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Eil.
Nr.

Išlaidų pavadinimas Išlaidų paskirtis

Išlaidų dydis per
atsiskaitomąjį

laikotarpį,
 eurais

Iš viso, 
eurais

1 2 3 4 5

1.

Darbo užmokestis ir socialinis 
draudimas (1.1+1.2)

(nurodyti  pareigybę  ir  pareigybei
projekte skiriamą išlaidų sumą)

2. Prekių ir paslaugų naudojimas (2.1+…+2.10)

2.1

Ryšių paslaugos 
(telefonų, interneto, mob. ryšio telefonų,
faksų ir kt. ryšių priemonių paslaugų 
išlaidos, taip pat pašto siuntimo 
išlaidos)

2.2
Transporto išlaikymas

(degalų išlaidos, reikalingos projekto 
administravimui) 

1. Kuras lėktuvams (570ltr.)
2. Kuras transportui (50ltr)

1. 680
2. 60 740

2.3

Kitos prekės

(nurodyti prekių rūšis, pvz.: projektui 
administruoti kanceliarinės prekės ar 
smulkus inventorius ir pan. bei joms 
skiriamas sumas) 

2.4

Komandiruotės 

(tik Lietuvos Respublikos teritorijoje
dienpinigių,  gyvenamojo ploto nuomos,
kelionės  į  komandiruotės  vietovę
(vietoves)  ir  grįžimo iš  jos  į  nuolatinę
darbo  vietą  visų  rūšių  transporto
priemonėmis,  išskyrus  lengvuosius
automobilius  taksi,  transporto išlaidos;
nurodyti  kuriam  tikslui  ir  kada
planuojama komandiruotė)

2.5

Ilgalaikio materialiojo ir 
nematerialiojo turto nuoma 

(tik ilgalaikio materialiojo (išskyrus 
transporto priemones) turto, t. y. biuro 
patalpų nuomos išlaidos, nurodant 
kuriai datai/periodui nuomojama)

2.6

Komunalinės paslaugos

(apima šildymo išlaidas, taip pat 
šildymui skirto skystojo ir kietojo kuro 
įsigijimo išlaidas (atvežimo, paruošimo);
elektros energijos, skirtos apšvietimui, 
šildymui ir kitoms reikmėms, išlaidas ir 
vandentiekio ir kanalizacijos paslaugų 
apmokėjimo išlaidas bei nurodyti 
kiekvienai jų skiriamą sumą) 

2.7

Veiklos nuoma

(tai organizacinės technikos nuomos 
išlaidos, reikalingos projektui 
įgyvendinti, nurodant kuriai 
datai/periodui nuomojama)



2.8

Kvalifikacijos kėlimas

(tai išlaidos, skirtos projekto vadovo ir 
projekto buhalteriui bei pagal Lietuvos 
Respublikos savanoriškos veiklos 
įstatymu nustatytą tvarką savanorių 
kvalifikacijos kėlimui) 

2.9 Kitos paslaugos, iš jų:

2.9.1

autorinėms sutartims

(lektorių atlyginimui, nurodant jų 
skaičių, kiekvienos sutarties su 
autoriumi turinį ir kiekvienai jų skiriamą
sumą)

2.9.2

kitoms paslaugoms

(nurodyti paslaugų rūšį, pvz.: paslaugų
pirkimas: leidybos (nurodant kiek vnt.), 
spausdinimo ar visuomenės 
informavimo priemonių naudojimo bei 
mokymų organizavimo arba transporto 
nuomos nuvykimui į renginį (būtina 
nurodyti dalyvių skaičių ir pan. bei 
kiekvienai jų skiriamą sumą)

Paslaugos asociacijos             
viešinimo tikslams, perkamos iš 
juridinių asmenų :

1. Asociacijos logo gamyba 
ant tušinukų(150vnt)

2. Asociacijos lankstinukų 
spausdinimo 
paslaugos(500vnt)

3. Asociacijos kalendorių 
maketavimo ir gamybos 
paslaugos (100vnt.)

4. Asociacijos simbolio-
lėktuvo ANBO II modelio 
gamybos paslaugos(1vnt)

5. Asociacijos veiklos ir 
įvykdyto  projekto 
straipsnio publikavimas 
internete(1vnt)

6. Filmo apie asociacijos 
veiklą kūrimo paslaugos

Kitos paslaugos, būtinos 
projekto 
vykdymui,perkamos iš 
juridinių asmenų :

7. Vykdomo projekto 
susitikimų ir renginių 
dalyvių , veikiančių daugiau
nei 8val. maitinimo 
paslaugos (2susitikimai x20 
dalyvių, 6eur/dalyviui)

Kitos paslaugos, būtinos    projekto
vykdymui,perkamos iš pagal IDV 
pažymėjiną dirbančio asmens:

8. Projekto vykdymo apskaitos
paslaugos

1. 150

2. 150

3. 275

4. 490

5. 150

6. 580

7. 240

8. 121

2156

2.10

Kitos išlaidos

(tai išlaidos, susijusios su projekto 
administravimu, kaip pvz. mokesčiai: 
banko ar garantinio fondo įmokos ir 
pan.)

IŠLAIDOS IŠ VISO (1+2) 2896

Projekto vykdytojas
(organizacijos vadovas) _________________

Arvydas Šabrinskas
_______________________

                                               A.V. (parašas) (vardas, pavardė)

Projekto vadovas _________________ Arvydas Šabrinskas___________
(parašas) (vardas, pavardė)

Projekto finansininkas _________________ Albina Velichkienė___________
(parašas) (vardas, pavardė)


