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PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

SUTARTIS, kurioje 

nustatytas TIKSLAS
VEIKLOS REZULTATAI





Pagrindinis įrankis – projektų 
valdymo sistema 

https://sistema.srf.lt



1) Vadovaukitės 

PARAIŠKA

- Įgyvendinkite tai, ką 

suplanavote paraiškoje

- Atsižvelkite į 

vertintojų pastabas



Sporto projekto paraiška





2) DOKUMENTAI IR TEISĖS AKTAI

SRF dokumentai
- Aprašas
- Taisyklės
- Kvietimas
Pateikiami SRF tinklalapyje www.srf.lt
Kvietimai > 2022-metu-kvietimas >1-4-veikla-smpf > Dokumentai
- Jūsų sutartis ir jos priedai (paraiška yra sutarties dalis)

Kiti teisės aktai
- Buhalterinę apskaitą apibrėžiantys
- Reglamentuojantys darbą su vaikais 
- Reglamentuojantys savanorišką veiklą
- Ir t.t. (kurie yra aktualūs Jūsų projektui)

http://www.srf.lt/


3) JŪSŲ PROJEKTO VALDYMAS 
SISTEMOJE





Projekto įgyvendinimo sutartis



Sutarties keitimai



FORMOS

Ministro įsakymu patvirtintos formos:

• Projekto veiklų tvarkaraštis;

• Tarpinės/galutinės dalykinės ataskaitos forma;

• Tarpinio/ galutinio mokėjimo prašymo forma;

Pildoma sistemoje https://sistema.srf.lt

https://sistema.srf.lt/






EFEKTYVI KOMUNIKACIJA

• Bendravimas su Jūsų projektui priskirtu projektų 

koordinatoriumi

• Visuose raštuose nurodykite projekto numerį

• Saugokite susirašinėjimo dokumentus

• Svarbiais klausimais komunikuokite per sistemą





Taip pat nepamirškite



• Darbų/finansų 

pasidalinimas

• Atsakomybė už 

rezultatus

• Partnerių susitikimai

PARTNERYSTĖ



4) PROJEKTO REZULTATAI IR JŲ 
SKLAIDA

• Matuokite poveikį – kas iš to, kad įvyko 

projektas? Kokios sėkmės istorijos? 

• Kiekybinis ir kokybinis poveikis (lyginkite su 

paraiška)

• Informuokite ir savo bendruomenę, ir platesnę 

visuomenę

• Pasidžiaukite kokybiškai įgyvendintu projektu.



2019 – 2021 M. 
SPORTO PROJEKTŲ 

ĮGYVENDINIMO 
PAMOKOS







Dažniau pasitaikančios rizikos ir jų 
valdymas

• Nukrypimai nuo veiklų 
tvarkaraščio (laiko valdymas)

• Papildomos išlaidos / 
nepripažintos išlaidos

• Komunikacijos trūkumas

• Projekto vadyba

• Laiku informuokite apie pokyčius 
(prieš 10 d.d. / kuo skubiau)

• Pasitikrinkite atsiskaitymo 
laikotarpius, susiplanuokite 
finansinius srautus, atsiųskite 
peržiūrėti pirkimų planą

• Rašykite per https://sistema.sfr.lt

• Įsivertinkite administravimo 
komandos ir tiesioginių veiklos 
vykdytojų kiekį, funkcijas, galimybes

https://sistema.sfr.lt/




• Projekto biudžeto planavimas, vykdymas, 

perskirstymas = efektyvus projekto lėšų 

naudojimas

• Buhalterinės apskaitos vedimas vadovaujantis 

teisės aktų nuostatomis visoms organizacijos 

veikloms

• Profesionalūs apskaitos, (viešųjų) pirkimų 

specialistai

FINANSŲ VALDYMAS



SĖKMĖS RECEPTAS

• Įsigilinkite į Sporto rėmimo fondo reikalavimus 

šiandien ir supažindinkite su jais savo organizacijos 

vadovą, finansininką, projekto partnerius

• Vadovaukitės galiojančiais LR teisės aktais

• Aktyviai dalyvaukite Švietimo, mainų paramos fondo 

organizuojamuose renginiuose ir paskatinkite partnerius

susipažinti su jų medžiaga

• Jei matote, kad kažko nespėjate – susisiekite.



KLAUSIMAI


