
Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2021-04-21
(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
AIR BALTIC CORPORATION A/S

2021.09.17

Order number: BT0703691

Reservation Reference: N427EL Aviabilietai, dalyvavimui IBF Pasaulio čempionate

1.5. Dalyvauti Europos vyrų ir moterų

boulingo čempionatuose, Jaunių Europos

čempionate, AMF Pasaulio taurės ir Europos

čempionų čempionato varžybose 2,124.40

2
Hellenic Federation of Precision

Sports 2021.10.01 Invoice No: 20219020

Europos čempionų čempionato dalyvių mokesčiai. 2 x 280 

EUR.

1.5. Dalyvauti Europos vyrų ir moterų

boulingo čempionatuose, Jaunių Europos

čempionate, AMF Pasaulio taurės ir Europos

čempionų čempionato varžybose 560.00

3 Finnish Bowling Federation 2021.10.25 Invoice No:.EMC-22-25

Europos vyrų boulingo čempionato dalyvių mokesčiai . 6 

sportininkai, 1 oficialus narys (treneris). 7 x280 EUR

1.5. Dalyvauti Europos vyrų ir moterų

boulingo čempionatuose, Jaunių Europos

čempionate, AMF Pasaulio taurės ir Europos

čempionų čempionato varžybose 1,960.00

2. Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos 

Iš viso 1

(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

(Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro forma)

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m.   d. įsakymu Nr. V-

  2022-01-08 Nr. 01

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

Žirmūnų g. 68 A, Vilnius, +370 698 18781, info@lbf-bowling.lt
(Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas)

Boulingo aukšto meistriškumo sporto programos 
(Programos pavadinimas)

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų IV ketvirčio registras



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

4
5

4,644.40

1
2
3
4
5

0.00

2
3
4
5

0.00

3 UAB "Adikopas group" 2021.10.29

PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA 

ADIG serija Nr.5008 Sportiniai marškinėliai (sublimuoti). 12 vnt.

Priemonė Nr. 1. " Aprūpinti Lietuvos nacionalinių rinktinių 

narius inventoriumi (kamuoliai, avalynė, sportinė apranga), 

skirtu pasiruošti tarptautinėms varžyboms" :1.3. Sportinės 

aprangos komplektas (40 komplektų). Polo marškinėliai (2 

vnt). Sportinis kostiumas 246.84

4 MB PELIUKAS 2021.11.16 PF Nr. 4 Gelės apdovanojimams 

1.5. Dalyvauti Europos vyrų ir moterų

boulingo čempionatuose, Jaunių Europos

čempionate, AMF Pasaulio taurės ir Europos

čempionų čempionato varžybose 113.94

5

360.78

1
2
3
4
5

0.00

1
ETBF (Europos dešimties kėglių boulingo

fedaecijos) 2021-02-25 Sąskaita Nr. 2021-026

ETBF (Europos dešimties kėglių boulingo fedaecijos)

Nario mokestis

ETBF (Europos dešimties kėglių boulingo fedaecijos)

Nario mokestis 30.00

2 0.00

3
4
5

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

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

Iš viso 5

Iš viso 6

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

3. Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos



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

30.00

1

2
3
4
5

0.00

5,035.18

1

0.00

5,035.18

A.V.

(antspaudas, jei Vykdytojas antspaudą privalo turėti)

(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą  kito asmens pareigų 

pavadinimas)
(Vardas, pavardė, parašas)

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

Patvirtiname, kad: 

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

Iš viso II

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.
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