
Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2022 m. vasario 21 d. Nr. S – 187
(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) valstybės 

biudžeto lėšų suma (Eur)

Dokumento (ar 

panaudotos 

dalies) nuosavų ar 

kt. lėšų suma 

(Eur)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

0,00 0,00

1

2

3

4

5

0,00 0,00Iš viso 2

I. Programos įgyvendinimo išlaidos 

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

2. Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos 

3. Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos

Iš viso 1

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)

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

(Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro forma)

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų II ketvirčio registras

  2022-07-01   Nr.
(data ir numeris)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 2021 m. kovo 18 d. įsakymu 

Nr. V-423

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

                                       ministro 2022 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. V-201 redakcija)             

                                                                     



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) valstybės 

biudžeto lėšų suma (Eur)

Dokumento (ar 

panaudotos 

dalies) nuosavų ar 

kt. lėšų suma 

(Eur)

1 2 3 4 5 6 7 8

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

1

2

3

4

5

0,00 0,00

2022-04-11

PVM sąskaita faktūra 

Nr. US14284, dok. nr. 

415, mok. ident. kodas 

195779848, operacijos 

nr. RD146312834

Sporto aikštės nuoma 13 val. x 210 Eur, 

0,5 val. x 60 Eur, 4 val. x 42,35 Eur (40 

asm.)

1.1. Suorganizuoti pasiregnimo treniruočių 

stovyklas 2,807,40

2,807,40 1,183,00

2022-06-07

28187 2220418, dok. 

nr. 439, operacijos nr. 

RMO14305268

Sporto inventorius (žaidimo diskai 180 

vnt.) Visos priemonės 1,013,00

2022-06-28

SĄSKAITA Nr. 

20220627, dok. nr. 450, 

operacijos nr. 

RO772124420

Trenerių, sporto konsultantų atlyginimai 

pagal paslaugų sutartis

1.1. Suorganizuoti pasiregnimo treniruočių 

stovyklas 2,500,00

2022-06-22

Sąskaita faktūra Nr. 

KON-00054, dok. nr. 

447, mok. ident. kodas 

195779848, operacijos 

nr. RO767275880

Programos vykdymo vadovo atlyginimas 

pagal paslaugų sutartį Visos priemonės 1,000,00

2022-04-08

PVM SĄSKAITA 

FAKTŪRA SP006664, 

dok. nr. 414, mok. 

ident. kodas 

195779848, operacijos 

nr. RD146297710

90 medalių x 5,33 eur, 6 taurės x 27 eur, 4 

taurės x 36 eur

1.1. Lietuvos lėkščiasvydžio (ultimeito) 

čempionato (visų ampžiaus grupių) varžybų 

surengimas 785,67

Iš viso 4

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

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

Iš viso 3
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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) valstybės 

biudžeto lėšų suma (Eur)

Dokumento (ar 

panaudotos 

dalies) nuosavų ar 

kt. lėšų suma 

(Eur)

1 2 3 4 5 6 7 8

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

2022-06-21

PVM SĄSKAITA 

FAKTŪRA SP007193, 

dok. nr. 444, mok. 

ident. kodas 

195779848, operacijos 

nr. RD152234482 24 medaliai x 7,02 eur, 10 taurių x 22 eur.

1.1. Lietuvos lėkščiasvydžio (ultimeito) 

čempionato (visų ampžiaus grupių) varžybų 

surengimas 388,48

5,687,15 3,587,20

1

2

3

4

5

0,00 1450,00

2022-06-21

invoice #827 (mokėta iš 

vadovo asm. sąskaitos), 

dok. nr. 445, operacijos 

nr. RO766650245 WFDF metinis narystės mokestis Visos priemonės 200,00

2

3

4

5

200,00 100,00

1

2

3

4

5

0,00 0,00

8,694,55 6,320,20

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

1

2

3

4

5

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

Iš viso 5

Iš viso 7

Iš viso 8

Iš viso I 

Iš viso 6

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

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

Programos administravimo išlaidos (buhalterinę apskaitą tvarkančio asmens darbo užmokesčiui ir (ar) apskaitos paslaugoms, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių ir kitoms paslaugoms)
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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) valstybės 

biudžeto lėšų suma (Eur)

Dokumento (ar 

panaudotos 

dalies) nuosavų ar 

kt. lėšų suma 

(Eur)

1 2 3 4 5 6 7 8

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

0,00 0,00

8,694,55 6,320,20

SUDERINTA:

(Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

valstybės tarnautojo ar darbuotojo, 

atsakingo už priemonės vykdymą, pareigų 

pavadinimas, vardas, pavardė, parašas)

(Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės 

tarnautojo ar darbuotojo pareigų pavadinimas, 

vardas ir pavardė, parašas)

SUDERINTA IR ĮTRAUKTA Į APSKAITĄ:

(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą  kito 

asmens pareigų pavadinimas)
(Vardas, pavardė, parašas)

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

Patvirtiname, kad: 

Iš viso ataskaitoje

Iš viso II

2) visos šiame registre nurodytos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su Programa, proporcingos ir būtinos jai įgyvendinti.

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;


