








(Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo atitinkamo ketvirčio ataskaitos forma)

2021  m. balandžio 29 d. Valstybės biudžeto lėšų  naudojimo  sutartis Nr. 2021/03

Vykdytojas 

Lietuvos žirginio sporto federacija, +37062704038, info@equestrian.lt
(vykdytojo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

190738598
(juridinio asmens kodas)

(EUR, ct)

 Iki 

ataskaitinio 

ketvirčio

Ataskaitinio 

ketvirčio

2021 m. iš 

viso

1
Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję 

vykdytojo mokesčiai 
* * -

2 Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos 1102,00 * * 1102,00 1102,00

3 Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos 134,00 * * 134,00 134,00

4
Patalpų, skirtų Programos priemonėms tiesiogiai vykdyti, sporto bazių, 

sporto inventoriaus ir (ar) įrangos nuomos išlaidos 
4800,00 * * 4800,00 4800,00

5
Prekių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos (kurių vieneto vertė iki 500 Eur 

su PVM) įsigijimas ir paslaugos
* * 

6
Išlaidos sporto informacijos sklaidai, programos vykdymui viešinti (ne 

daugiau 5 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)
250,00 * * 250,00 250,00

7
Narystės tarptautinėse organizacijose mokesčiai (iki 1 proc. valstybės 

biudžeto lėšų sumos)
* * 

8
Ilgalaikio materialiojo (virš 500 Eur su PVM) ir nematerialiojo 

(nepriklausomai nuo vertės dydžio) turto įsigijimas
* * -

Iš viso I 6286,00 * * 6286,00 6286,00

9

Programos administravimo išlaidos (Programos vykdymo koordinatoriaus 

darbo užmokesčiui, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių 

paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kitoms)

* * -

Iš viso II * *

IŠ VISO  (I+II) 6286,00 6286,00 6286,00 6286,00 6286,00

* nepildoma

Generalinė sekretorė Gintarė Šakytė

A.V.

(antspaudas, jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar kitas asmuo, galintis tvarkyti apskaitą 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m.   d. įsakymu Nr. V-

I. Programos  įgyvendinimo išlaidos 

Sumokėtos 

sumos  nuo 

metų 

pradžios

Faktinis finansavimo panaudojimas

Eil. Nr. Išlaidų rūšis (pagal patvirtintą sąmatą)

Patvirtintas 

finansavi-

mas

Gautas 

finansa-

vimas  nuo 

metų 

pradžios

 (vardas, pavardė, parašas)

Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo  2021 m. III ketvirčio ataskaita

2021-10-08                                                               

(ataskaitos sudarymo data, numeris )

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

 (vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas )  (vardas, pavardė, parašas)



Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2021  m. balandžio 29 d.  Nr. 2021/03
(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 Institut Equestre National Avenches 2021.08.18 Invoice No. 100

Europos trikovės jojimo čempionatas 2021 dalyvio starto 

mokestis 

Sportininkų dalyvavimas Europos bei Pasaulio 

čempionatuose, dalyvio mokestis 327,00

2 Stichting Fasna Trail 2021-08-18 Invoice No. F00023

Europos ištvermės jojimo čempionatas 2021 dalyvio starto 

mokestis

Sportininkų dalyvavimas Europos bei Pasaulio 

čempionatuose, dalyvio mokestis 775,00

3

(Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro forma)

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m.   d. įsakymu Nr. V-

  2021- 10 -08       Nr.

190738598 Lietuvos žirginio sporto federacija
(Programos vykdytojo kodas) (Programos vykdytojo pavadinimas)

Žemaitės g. 6, Vilnius, +37062704038, info@equestrian.lt
(Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas)

(Programos pavadinimas)

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų III ketvirčio registras

(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

2. Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos 

Iš viso 1



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

1 102,00

1 Circle K Lietuva, UAB 2021-07-31 Nr. 801315461 Kuras - 72,07 l Komandiruočių išlaidos					 95,50

2 Circle K Lietuva, UAB 2021-07-31 Nr. 801333774 Kuras - 38,23 l (visos sąskaitos - 72,55 l) Komandiruočių išlaidos					 38,50

3

4

5

134,00

1 UAB SSPC REAL ESTATE 2021-07-31 SRE0000.2607 Hipodromo komplekso nuoma

Atviro Lietuvos konkūrų čempionato vykdymui skirtos 

bazės nuoma, Laiko matavimo įrangos nuoma 4 800,00

2

3

4

5

4 800,00

1

2

3

4

5

0,00

1 ARENAMEDIA OÜ 2021-07-12 INVEU-000389 Filmavimas, tiesioginė transliacija

Tiesioginė varžybų Atviro Lietuvos konkūrų čempionato 

transliacija 250,00

2

3

4

5

250,00

3. Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos

Iš viso 6

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

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



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

1

2

3

4

5

0,00

1

2

3

4

5

0,00

6 286,00

1

2

3

4

5

0,00

6 286,00

A.V.

(antspaudas, jei Vykdytojas antspaudą privalo turėti)

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.

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

Generalinė sekretorė Gintarė Šakytė
(Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas  ) (Vardas, pavardė, parašas)



4

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

(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą  kito asmens pareigų 

pavadinimas)
(Vardas, pavardė, parašas)


