Valstybės biudžeto lėšų skyrimo,
naudojimo
ir
atsiskaitymo
už
panaudotas lėšas tvarkos aprašo
8 priedas
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS
2019__ m. ___vasario_ __4 d.
Vilnius

Nr.SS-62

Mes, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(toliau – Departamentas), juridinio asmens kodas 188620621, esantis Žemaitės g. 6, Vilnius,
atstovaujamas generalinio direktoriaus pavaduotojo Vytauto Vainio, veikiančio pagal Departamento
nuostatus, ir asociacija „Lietuvos šaškių federacija (toliau – vykdytojas),juridinio asmens kodas
290763990, buveinės adresas Vytenio g.6 Vilnius,atstovaujamas (a) LŠF viceprezidentės
Romualdos Šidlauskienės)veikiančio (-ios) pagal vykdytojo įstatuskartu toliau sutartyje vadinami
„šalimis“,atsižvelgdami į Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už
panaudotas lėšas tvarkos aprašą, patvirtintą Departamento generalinio direktoriaus 2011 m. vasario
4 d. įsakymu Nr. V-24 (toliau – aprašas), sudarėme šią sutartį:
1. Sutarties objektas
Šia sutartimi Departamentas įsipareigoja išmokėti vykdytojui sutarties 2 punkte nurodytą
valstybės biudžeto lėšų sumą 2019 m.Lietuvos šaškių federacijos didelio meistriškumo sporto
programai (toliau – 2019 m. LŠF programa)įgyvendinti, o vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti 2019
m. LŠF programą iki 2019 m. gruodžio 31 d.
2. Skirtos lėšos 2019 m. LŠF programai įgyvendinti
Šios sutarties 1 punkte nurodytai 2019 m. LŠF programai
programos „Kūno kultūros ir sporto plėtra“skyrė:

įgyvendinti Departamentas iš

73108 ( septyniasdešimt tris tūkstančius vieną šimtą aštuonis ) eurus
3. Departamento pareigos
3.1. Departamentas vykdo aprašo 44 punkte numatytas pareigas.
3.2. ______________________________________________________________________.
(nurodomos kitos Departamento pareigos, neprieštaraujančios norminių teisės aktų reikalavimams)

4. Departamento teisės
4.1.Departamentas turi aprašo 45 punkte numatytas teises.
4.2. ______________________________________________________________________.
(nurodomos kitos Departamento teisės, neprieštaraujančios norminių teisės aktų reikalavimams)

5. Vykdytojo pareigos
5.1. Vykdytojas vykdo aprašo 46 punkte numatytas pareigas.
5.2. Nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas iki kitų metų sausio 2 d. grąžina į Departamento
sąskaitą Nr. Nr. LT167300010002458039.
(nurodomas banko sąskaitos numeris)

5.3. ______________________________________________________________________.
(nurodomos kitos vykdytojo pareigos, neprieštaraujančios norminių teisės aktų reikalavimams)

6. Vykdytojo teisės
6.1. Vykdytojas turi aprašo 47 punkte numatytas teises.
6.2. ______________________________________________________________________.
(nurodomos kitos vykdytojo teisės, neprieštaraujančios norminių teisės aktų reikalavimams)

