Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2021 m. d. įsakymu Nr. V-

(Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro forma)
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)

Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis

2021-04-19, S-592
(sutarties data ir Nr.)

Lėkščiasvydžio aukšto meistriškumo sporto programa
(Programos pavadinimas)

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų I-II ketvirčių registras
2021-10-05

Nr.

(data ir numeris)

Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras
Eil.
Nr.

Prekių ar paslaugų tiekėjas

1

2

Dokumento pavadinimas ir Nr.
Dokumento data (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės
(metai-mėnuo-diena)
avansinė apyskaita, nurašymo
ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)
aktas ir t.t.)
3

4

5

Programos priemonės pavadinimas

Dokumento (ar
panaudotos dalies)
suma (Eur)

6

7

I. Programos įgyvendinimo išlaidos
1. Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję vykdytojo mokesčiai
1
2
3
4
5
Iš viso 1

0,00

2. Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos

1

2021-08-05

Adv. Invoice Nr. 41021047,
dok. nr. VM293, mok. ident.
kodas 195779848, operacijos
nr. RMO12616923

1.2. Dalyvavimas Europos diskgolfo čempionate 2021
(aprangos, dalyvių mokesčiai, kelionės, nakvynės išlaidos,
Apgyvendinimo paslaugos (5 asmenys, 6 nakvynės, Čekija) covid-19 prevencijos priemonės)

1,083,50

2
Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras
Eil.
Nr.

Prekių ar paslaugų tiekėjas

1

2

Dokumento pavadinimas ir Nr.
Dokumento data (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės
(metai-mėnuo-diena)
avansinė apyskaita, nurašymo
ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)
aktas ir t.t.)
3

4

5

Programos priemonės pavadinimas

Dokumento (ar
panaudotos dalies)
suma (Eur)

6

7

2

2021-08-05

3

2021-07-26

Invoice 210244, dok. nr.
VM295, mok. ident. kodas
195779848, operacijos nr.
RMO12618655
Invoice 20211102, dok. nr.
297, operacijos nr.
RMO12627561

2021-07-31

SĄSKAITA FAKTŪRA NR.
MFM0000015, dok. nr. 304,
operacijos nr. RD130604535

Maitinimo paslaugos (65 dalyviai)

1.2. Lietuvos lėkščiasvydžio (ultimeito) paplūdimio
čempionatas

600,00

2021-08-02

SĄSKAITA FAKTŪRA NR.
MFM0000016, dok. nr. 305,
operacijos nr. RD130604572

Maitinimo paslaugos (66 dalyviai)

1.2. Lietuvos lėkščiasvydžio (ultimeito) paplūdimio
čempionatas

600,00

2021-08-23

SĄSKAITA FAKTŪRA NR.
MFM0000017, dok. nr. 306,
operacijos nr. RD130604606

Maitinimo paslaugos (54 dalyviai)

1.1. Lietuvos lėkščiasvydžio (ultimeito) čempionato (visų
ampžiaus grupių) varžybos

600,00

4

5

6
7
8

1.2. Dalyvavimas Europos diskgolfo čempionate 2021
(aprangos, dalyvių mokesčiai, kelionės, nakvynės išlaidos,
Apgyvendinimo paslaugos (5 asmenys, 6 nakvynės, Čekija) covid-19 prevencijos priemonės)
1.2. Dalyvavimas Europos diskgolfo čempionate 2021
Dalyvių mokesčiai (4 dalyviai, iž likusius sumokėta iš asm. (aprangos, dalyvių mokesčiai, kelionės, nakvynės išlaidos,
lėšų)
covid-19 prevencijos priemonės)

1,380,00

500,00

Iš viso 2

4,763,50

Iš viso 3

0,00

3. Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos

1
2
3
4
5

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

1
2
3
4
5

2021-08-23

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA
Serija LSC10 Nr. 000016, dok.
nr. 302, mok. ident. kodas
195779848, operacijos nr.
RD130377505
Sporto aikštės nuoma

1.1. Lietuvos lėkščiasvydžio (ultimeito) čempionato (visų
ampžiaus grupių) varžybos

Iš viso 4

600,00

600,00

3
Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras
Eil.
Nr.

Prekių ar paslaugų tiekėjas

1

2

Dokumento pavadinimas ir Nr.
Dokumento data (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės
(metai-mėnuo-diena)
avansinė apyskaita, nurašymo
ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)
aktas ir t.t.)
3

4

5

Programos priemonės pavadinimas

Dokumento (ar
panaudotos dalies)
suma (Eur)

6

7

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

1

2021-07-16

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA
SP005095, dok. nr. 278, mok.
ident. kodas 195779848,
operacijos nr. RD128686666
Apdovanojimų gamyba (39 medaliai, 5 taurės)

1.2. Lietuvos lėkščiasvydžio (ultimeito) paplūdimio
čempionatas

1.2. Lietuvos lėkščiasvydžio (ultimeito) paplūdimio
čempionatas
1.2. Dalyvavimas Europos diskgolfo čempionate 2021
(aprangos, dalyvių mokesčiai, kelionės, nakvynės išlaidos,
covid-19 prevencijos priemonės)
1.2. Dalyvavimas Europos diskgolfo čempionate 2021
(aprangos, dalyvių mokesčiai, kelionės, nakvynės išlaidos,
covid-19 prevencijos priemonės)

