
Forma Nr. 1

Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis SS-15, 2019-01-29 d.
(sutarties data ir Nr.)

(Eur, ct)

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)

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

0,00

1 UAB "V.R. Parlamentas" 2019-10-12

PVM sąskaita faktūra 

VRP3405 Apgyvendinimo paslaugos (1 žm. - 1 naktis) 32,00

2 UAB "Krantas Travel" 2019-10-17

PVM sąskaita faktūra 

KTK0026337 Lėktuvos bilietais (2 žm.) 422,47

3 Hk travel plus GmbH 2019-10-21 Sąskaita faktūra B7617/830 Apgyvendinimo paslaugos (2 žm. - 2 naktis) 330,00

  2020-01-07  Nr. 1904

Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos 

aprašo 

9 priedas                                                    

191683884 Lietuvos šaudymo sporto sąjunga
(Programos vykdytojo kodas) (Programos vykdytojo pavadinimas)

Žemaitės g. 6-503, Vilnius, info@shooting.lt, +37067209655
(Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas)

2019 m. Šaudymo sporto didelio meistriškumo sporto programa
(Programos pavadinimas)

PROGRAMOS FINANSAVIMO PANAUDOJIMO 2019 M. IV KETVIRČIO  ATASKAITA

(data ir numeris)

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

Panaudota iki 

ataskaitinio 

laikotarpio

Iš viso nuo metų 

pradžios

Patvirtintas 

finansavimas 

pagal detaliąją 

sąmatą prie 

sutarties

I. Programos įgyvendinimo išlaidos 

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

Iš viso 1

2. Kompensuojamosios išlaidos



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)

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

Panaudota iki 

ataskaitinio 

laikotarpio

Iš viso nuo metų 

pradžios

Patvirtintas 

finansavimas 

pagal detaliąją 

sąmatą prie 

sutarties

4 UAB "Krantas Travel" 2019-11-25

PVM sąskaita faktūra 

KTK0026437 Lėktuvos bilietais (2 žm.) 1 279,32

5 Lietuvos šaudymo sporto sąjunga 2019-11-17

Maistpiniginių žiniaraštis Nr. 

39

Maistpinigiai (1žm. - 3 d., 6 žm. -2 d., 6 žm. -1 d., 

Lietuvoje) 434,00

2 497,79 25 249,14 27 746,93 25 322,00

1

0,00

1 BĮ Lietuvos sporto centras 2019-10-01

PVM sąskaita faktūra 

LOSC0006463 Šaudyklos nuoma (1 kartas) 150,00

2 BĮ Lietuvos sporto centras 2019-10-01

PVM sąskaita faktūra 

LOSC0006481 Šaudyklos nuoma (1 kartas) 150,00

300,00 2 261,86 2 561,86 4 000,00

1 UAB "Sidabrinis medis" 2019-11-06

PVM sąskaita faktūra S19-

00001110

Apdovanojimų sąnaudos (12 tauriu, 48 medaliai, 

juosteslės, diplomai) 119,84

2 UAB "SMG print" 2019-11-12

PVM sąskaita faktūra 

SMGP18471 Kanceliarinės prekės (rašalas kasetei) 37,00

3 UAB "SMG print" 2019-11-13

PVM sąskaita faktūra 

SMGP18487 Kanceliarinės prekės (rašalas kasetei) 28,50

4 UAB "Albagrafija" 2019-11-20

PVM sąskaita faktūra 

ALB1011405 Taikiniai šautuvui (10000 vnt.) 205,70

391,04 1 908,40 2 299,44 2 950,00

1

0,00

3 188,83 29 419,40 32 608,23 32 272,00

1 Lietuvos šaudymo sporto sąjunga 2019-10 mėn.

Atlyginimų žiniaraštis Nr. 19-

10 Programos vykdymo koordinatoriaus atlyginimas (1 mėn.) 928,11

3. Programos vykdytojų ir dalyvių komandiruočių išlaidos

Iš viso 2

Iš viso 3

4. Patalpų, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo išlaidos (šildymas, elektros energija ir pan.)

Iš viso 4

5. Prekės, paslaugos ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos

Iš viso 5

Iš viso I 

II. Programos administravimo išlaidos (ne daugiau 25 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)

Darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai programos vykdymo koordinatoriui, finansininkui (buhalteriui) ir kitos administravimo išlaidos (buhalterinės apskaitos (kai šios paslaugos perkamos), transporto ir patalpų 

nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, paprastojo remonto (pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą), ryšių paslaugų ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos administravimo išlaidos)

6. Kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos

Iš viso 6



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)

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

Panaudota iki 

ataskaitinio 

laikotarpio

Iš viso nuo metų 

pradžios

Patvirtintas 

finansavimas 

pagal detaliąją 

sąmatą prie 

sutarties

2 Lietuvos šaudymo sporto sąjunga 2019-11 mėn.

Atlyginimų žiniaraštis Nr. 19-

11 Programos vykdymo koordinatoriaus atlyginimas (1 mėn.) 905,18

3 AB "Swedbank"

2019-10-12 

mėn. Banko išrašas Banko komisiniai mokesčiai 20,00

4 Lietuvos šaudymo sporto sąjunga 2019-12 mėn.

Atlyginimų žiniaraštis Nr. 19-

12

Programos vykdymo koordinatoriaus atlyginimas (1 mėn., 

dalinis mokėjimas) 90,85

1 944,14 8 476,63 10 420,77 10 757,00

1

2

3

4

5

0,00 0,00

5 132,97 37 896,03 43 029,00 43 029,00

(suma, Eur)

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

(lėšų grąžinimo data ir pavedimo 

numeris)

Sutartyje nustatyta tvarka Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės grąžintos programos vykdymui skirtos lėšos

Patvirtiname, kad: 

1) programos vykdymui skirtos lėšos panaudotos vadovaujantis Sutarties sąlygomis pagal patvirtintą  sąmatą prie Sutarties, 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.

Iš viso ataskaitoje

Iš viso II

III. Nenumatytos išlaidos (ne daugiau 5 proc. programai (projektui) įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų skirtos sumos)

Iš viso III

(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą  kito 

asmens pareigų pavadinimas)

(Vardas, pavardė, parašas)

Generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė - Astrauskienė
(Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas  ) (Vardas, pavardė, parašas)

Įgaliotas asmuo tvarkyti apskaitą Greta Žemgulytė


