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(Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro forma)

191960388 LIETUVOS LANKININKŲ FEDERACIJA

Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2022-02-10 Nr.S-122

Šaudymo iš lanko aukšto meistriškumo sporto programa

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų __IV__ ketvirčio registras

  2023-01-04  Nr.04-01-2023/4

Prekių ar paslaugų tiekėjas Programos priemonės pavadinimas

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Programos įgyvendinimo išlaidos 

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

1 2022-10-31 Žiniaraštis Nr.2022/10 Aukšto meistriškumo sporto programos vykdymas 796,47

2 2022-11-30 Žiniaraštis Nr.2022/11 Aukšto meistriškumo sporto programos vykdymas 707,97

3 2022-12-31 Žiniaraštis Nr.2022/12 Aukšto meistriškumo sporto programos vykdymas 727,33

4
5

Iš viso 1 2.231,77 77,14

2. Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos 

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)                                                                                 

(Programos vykdytojo kodas) (Programos vykdytojo pavadinimas)

Žemaitės g.6, LT-03117 Vilnius, +37060013990, info@archery.lt
(Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas)

(sutarties data ir Nr.)

(Programos pavadinimas)

(data ir numeris)

Eil. 
Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras

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) valstybės biudžeto lėšų 
suma (Eur)

Dokumento (ar 
panaudotos dalies) 

nuosavų ar kt. lėšų suma 
(Eur)

Lietuvos Lankininkų 
Federacija

Darbo užmokestis (projekto vadovas, 
koordinatorius,sekretorė)

Lietuvos Lankininkų 
Federacija

Darbo užmokestis (projekto vadovas, 
koordinatorius,sekretorė)

Lietuvos Lankininkų 
Federacija

Darbo užmokestis (projekto vadovas, 
koordinatorius,sekretorė)
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Prekių ar paslaugų tiekėjas Programos priemonės pavadinimas

1 2 3 4 5 6 7 8

Eil. 
Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras

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) valstybės biudžeto lėšų 
suma (Eur)

Dokumento (ar 
panaudotos dalies) 

nuosavų ar kt. lėšų suma 
(Eur)

1
2
3

5

Iš viso 2 0,00 0,00

3. Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos
1
2
3

Iš viso 3 0,00 0,00

1 2022-11-11 KLK 00007 Skydų ir įrangos nuoma (1 x 830,00) Aukšto meistriškumo sporto programos vykdymas 830,00

393,00

2 Utenos lankininkų klubas 2022-11-11 SF 28 Skydų ir įrangos nuoma (1 x 700,00) Aukšto meistriškumo sporto programos vykdymas 307,00

3
4

Iš viso 4 1.137,00 393,00

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

1 VšĮ Strėlė 2022-11-15 MB 22800 Aukšto meistriškumo sporto programos vykdymas 700,00

681,75

3 UAB Valorus 2022-05-17 VA 007436 Tarptautinės EČ varžybos Miunchene 1.626,24

4 . UAB Valorus 2022-06-21 VA 007510 Tarptautinės jaunimo EČ varžybos Lilleshall 1.156,18

5 .
6 .

Iš viso 5 3.482,42 681,75

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

Sporto klubas „Kauno 
lankininkai“

Popieriniai taikiniai FITA (150 x 2,10 
=315,00) Pop. Taikinys FITA 
Compound (250 x 1,54 =385,00)

Sportinė apranga (marškinėliai 10 x 
24,684; šortai 10 x 29,04; sportiniai 
kostiumai 10 x 108,90)

Sportinė apranga (marškinėliai 9 x 
22,99; šortai 9 x 26,86; sportiniai 
kostiumai 9 x 100,79)
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Eil. 
Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras

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) valstybės biudžeto lėšų 
suma (Eur)

Dokumento (ar 
panaudotos dalies) 

nuosavų ar kt. lėšų suma 
(Eur)

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

1
2
3
4
5

Iš viso 6 0,00 0,00

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

1 2022-11-24 Invoice 22295 Aukšto meistriškumo sporto programos vykdymas

1856,21

2
3
4

Iš viso 7 0,00 1.856,21

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

1

2
3
4

Iš viso 8 0,00 0,00

Iš viso I 6.851,19 3.008,10

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

1 IĮ Finansų srautas 2022-10-31 FIN 00001661 Apskaitos paslaugos 300,00

2 IĮ Finansų srautas 2022-11-30 FIN 00001677 Apskaitos paslaugos 300,00

3 IĮ Finansų srautas 2022-12-31 FIN 00001692 Apskaitos paslaugos 300,00

WORLD ARCHERY 
FEDERATION

International Licence 2022 (1800 
CHF)

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)

Administruoti ir vykdyti LLF didelio sportinio 
meistriškumo programą

Administruoti ir vykdyti LLF didelio sportinio 
meistriškumo programą

Administruoti ir vykdyti LLF didelio sportinio 
meistriškumo programą
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Eil. 
Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras

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) valstybės biudžeto lėšų 
suma (Eur)

Dokumento (ar 
panaudotos dalies) 

nuosavų ar kt. lėšų suma 
(Eur)

4 2022-10-10 K-061

302,50+1694,005 Moore Mackonis, UAB 2022-12-22 MM 15151

Iš viso II 900,00 1.996,50

Iš viso ataskaitoje 7.751,19 5.004,60

Patvirtiname, kad: 

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

Gediminas Maksimavičius
(Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas  ) (Vardas, pavardė, parašas)

Valė Urbonienė
(Vardas, pavardė, parašas)

SUDERINTA: SUDERINTA IR ĮTRAUKTA Į APSKAITĄ:

UAB ETENDERS 
BALTIJA

Viešųjų pirkimų konsultacijos (1 x 
302,50)

Administruoti ir vykdyti LLF didelio sportinio 
meistriškumo programą

Audito paslaugos pagal sutartį (1 x 
1694,00)

Administruoti ir vykdyti LLF didelio sportinio 
meistriškumo programą

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;

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

(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)
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