2018 m. ____________d. valstybės biudžeto
lėšų naudojimo sutarties Nr. _______ priedas

DETALIOJI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATA
Eil. Nr.

Išlaidų rūšis

Suma (Eur)

I. Programos įgyvendinimo išlaidos

1.

Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai

Iš viso:

0,00

Iš viso:

2580,00
2580,00

2. Kompensuojamosios išlaidos
2.1. Maitinimas sportininkams, teisėjams ir kt.projekto dalyviams
3. Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos
3.1. Akreditacija (apgyvendinimas, maitinimas, transportas)

18750,75

3.2. Startinis dalyvio mokestis

1500,00

3.3. Kelionės išlaidos (bilietai,bagažas, draudimas, nakvynė, kuras, dienpinigiai, kelių mokesčiai)

9320,00

Iš viso:

29570,75

Patalpų, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo išlaidos (šildymas, elektros

4. energija ir pan.)
4.1. Sporto salės, transporto nuoma ir eksploatavimo išlaidos
Iš viso:
5.

3700,00
3700,00

Prekės ir paslaugos (apdovanojimai, programos viešinimas, kitos paslaugos, prekės)

5.1. Apdovanojimai (taurės, medaliai, užrašai, juostelės, gėlių puokštės, emblemos, figūrėlės)

1400,00

5.2. Informacinė sklaida

1000,00

5.2. Sporto inventorius ir įranga
6.

Iš viso:

720,00
3120,00

Iš viso:
Iš viso I

0,00
38970,75

Kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos

II. Programos administravimo išlaidos (ne daugiau 25 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai programos vykdymo koordinatoriui, vyriausiajam buhalteriui
(buhalteriui) ar kitam asmeniui, galinčiam tvarkyti apskaitą ir kitos administravimo išlaidos (apskaitos (kai šios paslaugos
perkamos), transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, paprastojo remonto (pagal Lietuvos
Respublikos statybos įstatymą), ryšių paslaugų ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos administravimo išlaidos)
Darbo užmokestis projekto vadovo
Darbo užmokestis apsakitininkė-asistentė
Komunalinės paslaugos, banko mokesčiai
Ryšių paslaugos (internetas, telefonas)

Iš viso:
Iš viso II
IŠ VISO IŠLAIDŲ (I+II)
Generalinis direktorius

Generalinė sekretorė

(Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės atstovo pareigų pavadinimas)

(Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas)

Edis Urbanavičius

Justė Mažeikienė

(vardas, pavardė, parašas) A. V.

(vardas, pavardė, parašas) A. V.
(jei lėšų gavėjas antspaudą privalo turėti)

9625,32
584,93
2280,00
500,00
12990,25
12990,25
51961,00

