
Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2022-02-17  Nr. S - 173
(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) 

valstybės biudžeto 

lėšų suma (Eur)

Dokumento (ar 

panaudotos 

dalies) nuosavų ar 

kt. lėšų suma 

(Eur)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Projekto vadovo darbo užmokestis 2022-10-28

Priskaitymų-išskaitymų žiniaraštis Nr. 

2022-10-01 Projektų vadovo darbo užmokestis spalio mėn.

2022 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos automobilių 

sporto šakos, įvairių disciplinų čempionatų ir kitų varžybų 

organizavimas 1 000,00

2 Projekto vadovo darbo užmokestis 2022-11-30

Priskaitymų-išskaitymų žiniaraštis Nr. 

2022-11-01

Projektų vadovo darbo užmokestis lapkričio 

mėn.

2022 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos automobilių 

sporto šakos, įvairių disciplinų čempionatų ir kitų varžybų 

organizavimas 1 000,00

2 000,00 1 802,00

(Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro forma)

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų 2022 m. IV ketvirčio registras

  2022-12-20 Nr. D-22009

(data ir numeris)

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) 

Savanorių pr. 56-1A, LT-44210, Kaunas, tel. +370 37 350026, lasf@lasf.lt

190642938 Lietuvos automobilių sporto federacija
(Programos vykdytojo kodas) (Programos vykdytojo pavadinimas)

(Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas)

2022 m. aukšto meistriškumo sporto programa
(Programos pavadinimas)

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

I. Programos įgyvendinimo išlaidos 

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

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) 

valstybės biudžeto 

lėšų suma (Eur)

Dokumento (ar 

panaudotos 

dalies) nuosavų ar 

kt. lėšų suma 

(Eur)

1 2 3 4 5 6 7 8

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

1

Federation Internationale de 

l'Automobile 2022-10-10 Invoice FFR-SI/22004520

Startinis mokestis (FIA Motorsport Games 

2022), ESPORTS - Tauras Gudinavičius

Dalyvavimas Europos, Pasaulio čempionatuose bei kitose 

tarptautinėse varžybose 1 000,00

2

Federation Internationale de 

l'Automobile 2022-10-10 Invoice FFR-SI/22004525

Startinis mokestis (FIA Motorsport Games 

2022), DRIFTING - Benediktas Čirba

Dalyvavimas Europos, Pasaulio čempionatuose bei kitose 

tarptautinėse varžybose 1 000,00

3

Federation Internationale de 

l'Automobile 2022-10-10 Invoice FFR-SI/22004538

Startinis mokestis (FIA Motorsport Games 

2022), AUTO SLALOM - Evelina Drilingienė, 

Vytis Pauliukonis

Dalyvavimas Europos, Pasaulio čempionatuose bei kitose 

tarptautinėse varžybose 1 000,00

4

Federation Internationale de 

l'Automobile 2022-10-11 Invoice FFR-SI/22004555

Startinis mokestis (FIA Motorsport Games 

2022), KARTING SPRINT JUNIOR - Markas 

Šilkūnas, KARTING SPRINT SENIOR - 

Adrijus Rimkevičius

Dalyvavimas Europos, Pasaulio čempionatuose bei kitose 

tarptautinėse varžybose 2 400,00

5

Federation Internationale de 

l'Automobile 2022-10-17 Invoice FFR-SI/22004872

Startinis mokestis (FIA Motorsport Games 

2022), GT SPRINT - Julius Adomavičius

Dalyvavimas Europos, Pasaulio čempionatuose bei kitose 

tarptautinėse varžybose 7 500,00

6 B&B Hotel Toulon Ollioles 2022-10-20

Užsakymas 2991.426.494 (booking.com 

platformoje)

Apgyvendinimo išlaidos (FIA Motorsport 

Games 2022 dalyviai), 16 žm./6 n.

Dalyvavimas Europos, Pasaulio čempionatuose bei kitose 

tarptautinėse varžybose 4 590,00

17 490,00 10 676,69

1

2

3

0,00

1

2

3

0,00 9 800,00

1 UAB "SPROJECTS" 2022-10-12

PVM sąskaita faktūra serija SP Nr. 