7. Ataskaitų pateikimo tvarka
Vykdytojas pateikia departamentui ataskaitas šiais terminais:
7.1. Programos finansavimo panaudojimo ketvirčio ataskaitą (forma Nr.1) iki kito ketvirčio
pirmojo mėnesio 8 d.
7.2. Programos priemonių, kurių įgyvendinimui skirta valstybės biudžeto lėšų, įvykdymo
pusmečio ataskaita (forma Nr.3) – iki liepos 8 d. irkitų metų sausio 8 d.
7.3. Nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaitą (forma Nr. 4) – iki kitų metų
sausio 8 d.
8. Netesybos
Nutraukus valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį aprašo 38 punkte numatytais
pagrindais, vykdytojas sumoka Departamentui 5 proc. nuo grąžintinos valstybės biudžeto lėšų
sumos, tačiau ne mažiau kaip 100 Eur, baudą.
9. Baigiamosios nuostatos
Šios sutarties neatskiriama dalis yra detalioji valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmata
(sutarties priedas).
10. Šalių rekvizitai ir parašai
Kūno kultūros ir sporto departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Adresas: Žemaitės g-vė 6, LT-03117
Vilnius
Telefono numeris: 8 694 97996
El. paštas: kksd@kksd.lt
Interneto tinklalapio adresas:
http:// www.kksd.lrv.lt
Planavimo, apskaitos ir finansavimo
skyrius
Tel.: 8 610 35596
Juridinio asmens kodas:188620621
Sąsk. Nr. LT167300010002458039

Lietuvos šaškių federacija
Adresas: Vytenio g.6 ,LT-03113,Vilnius:
Telefono numeris:8 687 43468
El. paštas: ramunelesi@gmail.com
Interneto svetainės adresas:
http://www.saske.lt
Finansų padalinio (vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
ar kito asmens, galinčio tvarkyti apskaitą) telefono
numeris
+370 5 2410420, 8661 54314
Juridinio asmens kodas: 290763990
Banko sąskaitos numeris:
LT057300010002450477

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

LŠF viceprezidentė

Vytautas Vainys

Romualda Šidlauskienė

A.V.

A. V.

2019
m. _vasario 4__d.
valstybės
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priedas
DETALIOJI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATA
Eil.
Išlaidų rūšis
Suma (Eur)
Nr.
I. Programos įgyvendinimo išlaidos
Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai
1.
1.1.
Iš viso:
Kompensuojamosios išlaidos
2.
2.1. Kelionės išlaidos (degalai, kelių, tiltų
mokesčiai, bilietai, vizos, draudimas,
starto mokesčiai ir kt.)
14000
2.2. Nakvynės ir maitinimo išlaidos
23000
2.3 Dienpinigiai
2000
2.4. Varžybų dalyvių maistpinigiai
6100
(sportininkai, treneriai, teisėjai,
komandų atstovai, dėstytojai)
Iš viso:
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos
Kelionės išlaidos (degalai, bilietai,
vizos,draudimas ir kt.)
Nakvynės ir maitinimo išlaidos
Dienpinigiai

45.100

400
500
300

5.
5.1.
5.2.
5.3.

1.200
Iš viso:
Patalpų, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos, transporto ir kita nuoma bei
eksploatavimo išlaidos (šildymas, elektros energija ir pan.)
Sporto varžybų salių nuoma
1600
Transporto nuoma
1000
Iš viso:
2.600
Prekės ir paslaugos (apdovanojimai, programos viešinimas, kitos paslaugos, prekės)
Apdovanojimai
1300
Spaudos darbai
2200
Sporto inventorius, sporto apranga
1900

5.4
5.5

Banko mokesčiai
Kanceliarinės ir ūkio prekės

6.
6.1.

Kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos

4.
4.1.
4.2.

Iš viso:

108
700
6.208

Iš viso:
Iš viso I

55.108

II. Programos administravimo išlaidos (ne daugiau 25 proc. programai skirtų valstybės biudžeto
lėšų)
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)
7.
Darbo užmokestis ir su juo susijusios
išlaidos programos vykdymo
7.1. koordinatoriui ir finansininkui
15600
Biuro nuoma, draudimas, šildymas,
7.2. komunalinės paslaugos
1500
Ryšių, interneto svetainės paslaugos,
7.3. informacijos sklaida
600
Buhalteriniai blankai, kvitai, sąskaitos,
segtuvai, kanceliarinės paslaugos
7.4
300
18.000
Iš viso:
Iš viso II
IŠ VISO IŠLAIDŲ (I+II)
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