1.1. Lietuvos lėkščiasvydžio (ultimeito) čempionato (visų
ampžiaus grupių) varžybos

2

2021-08-05

3

2021-08-04

4

2021-08-05

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA
SP005222, dok. nr. 294,
operacijos nr. RD129206565
Apdovanojimų gamyba (42 medaliai, 6 taurės)
INVOICE Nr. 21082012, dok.
nr. 292, operacijos nr.
RMO12615046
Sportinės aprangos (11 aprangų)
FAKTURA 20210085, dok. nr.
296, operacijos nr.
RMO12622412
Covid19 testavimas (10 asmenų)

5

2021-08-18

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA
SP005314, dok. nr. 301,
operacijos nr. RD130044795
Apdovanojimų gamyba (45 medaliai, 5 taurės)

6

2021-08-27

7

2021-08-31

28187 2120568, dok. nr. 303,
operacijos nr. RMO12737362
SĄSKAITA Nr. 20210831,
dok. nr. 311, operacijos nr.
RO510698063

2021-09-08

PVM sąskaita faktūra SAU
Nr.0007511, dok. nr. 318, mok.
ident. kodas 195779848,
operacijos nr. RD131487141
Apdovanojimų gamyba (32 medaliai, 5 taurės)

8

427,96

444,00

512,74

315,00

391,80

Inventorius treniruočių stovyklai (200 lėkščiasvydžio
diskų)

Tikslas: 2022 Europos lėkščiasvydžio uždarų patalpų
čempionatas 1.1. Treniruočių stovyklos

1,004,20

Konsultavimo paslaugos treniruočių stovyklų bei
pasirengimo joms metu (160val. X 25 Eur)

Tikslas: 2022 Europos lėkščiasvydžio uždarų patalpų
čempionatas 1.1. Treniruočių stovyklos

4,000,00

1.1. Lietuvos lėkščiasvydžio (ultimeito) čempionato (visų
ampžiaus grupių) varžybos
Iš viso 5

67,48
7,163,18

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

1

2

2021-08-12

SĄSKAITA - FAKTŪRA LD
Nr. 00292, dok. nr. 298,
operacijos nr. RO495499680

Renginio filmavimas ir transliavimas

1.2. Lietuvos lėkščiasvydžio (ultimeito) paplūdimio
čempionatas

550,00

2021-07-30

SĄSKAITA FAKTŪRA SER
Nr. 12, dok. nr. 279, mok.
ident. kodas 195779848,
operacijos nr. RD128858803

Renginio filmavimas ir transliavimas

1.1. Lietuvos lėkščiasvydžio (ultimeito) čempionato (visų
ampžiaus grupių) varžybos

300,00

4
Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras
Eil.
Nr.

Prekių ar paslaugų tiekėjas

1

2

3
4
5

Dokumento pavadinimas ir Nr.
Dokumento data (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės
(metai-mėnuo-diena)
avansinė apyskaita, nurašymo
ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)
aktas ir t.t.)
3

2021-09-07

4

SĄSKAITA FAKTŪRA Nr.
MS.00063, dok. nr. 317, mok.
ident. kodas 195779848,
operacijos nr. RD131231553

5

Renginio filmavimas ir transliavimas

Programos priemonės pavadinimas

Dokumento (ar
panaudotos dalies)
suma (Eur)

6

7

1.1. Lietuvos lėkščiasvydžio (ultimeito) čempionato (visų
ampžiaus grupių) varžybos

1,120,00

Iš viso 6

1,970,00

Iš viso 7

0,00

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

1
2
3
4
5

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

1
2
3
4
5
Iš viso 8

0,00

Iš viso I

14,496,68

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

1
2

2021-09-07

Sąskaita faktūra Nr. KON00029, dok. nr. 315, mok.
ident. kodas 195779848,
operacijos nr. RO516287507

Programos vykdymo vadovo-koordinatoriaus atlyginimas
pagal paslaugų sutartį

Visos programos įgyvendinimo priemonės

2,300,00

3
4
5
Iš viso II

Iš viso ataskaitoje

2,300,00

16,796,68

5
Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras
Eil.
Nr.

Prekių ar paslaugų tiekėjas

1

2

Dokumento pavadinimas ir Nr.
Dokumento data (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės
(metai-mėnuo-diena)
avansinė apyskaita, nurašymo
ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)
aktas ir t.t.)
3

4

Programos priemonės pavadinimas

Dokumento (ar
panaudotos dalies)
suma (Eur)

6

7

5

Patvirtiname, kad:
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.

Ričardas Zareckis

Prezidentas
(Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas )

(Vardas, pavardė, parašas)

A.V.
(antspaudas, jei Vykdytojas antspaudą privalo turėti)

(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų
pavadinimas)

(Vardas, pavardė, parašas)

