Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties
programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sporto
ugdymu programas), tikslinio finansavimo sąlygų ir tvarkos aprašo 3
priedas

(Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro forma (Nr. 2)
201__ m.

d. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr.

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

(juridinio asmens kodas)

20__ m. ____ ketvirčio
(programos (projekto) pavadinimas)

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ PAGRINDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ REGISTRAS
(sudarymo data ir numeris)

Eil.
Nr.

Išlaidų pagal patvirtintą detaliąją valstybės
biudžeto lėšų naudojimo sąmatą pavadinimas

Prekių ar paslaugų tiekėjas (dokumentą
užpildžiusios įmonės, įstaigos ar kito subjekto
pavadinimas)

Dokumento
data

Dokumento pavadinimas (PVM
sąskaita-faktūra, atlyginimų
priskaičiavimo žiniaraštis,
avansinė apyskaita, medžiagų
nurašymo aktai ir t.t.) ir Nr.

Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas

IŠLAIDOS

1.

Kompensuojamosios išlaidos
*
*
*

2.

Iš viso 1

Komandiruočių išlaidos
*
*
*
*

3.

Sporto inventoriaus ir (ar) įrangos nuoma
*
*

Iš viso 2

Dokumento (ar
panaudotos
dalies) suma (Lt,
ct.)

Eil.
Nr.

Išlaidų pagal patvirtintą detaliąją valstybės
biudžeto lėšų naudojimo sąmatą pavadinimas

Prekių ar paslaugų tiekėjas (dokumentą
užpildžiusios įmonės, įstaigos ar kito subjekto
pavadinimas)

*

4.

Dokumento
data

Dokumento pavadinimas (PVM
sąskaita-faktūra, atlyginimų
priskaičiavimo žiniaraštis,
avansinė apyskaita, medžiagų
nurašymo aktai ir t.t.) ir Nr.

Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas

Iš viso 3

Prekės ir paslaugos (sporto inventorius ir (ar)
įranga, sportinė apranga ir avalynė, sporto
inventoriaus ir (ar) įrangos priežiūros
priemonės ir medžiagos)
*
*
*
*

5.

Iš viso 4

Prekės ir paslaugos (maisto papildai, sportinės
reabilitacijos ir gydymo priemonės, moksliniai
tyrimai)
*
*
*
*

6.

Iš viso 5

Kitos mokinių sportiniam meistriškumui
didinti reikalingos išlaidos
*
*
*
*

7

Iš viso 6

Sporto inventorius, įranga, sporto
reabilitacijos priemonės, kurie pagal aprašą
priskiriami ilgalaikio turto kategorijai
*
*
*
*

N

Iš viso 7

NENUMATYTOS IŠLAIDOS (ne daugiau 5 proc. skirtos lėšų sumos)
*
*
*

Iš viso N

Iš viso ataskaitoje:
Iš viso panaudota per laikotarpį iki ataskaitinio
ketvirčio

Dokumento (ar
panaudotos
dalies) suma (Lt,
ct.)

Eil.
Nr.

Išlaidų pagal patvirtintą detaliąją valstybės
biudžeto lėšų naudojimo sąmatą pavadinimas

Prekių ar paslaugų tiekėjas (dokumentą
užpildžiusios įmonės, įstaigos ar kito subjekto
pavadinimas)

Dokumento
data

Dokumento pavadinimas (PVM
sąskaita-faktūra, atlyginimų
priskaičiavimo žiniaraštis,
avansinė apyskaita, medžiagų
nurašymo aktai ir t.t.) ir Nr.

Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas

Iš viso nuo metų pradžios

Patvirtiname, kad registre nurodyta informacija atitinka išlaidas patvirtinančius dokumentus.

(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas )

(vardas, pavardė, parašas)

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

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

Dokumento (ar
panaudotos
dalies) suma (Lt,
ct.)

