
Projekto vykdytojas 

20       m.                      mėn.     d. sutartis Nr. 

Eil. Nr.

Prekių ar paslaugų tiekėjas (dokumentą 

užpildžiusios įmonės, įstaigos, organizacijos, 

pavadinimas)

Dokumento data  

Dokumento pavadinimas (PVM sąskaita 

faktūra, atlyginimų apskaičiavimo žiniaraštis, 

avansinė apyskaita, medžiagų nurašymo aktai ir 

t.t.) ir Nr.

Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas 

Dokumento 

apmokėjimo data, 

banko pavedimo Nr.

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma (Eur, ct)

1 2 3 4 5 6

I.

1.

0,00

2.

0,00

3.

Finansavimo sutarties Nr.     priedas Nr. 2

20___m. _______________ d. Nr. _______

(Sudarymo data ir numeris)

Projekto vykdytojų atlyginimas ir su juo susiję darbdavio mokesčiai (išskyrus biudžetinų įstaigų darbuotojų atlyginimus). Atlyginimai pagal autorines bei kitų atlygintinų paslaugų sutartis.

Maitinimo išlaidos: maistpinigiai, išlaidos maitinimo paslaugoms (sportininkams, treneriams, teisėjams ir kt. projekto dalyviams ir vykdytojams)

Projektų vykdytojų ir dalyvių komandiruočių, akreditacijos ir kt. kompensacijų išlaidos

Iš viso 2:

Projekto įgyvendinimo išlaidos

(Buveinė, telefonas, el. paštas)

(Projekto pavadinimas)

LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ PAGRINDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ 20____ M. ___________ D. REGISTRAS 

(Pavadinimas)

(Kodas)

Iš viso 1:



Eil. Nr.

Prekių ar paslaugų tiekėjas (dokumentą 

užpildžiusios įmonės, įstaigos, organizacijos, 

pavadinimas)

Dokumento data  

Dokumento pavadinimas (PVM sąskaita 

faktūra, atlyginimų apskaičiavimo žiniaraštis, 

avansinė apyskaita, medžiagų nurašymo aktai ir 

t.t.) ir Nr.

Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas 

Dokumento 

apmokėjimo data, 

banko pavedimo Nr.

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma (Eur, ct)

1 2 3 4 5 6

0,00

4.

0,00

5.

0,00

6.

0,00

N

0,00

0,00

II.

7.

Nenumatytos išlaidos (ne daugiau 5 proc. projektui numatomų lėšų)

Projekto administravimo išlaidos (ne daugiau 20 proc. projektui numatomų lėšų)

Projekto vadovo atlyginimas ir su juo susiję darbdavio mokesčiai, projekto apskaitos vedimo išlaidos ir kitos administravimo išlaidos (biuro nuomos, komunalinių paslaugų, ryšių paslaugų, kanceliarinių prekių, 

komandiruočių ir kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos administravimo išlaidos) 

Patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo išlaidos (šildymas, elektros energija ir pan)

Prekės ir paslaugos (apdovanojimai, spaudos, leidybos darbai, informacijos sklaida, kitos paslaugos, prekės)

Kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos išlaidos

Iš viso I:

Iš viso 3:

Iš viso 4:

Iš viso 5:

Iš viso 6:

Iš viso N:



Eil. Nr.

Prekių ar paslaugų tiekėjas (dokumentą 

užpildžiusios įmonės, įstaigos, organizacijos, 

pavadinimas)

Dokumento data  

Dokumento pavadinimas (PVM sąskaita 

faktūra, atlyginimų apskaičiavimo žiniaraštis, 

avansinė apyskaita, medžiagų nurašymo aktai ir 

t.t.) ir Nr.

Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas 

Dokumento 

apmokėjimo data, 

banko pavedimo Nr.

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma (Eur, ct)

1 2 3 4 5 6

0,00

0,00

Patvirtiname, kad registre nurodyta informacija atitinka išlaidų pateisinamuosius dokumentus.

(Vardas, pavardė, parašas)

A.V.

(Vardas, pavardė, parašas)

(Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas  )

(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą  

kito asmens pareigų pavadinimas)

(antspaudas, jei Vykdytojas antspaudą privalo turėti)

Iš viso II:

Iš viso ataskaitoje:


