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VšĮ Spaudos, radijo ir televizijos 

rėmimo fondas      

                                                                                                                 

                                              ĮSAKYMAS  

Dėl 2018 m. sausio mėn. 24 d. Įsakymo Nr. 18-02 „Dėl paaiškinimo, teikiant finansines 

ataskaitas“ papildymo 

 

ĮSAKAU papildyti Įsakymo Nr. 18-02 lentelės IV dalies „Paaiškinimų“ skiltį 4 punktu: 

„4) atlyginimai pagal darbo sutartis kūrybiniams darbuotojams (neįeina į projekto 

administracines sąnaudas)“ ir visą keičiamą Įsakymą išdėstyti taip:   

 

DĖL PAAIŠKINIMO TEIKIANT FINANSINES ATASKAITAS  Nr. 21-10                                                                                               

     2021 m. birželio mėn. 14 d., Vilnius 

 

ĮSAKAU pridėti šiuos paaiškinimus Fondo remiamų projektų vadovams, kuriais jie turi 

vadovautis, teikdami įgyvendinamų projektų finansines ataskaitas: 
     

Sąnaudų rūšys Paaiškinimai    

I. Medžiagos ir  gamybos sąnaudos (pagal 

sąskaitas-faktūras) 

projekto tikslams pasiekti su leidinio spausdinimu susijusios išlaidos,  radijo ar 

televizijos  projekto laidos gamybos išlaidos, garso ir vaizdo medžiagos gamyba 

interneto projekte (su juridiniais ir fiziniais asmenimis) 

II. Administravimo sąnaudos - iki 30 procentų iš Fondo gautos sumos:   

a) darbo užmokestis projekto vykdantiems 

darbuotojams (pagal darbo sutartis ar sąskaitas-

faktūras) 

a) darbo užmokestis  projektų vadovo ir kitų projekto įgyvendinime 

dalyvaujančių darbuotojų  (pagal darbo sutartis) ar atlyginimas, mokamas  už 

finansines ar projekto administravimo paslaugas  

b) transportas (pagal sąskaitas faktūras, kuro 

kvitus) 

projekto tikslams pasiekti būtinos kelionės išlaidos, t.y. kuro kvitai, autobuso, 

traukinio ar kt. transporto rūšių išlaidos (jei tai susiję su projektu) 

c) ryšiai (fiksuoto ir mobiliojo ryšio paslaugos-pagal 

sąskaitas faktūras) 

projekto tikslams pasiekti būtinos ryšio paslaugos, t.y. fiksuoto ir mobiliojo 

ryšio bei interneto paslaugos; išlaidos  už serverio nuomą  

d) kanceliarinės išlaidos (pagal sąskaitas-faktūras) tik būtinos projekto tikslams pasiekti išlaidos kanceliarinėms prekėms  

III. Nenumatytos ir reprezentacinės 

išlaidos - iki 5 procentų iš Fondo gautos 

sumos (pagal sąskaitas-faktūras) 

reprezentacinės išlaidos – projekto reprezentaciniams tikslams pasiekti būtinos 

išlaidos, susijusios su projekto pristatymu visuomenei (projekto pristatymo  

išlaidos, t.y. renginio organizavimo: kviestinių dalyvių maitinimas, gaivinantys 

gėrimai, suvenyrai, dovanos su projekto simbolika, kitos smulkios išlaidos).  

Nenumatytos išlaidos - projekto tikslams pasiekti būtinos, kituose straipsniuose 

nenumatytos išlaidos.  

Reprezentacinės ir nenumatytos išlaidos turi būti pagrindžiamos laisvos formos 

dokumentu (aktu), arba teisės aktų nustatytais dokumentais, patvirtinančiais 

prekių ar paslaugų įsigyjimą. 

http://www.srtrfondas.lt/


IV. Autorinės ir kt. sutartys (autorinės, 

intelektinių ir kt. paslaugų  sutartys, 

individuali veikla pagal verslo liudijimus ir 

pažymas-pagal sąskaitas-faktūras, pinigų 

priėmimo kvitus su fizinias ir juridiniais 

asmenimis) 

1) autorinis atlyginimas (išlaidos su mokesčiais) literatūros, meno ir mokslo 

kūrinių autoriams (bendraautoriams) už kūrinių sukūrimą ar už suteiktas teises 

(išimtinę ir neišimtinę licencijas) naudoti projekte anksčiau sukurtus kūrinius; 

atlyginimas atlikėjui (atlikėjams) už netiesioginį  kūrinių atlikimą ar už suteiktas 

teises (išimtinę ar neišimtinę licenciją) projekte panaudoti atlikimo įrašus;  2)  

atlyginimas už kolektyvinių administravimo organizacijos suteiktą licenciją 

naudoti projekte kūrinius ar gretutinių teisių objektus; 3) atlyginimas už 

intelektines, kūrybines ir kitas paslaugas  (su mokesčiais), t.y. vertimo, 

redagavimo, fotografavimo ir paslaugų išlaidas; 4) altyginimas kūrybiniams 

darbuotojams (neįeina į projekto administracines sąnaudas). 

V. Išlaidos papildomai projekto sklaidai 
(pagal sąskaitas-faktūras) 

išlaidos, patirtos pristatant vartotojui projekto turinį tiesiogiai arba per kitas 

žiniasklaidos priemones. Plakatai, skrajutės, reklaminiai skydeliai ir kitos 

rinkodaros priemonės, kuriuose įvardytas projekto pavadinimas. Taip pat 

išlaidos, atsiradusios su leidinio papildomu tiražu 

 

Šis Įsakymas įsigalioja nuo 2021 m. liepos 1 d. (už antrą 2021 m. pusmetį, pradedant nuo 

trečio ketvirčio, projektų vadovai finansinėse ataskaitose informaciją apie darbo sutartis 

su kūrybiniais darbuotojais teikia jau pagal šio Įsakymo paaiškinimus). 

 

 

VšĮ „Spaudos, radijo ir televizijos fondas“ 

Direktorius Gintaras Songaila 


