripažintų tinkamomis finansuoti projekto išlaidų*)

Nuo 20 proc. ir iki 25 proc. (imtinai) 5 proc.

Daugiau kaip 25 proc. ir iki 40 proc. (imtinai) 10 proc.

Daugiau kaip 40 proc. ir iki 50 proc. (imtinai) 20 proc.

Daugiau kaip 50 proc. 25 proc.



Terminai

Projekto vykdytojas

Nenaudojamas avansas Jei nepanaudoja per 5 mėnesius nuo avanso gavimo 

dienos, grąžina per 5 d.d.

Sutarties pakeitimas 20/10 d.d dienų priklausomai ar tai esminiai ar neesminiai.

Sutarties pratęsimas Iki 4 metų, bet ne ilgiau kaip iki 2026 06 30.

Ilgalaikis turtas Kasmet 3 m. skaičiuojant nuo galutinės ataskaitos 

patvirtinimo kalendorinių metų pabaigos.

Saugoti dokumentus susijusius

su projekto įgyvendinimu

5 m. nuo kalendorinių metų pabaigos

Atsakinga institucija pavedimus

atlieka

Per 25 d.d. nuo ataskaitos patvirtinimo. Per 10 d.d. nuo

avanso prašymo gavimo dienos.



Klausimai - atsakymai


