
Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2021-04-19, S-592
(sutarties data ir Nr.)

Prekių ar paslaugų tiekėjas
Dokumento data 

(metai-mėnuo-diena)

Dokumento pavadinimas ir Nr.

(PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, 

avansinė apyskaita, nurašymo 

aktas ir t.t.)

Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės 

ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)
Programos priemonės pavadinimas

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma (Eur)

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

0,00

1 2021-06-20

SĄSKAITA FAKTŪRA NR. 

MFM0000006, dok. nr. 262, 

mok. ident. kodas 195779848, 

operacijos nr. RD126941171

2 dienų maitinimo paslaugos treniruočių stovyklos 

dalyviams (72 dalyviai) Jaunimo rinktinės treniruočių stovykla, Vilnius 800,00

(Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro forma)

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m.   d. įsakymu Nr. V-

  2021-07-07     Nr.

195779848 Lietuvos skraidančiojo disko federacija
(Programos vykdytojo kodas) (Programos vykdytojo pavadinimas)

Jonažolių g. 9-43, LT-04139 Vilnius, Tel. 8 612 55088, El. p. lsdfederacija@gmail.com
(Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas)

Lėkščiasvydžio aukšto meistriškumo sporto programa
(Programos pavadinimas)

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų I-II ketvirčių registras

(data ir numeris)

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

I. Programos įgyvendinimo išlaidos 

1. Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję vykdytojo mokesčiai

2. Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos 

Iš viso 1



2

Prekių ar paslaugų tiekėjas
Dokumento data 

(metai-mėnuo-diena)

Dokumento pavadinimas ir Nr.

(PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, 

avansinė apyskaita, nurašymo 

aktas ir t.t.)

Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės 

ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)
Programos priemonės pavadinimas

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma (Eur)

1 2 3 4 5 6 7

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

2 2021-06-28

SĄSKAITA FAKTŪRA NR. 

MFM0000007, dok. nr. 261, 

mok. ident. kodas 195779848, 

operacijos nr. RD126940429

1 dienos maitinimo paslaugos treniruočių stovyklos 

dalyviams (53 dalyviai) Jaunimo rinktinės treniruočių stovykla, Jurbarkas 400,00

3

4

5

1,200,00

1

2

3

4

5

0,00

1 2021-06-16

SĄSKAITA FAKTŪRA Nr. 

MMN 0000150, dok. nr. 254, 

operacijos nr. RD126273427 inventoriaus nuoma treniruočių stovyklai Jaunimo rinktinės treniruočių stovykla, Vilnius 105,00

2 2021-06-28

sąskaita faktūra SPC Nr. 0852, 

dok. nr. 258, mok. ident. kodas 

195779848, operacijos nr. 

RD126868545 Stadiono nuoma treniruočių stovyklai Jaunimo rinktinės treniruočių stovykla, Jurbarkas 400,00

3

4

5

505,00

1 2021-06-30

Invoice Nr. : 2141168, dok. nr. 

256, operacijos nr. 

RMO12398949 Inventoriaus įsigijimo išlaidos (60 lėkščiasvydžio diskų) Jaunimo rinktinės treniruočių stovykla, Jurbarkas 305,80

2 2021-06-30

SĄSKAITA Serija Nr. 

20210631, dok. nr. 268, mok. 

ident. kodas 195779848, 

operacijos nr. RO458118028

Konsultavimo paslaugos treniruočių stovyklų bei 

pasirengimo joms metu (120val. X 25 Eur)

Jaunimo rinktinės treniruočių stovyklos Vilniuje ir 

Jurbarke 3,000,00

3

4

5

3. Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos

4. Patalpų, skirtų Programos priemonėms tiesiogiai vykdyti, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos nuomos išlaidos 

5. Prekių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos (kurių vieneto vertė iki 500 Eur su PVM) įsigijimas ir paslaugos

Iš viso 2

Iš viso 3

Iš viso 4



3

Prekių ar paslaugų tiekėjas
Dokumento data 

(metai-mėnuo-diena)

Dokumento pavadinimas ir Nr.

(PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, 

avansinė apyskaita, nurašymo 

aktas ir t.t.)

Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės 

ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)
Programos priemonės pavadinimas

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma (Eur)

1 2 3 4 5 6 7

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

3,305,80

1

2

3

4

5

0,00

1

2

3

4

5

0,00

1

2

3

4

5

0,00

5,010,80

1 2021-05-06

Sąskaita faktūra Nr. KON-

00013, dok. nr. 239, mok. 

ident. kodas 195779848, 

operacijos nr. RO413617447

Programos vykdymo vadovo-koordinatoriaus atlyginimas 

pagal paslaugų sutartį Visos programos įgyvendinimo priemonės 3,000,00

2

3

4

5

3,000,00

8,010,80

Iš viso 6

Iš viso 7

Iš viso 8

Iš viso I 

Iš viso ataskaitoje

II. Programos administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 20 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)

Programos vykdymo koordinatoriaus darbo užmokesčiui, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kitoms

8. Ilgalaikio materialiojo (virš 500 Eur su PVM) ir nematerialiojo (nepriklausomai nuo vertės dydžio) turto įsigijimas

7. Narystės tarptautinėse organizacijose mokesčiai (iki 1 proc. valstybės biudžeto lėšų sumos)

Iš viso II

6. Išlaidos sporto informacijos sklaidai, programos vykdymui viešinti (ne daugiau 5 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)

Iš viso 5



4

Prekių ar paslaugų tiekėjas
Dokumento data 

(metai-mėnuo-diena)

Dokumento pavadinimas ir Nr.

(PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, 

avansinė apyskaita, nurašymo 

aktas ir t.t.)

Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės 

ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)
Programos priemonės pavadinimas

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma (Eur)

1 2 3 4 5 6 7

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

A.V.

(antspaudas, jei Vykdytojas antspaudą privalo turėti)

1) programos vykdymui skirtos lėšos panaudotos vadovaujantis Sutarties sąlygomis pagal Sutarties priedą - detaliąją valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatą , o programos vykdymo laikotarpiu patirtas išlaidas patvirtina šiame 

sąraše nurodyti dokumentai;

2) visos šiame registre nurodytos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su programa, proporcingos ir būtinos jos įgyvendinimui.

Patvirtiname, kad: 

(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą  kito asmens pareigų 

pavadinimas)
(Vardas, pavardė, parašas)

Prezidentas Ričardas Zareckis
(Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas  ) (Vardas, pavardė, parašas)