007880 Apdovanojimai (ažuolinis stovelis - 243 vnt.)

2022 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos automobilių 

sporto šakos, įvairių disciplinų čempionatų ir kitų varžybų 

organizavimas 3 498,75

Iš viso 3

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

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

2. Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos 

3. Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos

Iš viso 2

Iš viso 4
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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) 

valstybės biudžeto 

lėšų suma (Eur)

Dokumento (ar 

panaudotos 

dalies) nuosavų ar 

kt. lėšų suma 

(Eur)

1 2 3 4 5 6 7 8

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

2 UAB "Printėja" 2022-10-17

PVM sąskaita faktūra serija 2022  Nr. 

2011

Apdovanojimai (diplomai - 505 vnt., aplankai - 

550 vnt.)

2022 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos automobilių 

sporto šakos, įvairių disciplinų čempionatų ir kitų varžybų 

organizavimas 1 531,19

3 UAB "Guminukas" 2022-10-18

PVM sąskaita faktūra serija GUM  Nr. 

124769 Apdovanojimai (juostelė medaliams - 200 m.)

2022 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos automobilių 

sporto šakos, įvairių disciplinų čempionatų ir kitų varžybų 

organizavimas 53,85

4 UAB "TŪTA" 2022-10-19

PVM sąskaita faktūra serija TUTG  Nr. 

0614

Sportinė apranga (LT rinktinei - FIA 

Motorsport Games 2022 žaidynėse, 65 vnt.)

2022 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos automobilių 

sporto šakos, įvairių disciplinų čempionatų ir kitų varžybų 

organizavimas 2 444,20

5 Ramunė Jucevičiūtė 2022-11-09 Sąskaita faktūra serija RJV Nr. 168

Apdovanojimai (šilkografijos darbai - juostelių 

medaliams apipavidalinimas, 150 vnt.)

2022 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos automobilių 

sporto šakos, įvairių disciplinų čempionatų ir kitų varžybų 

organizavimas 450,00

6 UAB "Printėja" 2022-11-23

PVM sąskaita faktūra serija 2022  Nr. 

2303 Apdovanojimai (diplomai - 70 vnt.)

2022 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos automobilių 

sporto šakos, įvairių disciplinų čempionatų ir kitų varžybų 

organizavimas 49,97

7

UAB "Druskininkų sveikatinimo ir 

poilsio centras AQUA" 2022-11-24

PVM sąskaita faktūra serija SNOW  Nr. 

00729 Renginio organizavimas, 1 vnt.

2022 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos automobilių 

sporto šakos, įvairių disciplinų čempionatų ir kitų varžybų 

organizavimas 1 210,00

8 UAB "Giedrola" 2022-11-25

PVM sąskaita faktūra serija GIED  Nr. 

3147 Apdovanojimai (gėlių puokštė, 1 vnt.)

2022 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos automobilių 

sporto šakos, įvairių disciplinų čempionatų ir kitų varžybų 

organizavimas 34,00

9 UAB "SPROJECTS" 2022-11-29

PVM sąskaita faktūra serija SP Nr. 

008167

Apdovanojimai (plieninis apdovanojimas - 20 

vnt.)

2022 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos automobilių 

sporto šakos, įvairių disciplinų čempionatų ir kitų varžybų 

organizavimas 958,25

10 UAB "Sportiniai apdovanojimai" 2022-12-01

PVM sąskaita faktūra serija SPA Nr. 

1581  Apdovanojimai (taurės, 10 vnt.) 

2022 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos automobilių 

sporto šakos, įvairių disciplinų čempionatų ir kitų varžybų 

organizavimas 500,00

11 UAB "Ūlos juvelyrų studija" 2022-12-01

PVM sąskaita faktūra serija ULA Nr. 

220299  Apdovanojimai (medaliai, 289 vnt.) 

2023 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos automobilių 

sporto šakos, įvairių disciplinų čempionatų ir kitų varžybų 

organizavimas 6 038,51

12 UAB "Taurės" 2022-12-09

PVM sąskaita faktūra serija TVINr. 

