
Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2022.02.22  Nr. S-200
(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 SPARTNER 2022.07.01

CONTRAT - 

FACTURE 

PROFORMA N° D-004 

0001829

Europos jaunių čempionato dalyvių starto mokestis 

(1 žaidėjai ir vadovas/treneris) 560 eur ir 

apgyvendinimas 10 nakvynių  1150 eur 

(Prancūzija)

2.5. Dalyvauti Europos vyrų ir moterų boulingo 

čempionatuose, Jaunių Europos čempionate, 

AMF Pasaulio taurės ir Europos čempionų 

čempionato varžybose 1.710,00

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 

Iš viso 1

191920664 Lietuvos boulingo federacija
(Programos vykdytojo kodas) (Programos vykdytojo pavadinimas)

Žirmūnų g .68A, Vilnius, +37061245980, info@lbf-bowling.lt
(Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas)

Boulingo aukšto meistriškumo programos
(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

  2022-10 -08     Nr.3
(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

2 UAB LitRed 2022.07.15 PVM s-f. LR. Nr. 3069

Sportinio inventoriaus pervežimas (Į Europos 

moterų čempionatą ir atgal)

2.5. Dalyvauti Europos vyrų ir moterų boulingo 

čempionatuose, Jaunių Europos čempionate, 

AMF Pasaulio taurės ir Europos čempionų 

čempionato varžybose 484,10

3 Airbnb 2022.07.24

Kvitas Nr. 

RCQ9AM8EN5

Europos moterų čempionatas (apgyvendinimas) 14 

nakvynių, 3 žaidėjos (Aalborg, Danija)

2.5. Dalyvauti Europos vyrų ir moterų boulingo 

čempionatuose, Jaunių Europos čempionate, 

AMF Pasaulio taurės ir Europos čempionų 

čempionato varžybose 1.353,45

4 Lovvang Bowling Centre 2022.07.30 Invoice: 30‐07‐2022

Europos moterų čempionatas (startinis mokestis) 3 

žaidėjos (Aalborg, Danija)

2.5. Dalyvauti Europos vyrų ir moterų boulingo 

čempionatuose, Jaunių Europos čempionate, 

AMF Pasaulio taurės ir Europos čempionų 

čempionato varžybose 876,86

5 Ryanair 2022.08.08 rezervacija YK43FE

Avia bilietai (Europos moterų čempionatas 2022) 3 

dalyviai (Kaunas -Aalborg, Danija)

2.5. Dalyvauti Europos vyrų ir moterų boulingo 

čempionatuose, Jaunių Europos čempionate, 

AMF Pasaulio taurės ir Europos čempionų 

čempionato varžybose 254,61

6 Lufthansa 2022.08.09

bilietas Nr. 220-

2480647707

Avia bilietai (Europos jaunių čempionatas 2022) 1 

žmogus, Vilnius-Miunchenas-EuroAirport Basel-

Mulhouse (Prancūzija)

2.5. Dalyvauti Europos vyrų ir moterų boulingo 

čempionatuose, Jaunių Europos čempionate, 

AMF Pasaulio taurės ir Europos čempionų 

čempionato varžybose 416,24

7 Lufthansa 2022.08.09

bilietas Nr. 220-

2480647708

Avia bilietai (Europos jaunių čempionatas 2022) 1 

žmogus, Vilnius-Miunchenas-EuroAirport Basel-

Mulhouse (Prancūzija)

2.5. Dalyvauti Europos vyrų ir moterų boulingo 

čempionatuose, Jaunių Europos čempionate, 

AMF Pasaulio taurės ir Europos čempionų 

čempionato varžybose 416,24

8

9

5.511,50 0,00

1

2

3

4

5

0,00 0,00

1

2

3

4

5

6

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

Iš viso 2

Iš viso 3

3. Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos
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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

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0,00 0,00

1 UAB Audimas Brand 2022.07.25

PVM Sąskaita-faktūra 

Nr. B-P1000049 Sportinės aprangos įsigyjimas (treningai 3 vnt)

2.1. Reguliariai vykdyti turnyrus, geriausiųjų 

sportininkų atranką, dalyvavimui Europos ir 

pasaulio čempionatuose, AMF World Cup 

turnyruose. 239,70

2 UAB "Adikopas group" 2022.08.03

PVM s-f Nr. 

GRA025948 Sportinės aprangos įsigyjimas (marškinėliai 2 vnt)

2.1. Reguliariai vykdyti turnyrus, geriausiųjų 

sportininkų atranką, dalyvavimui Europos ir 

pasaulio čempionatuose, AMF World Cup 

turnyruose. 41,14

3 UAB "Adikopas group" 2022.09.22 Sąskaita VS1 Nr. 001 Sportinės aprangos įsigyjimas (marškinėliai 3 vnt)

2.1. Reguliariai vykdyti turnyrus, geriausiųjų 

sportininkų atranką, dalyvavimui Europos ir 

pasaulio čempionatuose, AMF World Cup 

turnyruose. 61,71

342,55

1

2

3

4

5

0,00

1

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

Iš viso 4

Iš viso 5

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

Iš viso 6

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

2

3

4

5

0,00

1

2

3

4

5

0,00 0,00

5.854,05 0,00

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

1

2

3

4

5

0,00 0,00

5.854,05 0,00

(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą  kito 

asmens pareigų pavadinimas)
(Vardas, pavardė, parašas)

Prezidentas Linas Sasnauskas
(Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas  ) (Vardas, pavardė, parašas)

Finansininkė Rūta Ulianskienė

Patvirtiname, kad: 

Iš viso 7

Iš viso 8

Iš viso I 

Iš viso ataskaitoje

Iš viso II

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

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)

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;



5

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

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:
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