
Forma patvirtina 

Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 

2021 m.  d. įsakymu Nr. V- 

 

 

  ((Nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaitos forma) 
        

 
 

2021 m. balandžio 8 d. valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. S-481 
        

 Vykdytojas:        

 

Lietuvos automobilių sporto federacija,  Savanorių pr. 56, Kaunas, tel. (8~37) 350026, 

lasf@lasf.lt  

  (vykdytojo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)   

 
      

 

  190642938       

 (juridinio asmens kodas)       

        

 NUOSAVŲ IR (AR) KITŲ ŠALTINIŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO ATASKAITA 

 2022-01-05 
(ataskaitos sudarymo data, numeris) 

        

Eil. 

Nr. 

Programos priemonės pavadi-

nimas  

Programos 

įgyvendi-

nimo termi-

nas 

Išlaidų pavadi-

nimas 

Mato vie-

neto pava-

dinimas 
Kiekis 

Panau-

dota lėšų 

(Eur) 

Lėšų šal-

tinis  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2021 m. įvairaus amžiaus gru-

pių Lietuvos automobilių 

sporto šakos įvairių disciplinų 

čempionatų ir kitų varžybų or-

ganizavimas 

2021 m. 

Gelbėtojų, para-

medikų, teisėjų, 

varžybų stebė-

tojų, dokumentų 

vertimo, viešųjų 

ryšių paslaugos; 

inventoriaus įsi-

gijimas ir prie-

žiūra 

Varžybos 97 14560 Nuosavos 

2 

Pasiruošimas 2022 m. įvairaus 

amžiaus grupių Lietuvos auto-

mobilių sporto šakos įvairių 

disciplinų čempionatams ir ki-

toms varžyboms 

2021 m. 

Inventoriaus įsi-

gijimas, viešųjų 

ryšių paslaugos 

Vnt. 

 

78 

 

1705 Nuosavos 

3 

 Įvairių mokymų, kursų orga-

nizavimas ir dalyvavimas pa-

rodose. 

2021 m. 

 Trasos nuoma, 

renginio organi-

zavimo išlaidos 

Renginys 3 2216 Nuosavos 

4 

Teisėjų ir sportininkų moky-

mosi ir žinių tikrinimo platfor-

mos sukūrimas 

2021 m. 

Teisėjų konsul-

tacijos; doku-

mentų parengi-

mas 

Žm. 6 -- -- 

5 

Federacijos atstovų dalyvavi-

mas tarptautiniuose kongre-

suose, konferencijose, semina-

ruose, forumuose, komitetų 

posėdžiuose, asamblėjose 

2021 m. 

Federacijos ats-

tovų dalyvavi-

mas tarptauti-

niuose kongre-

suose, konferen-

cijose, semina-

ruose, foru-

muose, komitetų 

posėdžiuose, a-

samblėjose 

Nuotolinis 

renginys 
12 -- -- 



2 
 

6 

Dalyvavimas Europos, Pasau-

lio čempionatuose bei kitose 

tarptautinėse varžybose. 

2021 m. 
Mokesčiai FIA į 

prizinį fondą 
Renginys 4 1128 

Lietuvos 

kartingo 

federacija 

7 

Suorganizuotas 2021 m. Euro-

pos automobilių kroso čem-

pionato III etapas Vilkyčiuose 

2021 m. 

FIA mokestis, 

trasos inspekta-

vimo ir varžybų 

pravedimo pas-

laugos 

Renginys 1 4018 Nuosavos 

   

Iš viso      

 

 
Prezidentas   Egidijus Janavičius  

(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas) 

A. V. (jei vykdytojas antspaudą privalo turėti) 
 

 

 (vardas, pavardė, parašas)  

 
Finansininkė   Svetlana Kniurienė 

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar kitas as-

muo, galintis tvarkyti apskaitą 
 

 

 (vardas, pavardė, parašas)  

 

 