000001132  Apdovanojimai (taurės, 33 vnt.) 

2022 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos automobilių 

sporto šakos, įvairių disciplinų čempionatų ir kitų varžybų 

organizavimas 448,98

13 Lietuvos kartingo federacija 2022-12-09

Sąskaita faktūra serija LKF Nr. 

2022.134 Renginio organizavimas, 1 vnt.

2022 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos automobilių 

sporto šakos, įvairių disciplinų čempionatų ir kitų varžybų 

organizavimas 381,02

14

Kauno rechnikos kolegijos autofanų 

klubas 2022-12-13

PVM sąskaita faktūra serija KTK Nr. 

139

Renginio organizavimas (automobilių sportinių 

treniruočių organizavimas), 3 vnt. Įvairių mokymų, kursų, treniruočių organizavimas 5 445,00

15 VšĮ ASK "Greitis" 2022-12-14 Sąskaita faktūra serija VD Nr. 1

Renginio organizavimas (automobilių sporto 

renginio organizavimas), 3 vnt. Įvairių mokymų, kursų, treniruočių organizavimas 1 050,00
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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) 

valstybės biudžeto 

lėšų suma (Eur)

Dokumento (ar 

panaudotos 

dalies) nuosavų ar 

kt. lėšų suma 

(Eur)

1 2 3 4 5 6 7 8

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

16 UAB "SPROJECTS" 2022-12-19

PVM sąskaita faktūra serija SP Nr. 

008310

Apdovanojimai (plieninis apdovanojimas - 66 

vnt.)

2022 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos automobilių 

sporto šakos, įvairių disciplinų čempionatų ir kitų varžybų 

organizavimas 2 508,00

17 UAB "Ūlos juvelyrų studija" 2022-12-22

PVM sąskaita faktūra serija ULA Nr. 

220325  Apdovanojimai (medaliai, 210 vnt.) 

2023 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos automobilių 

sporto šakos, įvairių disciplinų čempionatų ir kitų varžybų 

organizavimas 4 065,60

30 667,32 27 384,60

1

2

3

0,00 4 192,00

1

2

3

0,00

1

2

3

0,00

50 157,32 53 855,29

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

1

Projekto finansininko darbo 

užmokestis 2022-10-28

Priskaitymų-išskaitymų žiniaraštis Nr. 

2022-10-02

Projekto finansininko darbo užmokestis spalio 

mėn.

2022 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos automobilių 

sporto šakos, įvairių disciplinų čempionatų ir kitų varžybų 

organizavimas 700,00

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

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

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)

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

Iš viso 7

Iš viso 8

Iš viso I 

Iš viso 5

Iš viso 6
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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) 

valstybės biudžeto 

lėšų suma (Eur)

Dokumento (ar 

panaudotos 

dalies) nuosavų ar 

kt. lėšų suma 

(Eur)

1 2 3 4 5 6 7 8

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

2

Projekto finansininko darbo 

užmokestis 2022-11-30

Priskaitymų-išskaitymų žiniaraštis Nr. 

2022-11-02

Projekto finansininko darbo užmokestis 

lapkričio mėn.

2022 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos automobilių 

sporto šakos, įvairių disciplinų čempionatų ir kitų varžybų 

organizavimas 700,00

3

Projekto finansininko darbo 

užmokestis 2022-12-30

Priskaitymų-išskaitymų žiniaraštis Nr. 

2022-12-01

Projekto finansininko darbo užmokestis 

gruodžio mėn.

2022 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos automobilių 

sporto šakos, įvairių disciplinų čempionatų ir kitų varžybų 

organizavimas 414,69

1 814,69 4 732,40

51 972,01 58 587,69

SUDERINTA:

(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)

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

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;

Iš viso ataskaitoje

Iš viso II

SUDERINTA IR ĮTRAUKTA Į APSKAITĄ:

(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą  

kito asmens pareigų pavadinimas)
(Vardas, pavardė, parašas)

Prezidentas Egidijus Janavičius
(Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas  ) (Vardas, pavardė, parašas)

Finansininkė Svetlana Kniurienė

Patvirtiname, kad: 


