
(Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo metinės  ataskaitos forma)

2020  m. balandžio mėn. 09 d. Valstybės biudžeto lėšų  naudojimo sutartis Nr. S-555

Vykdytojas 

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

191367288
(juridinio asmens kodas)

(EUR, ct)

 Iki 
ataskaitinio 

mėnesio

Ataskaitinio 
mėnesio 

20 __ m. iš 
viso

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

* * 

2 Kompensuojamosios  išlaidos 6820,00 * * 

3 Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos * * 

4
Patalpų, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos įsigijimo ir nuomos 
išlaidos

2650,00 * * 2328,15 2328,15

5 Prekės ir paslaugos 7208,00 * * 6270,25 6270,25

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

400,00 * * 400,75 400,75

7 Kitos  programos tikslams  pasiekti  reikalingos išlaidos * * 

Iš viso I 17078,00 * * 8999,15 8999,15

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2020 m. vasario   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

Lietuvos triatlono federacija, Senamiesčio g. 18. Panevėžys, 867859069, info@triatlonas.lt

Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo  2020 m. metinė ataskaita
2021-01-05 Nr.1                                                               

(ataskaitos sudarymo data, numeris )

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



8
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) 17078,00 17078,00 8999,15 8999,15 8999,15

* nepildoma

Prezidentas

A.V.
(antspaudas, jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar kitas asmuo, galintis tvarkyti apskaitą 
 (vardas, pavardė, parašas)

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

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
SAULIUS,BATAVIČIUS
Data: 2021-01-05 16:07:59



Forma patvirtina 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 
ministro 
2020 m. vasario  d. įsakymu Nr. V- 
 

 
 

(Aukšto meistriškumo sporto programos priemonių, kurioms įgyvendinti skirta valstybės biudžeto lėšų, įvykdymo pusmečio ataskaitos forma) 
   

2020 m. balandžio mėn. 09 d. valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. S-555 
   

Vykdytojas: Lietuvos triatlono federacija, Senamiesčio g. 18, Panevėžys, info@triatlonas.lt, 867859069   
(vykdytojo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas) 

   
   

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOS PRIEMONIŲ, KURIOMS ĮGYVENDINTI SKIRTA VALSTYBĖS BIUDŽETO 
LĖŠŲ, ĮVYKDYMO PUSMEČIO ATASKAITA 

2021-01-06 Nr.2 
(ataskaitos sudarymo data ir numeris) 

 

Eil. 
Nr. 

Programos priemonės 
pavadinimas 

Vykdymo 
data 

Vykdymo 
vieta* 

Planinė 
vertinimo 
kriterijaus 

reikšmė 

Faktinė vertinimo 
kriterijaus reikšmė Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

 1.  Apsauginių tvorelių 
nuoma 

 2020-08-
01   140 vnt x 

3,5 Eur  162 vnt x 3,0 Eur  Pavyko suderinti kainą, tai leido išsinuomoti daugiau tvorelių, kas padėjo 
užtikrinti didesnį saugumą varžybų metu  

 2.  Kelio ženklų nuoma  2020-09-
26   1 

komplektas  1 komplektas  Vyko Lietuvos duatlono čempionatas, 2020.09.26  

 3.  Apdovanojimai  2020-09-
23   1958 Eur  1969,65 Buvo apdovanojami Lietuvos akvatlono čempionato ir Lietuvos duatlono 

čempionato prizininkai.  

 4.  Starto numerių 
gamyba 

 2020-09-
30   2 varžybos  2 varžybos  Gaminami Lietuvos triatlono sprinto čempionato ir Lietuvos duatlono 

čempionato dalyvių starto numeriai.  
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 5.  Reklaminių tentų 
gamyba 

 2020-09-
30   2 varžybos  2 varžybos  Gaminami Lietuvos triatlono sprinto čempionato ir Lietuvos duatlono 

čempionato reklaminiai tentai.  

6. Automobilio nuoma 2020-12-
07   2 kart. 2 kart. Federacijos veiklos organizavimui, varžybų įrangos sutvarkymui, sportininkų 

veiklos organizavimui 

8. Kelionės išlaidos -            4 400 Eur.   
Priemonė skirta tarptautinėms varžyboms Esant pandeminei situacijai, pagrind-

inės tarptautinės varžybos – nukeltos į 2021 metus  Valstybės biudžeto lėšos 
nepanaudotos. 

9. 
Sportininkų ir 
trenerių 
apgyvendinimas 

-            5 700 Eur.   
Priemonė skirta tarptautinėms varžyboms Esant pandeminei situacijai, pagrind-

inės tarptautinės varžybos – nukeltos į 2021 metus  Valstybės biudžeto lėšos 
nepanaudotos. 

10. Maitinimas -            1 900 Eur.   
Priemonė skirta tarptautinėms varžyboms Esant pandeminei situacijai, pagrind-

inės tarptautinės varžybos – nukeltos į 2021 metus  Valstybės biudžeto lėšos 
nepanaudotos. 

