
Eil. Nr. 

1

1.1.

1.2.

1.3.

 

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

 

3

3.1.

 

4

4.1.

4.3.

 

5

5.1.

5.2.

5.3. Varžybų vykdymui reikiamos paslaugos (teisėjai, saugos tarnyba)                            3 600 

5.4.

6

6.1.

6.2.

6.3.

7

7.1.

 

8

8.1.

8.2.

9

9.1.

9.2.

9.3.

 

                                            7 255 

Suma (Eur)

I. Programos įgyvendinimo išlaidos

Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję vykdytojo mokesčiai 

Išlaidų rūšis 

                                                  -   Iš viso:

Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos 

Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos, maistpinigiai

Kelionių išlaidos

                                                  -   Iš viso:

Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos

Iš viso:

                                          12 270 

                                          19 525 

                                          26 700 Iš viso:

                                            4 146 

                                                  -   

Sporto reklamos išlaidos

Iš viso:

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

paslaugos

Medicininės paslaugos ir prekės, Covid-19 testai

                                            3 000 

                                               100 

Iš viso:

                                            6 611 Programos vykdytojo darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai

                                            6 611 

Programos administravimo išlaidos (Programos vykdytojų darbo užmokesčiui ar paslaugoms, 

apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų 

ir kitoms)

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

Ilgalaikio materialiojo (virš 500 Eur su PVM) ir nematerialiojo (nepriklausomai nuo vertės dydžio) 

turto įsigijimas

Iš viso:                                                   -   

Iš viso:

Iš viso I:                                           52 771 

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

(vardas, pavardė, parašas) A.V.

 Prezidentas

(Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas)

Tomas Būdas

(vardas, pavardė, parašas) A.V. (jei vykdytojas antspaudą 

privalo turėti)

(Atsakingos institucijos atstovo pareigų 

pavadinimas)

Julius Lukošius

Kancleris

                                            6 611 

                                          59 382 

Iš viso II:

 IŠ VISO IŠLAIDŲ (I+II)

Patalpų, skirtų Programos priemonėms tiesiogiai vykdyti, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) 

įrangos nuomos išlaidos 

Sporto inventoriaus nuomos išlaidos 

Iš viso:                                             2 400 

2021 m. balandžio 8 d. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo 

sutarties Nr. S-480

priedas

DETALIOJI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATA

Jaukai, masalai ir inventorius žuvims

                                            1 000 

Išlaidos sporto informacijos sklaidai, programos vykdymui viešinti (leidinių sporto tematika leidyba 

ir spausdinimas, interneto, televizijos, radijo ir kitų visuomenės informavimo priemonių naudojimo 

paslaugos, susijusios su Programos įgyvendinimu) (ne daugiau 5 proc. programai skirtų valstybės 

biudžeto lėšų)

                                            3 146 

                                          20 000 

Sportinė apranga ir avalynė

Sporto bazių nuomos išlaidos

                                            2 400 