11. Draudimas -            420 Eur.   
Priemonė skirta tarptautinėms varžyboms Esant pandeminei situacijai, pagrind-

inės tarptautinės varžybos – nukeltos į 2021 metus  Valstybės biudžeto lėšos 
nepanaudotos. 

12. Registracijos 
mokesčiai -            1 440 Eur.    

Priemonė skirta tarptautinėms varžyboms Esant pandeminei situacijai, pagrind-
inės tarptautinės varžybos – nukeltos į 2021 metus  Valstybės biudžeto lėšos 

nepanaudotos. 

13. Treniruočių apranga -            2 500 Eur.   Esamai priemonei įgyvendinti negauta Valstybės biudžeto lėšų – priemonė 
neįgyvendinta. 

14. Paradinė apranga -            1 800 Eur.   
Priemonė skirta tarptautinėms varžyboms Esant pandeminei situacijai, pagrind-
inės tarptautinės varžybos – nukeltos į 2021 metus. Rinktinių paradinės apran-

gos neužsakytos.  Valstybės biudžeto lėšos nepanaudotos. 

15. Varžybiniai ratai -            1 200 Eur.   Esamai priemonei įgyvendinti negauta Valstybės biudžeto lėšų – priemonė 
neįgyvendinta 

16. Varžybiniai dviračiai -            5 500 Eur.   Esamai priemonei įgyvendinti negauta Valstybės biudžeto lėšų – priemonė 
neįgyvendinta 

17. Elektrinės teisėjavimo 
sistemos nuoma  -            1 800 Eur.   Esamai priemonei įgyvendinti negauta Valstybės biudžeto lėšų – priemonė 

įgyvendinta iš kitų Federacijos lėšų (rėmėjai, LTOK). 

18. Renginio įgarsinimas -            1 600 Eur.   Esamai priemonei įgyvendinti negauta Valstybės biudžeto lėšų – priemonė 
įgyvendinta iš kitų Federacijos lėšų (rėmėjai, LTOK). 
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19. Teisėjų ir savanorių 
maitinimas -            600 Eur.   Priemonei įgyvendinti pasitelktos rėmėjų ir LTOK lėšos. Valstybės biudžeto 

lėšos priemonei neskirtos. 

20.  Greitosios med. 
Pagalbos paslaugos -            1 400 Eur.    Esamai priemonei įgyvendinti negauta Valstybės biudžeto lėšų – priemonė 

įgyvendinta iš kitų Federacijos lėšų (rėmėjai, LTOK). 

21. Baseino nuoma     495 Eur.   Esamai priemonei įgyvendinti negauta Valstybės biudžeto lėšų – priemonė 
įgyvendinta iš kitų Federacijos lėšų (rėmėjai, LTOK). 

22. Teisėjų apgyvendini-
mas     240 Eur.   Esamai priemonei įgyvendinti negauta Valstybės biudžeto lėšų – priemonė 

įgyvendinta iš kitų Federacijos lėšų (rėmėjai, LTOK). 

23. Motociklų komandos 
nuoma     900 Eur.   Esamai priemonei įgyvendinti negauta Valstybės biudžeto lėšų – priemonė 

įgyvendinta iš kitų Federacijos lėšų (rėmėjai, LTOK). 

24. Renginio vedimas     600 Eur.   Esamai priemonei įgyvendinti negauta Valstybės biudžeto lėšų – priemonė 
įgyvendinta iš kitų Federacijos lėšų (rėmėjai, LTOK). 

25. Vaizdo registratorius 
ir stovas finišui     360 Eur.   Esamai priemonei įgyvendinti negauta Valstybės biudžeto lėšų – priemonė 

įgyvendinta iš kitų Federacijos lėšų (rėmėjai, LTOK). 

26. Kepurėlės     2 500 Eur.   Esamai priemonei įgyvendinti negauta Valstybės biudžeto lėšų – priemonė 
įgyvendinta iš kitų Federacijos lėšų (rėmėjai, LTOK). 

27. Teisėjų seminaras Lie-
tuvoje     840 Eur.   

Seminaras organizuotas virtualiu būdu, šiai priemonei panaudotos tikslinė 
Tarptautinės triatlono federacijos parama (ETU Development). Priemonei 

įgyvendinti Valstybės biudžeto lėšos negautos. 

28. Teisėjų seminaras 
užsienyje     1920 Eur.   Priemonei įgyvendinti negauta Valstybės biudžeto lėšų. Priemonė 

neįgyvendinta, dėl globalios pandemijos. 

29. Teisėjų ekipiravimas 
apranga     2 400 Eur.   Priemonei įgyvendinti negauta Valstybės biudžeto lėšų. Priemonė 

neįgyvendinta. 
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*Pildoma tik tuo atveju, kai įgyvendinant programos priemonę organizuojamas sporto renginys. 
 
	

Prezidentas      Saulius Batavičius    
(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas) A. V. 	

(jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)	  
(vardas, pavardė, parašas) 	
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