
Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2021-04-08NrS-480
(sutarties data ir Nr.)

Prekių ar paslaugų tiekėjas
Dokumento data 

(metai-mėnuo-diena)

Dokumento pavadinimas ir Nr.

(PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, 

avansinė apyskaita, nurašymo 

aktas ir t.t.)

Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės 

ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)
Programos priemonės pavadinimas

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma (Eur)

1 2 3 4 5 6 7

1

2

0,00

1 Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacija 2021-08-05 Sąskaita -faktūra Nr0031

Teisėjų apgyvendinimo išl.Lietuvos čempionatas  2 asm 2 

nakvynės Lietuvoje

2.1.2. Plūdinės žūklės Lietuvos čempionato vykdymas, 

atranka į PČ ir EČ. Lietuvos čempionato organizavimo ir 

teisėjavimo kokybės gerinimas. 200,00

2 Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacija 2021-08-05 Sąskaita -faktūra Nr0032

Teisėjų kelionės išlaidos kuras(3 kuru kvitai)  pagal  

kelionės lapą

2.1.2. Plūdinės žūklės Lietuvos čempionato vykdymas, 

atranka į PČ ir EČ. Lietuvos čempionato organizavimo ir 

teisėjavimo kokybės gerinimas. 124,41

3 Ūkininkė Ona Miškinienė 2021-08-20 PVMs/fMK21820 Apgyvendinimo paslaugos lietuvoje 2 asm 2 nakvynės 2.1.7. Muselinės žūklės Lietuvos čempionato vykdymas. 119,90

4 UAB Salmoturas 2021-08-25 PVMs/f SAL364 Auto nuoma( krovininis mikro)2 paros 2.1.7. Muselinės žūklės Lietuvos čempionato vykdymas. 150,04

(Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro forma)

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m.   d. įsakymu Nr. V-

  2021-10-06     Nr.2

191935171 Lietuvos sportinės žūklės federacija
(Programos vykdytojo kodas) (Programos vykdytojo pavadinimas)

Žemaitės g. 6 Vilnius mob.862062118 tomasbudas@inbox.lt
(Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas)

Sportinės žūklėss aukšto meistriškumo sportinės programos įgyvendinimas
(Programos pavadinimas)

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų III ketvirčio registras

(data ir numeris)

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

I. Programos įgyvendinimo išlaidos 

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

2. Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos 

Iš viso 1



2

Prekių ar paslaugų tiekėjas
Dokumento data 

(metai-mėnuo-diena)

Dokumento pavadinimas ir Nr.

(PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, 

avansinė apyskaita, nurašymo 

aktas ir t.t.)

Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės 

ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)
Programos priemonės pavadinimas

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma (Eur)

1 2 3 4 5 6 7

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

5 Lietuvos fiderio asociacija 2021-09-10 kompensacinė s/f LFA21/02

Lėktuvo bilietai pasaulio čempionatui Vilnius -

Paryžius;Paryžius -Vilnius

1.1.1. Dugninės žūklės (feeder) pasaulio čempionatas, 

Prancūzija. Pasirengimas ir dalyvavimas. Treniruočių 

varžybų vietoje vykdymas. Covid-19 sąlygų bei 

reikalavimų įgyvendinimas. 1 708,90

6 UAB Rolfmeta 2021-09-15 PVM s.fRM02055 Už automobilio nuomą

1.1.1. Dugninės žūklės (feeder) pasaulio čempionatas, 

Prancūzija. Pasirengimas ir dalyvavimas. Treniruočių 

varžybų vietoje vykdymas. Covid-19 sąlygų bei 

reikalavimų įgyvendinimas. 1 566,00

7 Lietuvos fiderio asociacija 2021-09-21 ko,mpensacinė LFA21/04 Apgyvedinimas viešbutyje 8 naktys 11 dalyvių prancūzija

1.1.1. Dugninės žūklės (feeder) pasaulio čempionatas, 

Prancūzija. Pasirengimas ir dalyvavimas. Treniruočių 

varžybų vietoje vykdymas. Covid-19 sąlygų bei 

reikalavimų įgyvendinimas. 1 642,73

8 P.H.U Geris barbara Ciapa 2021-09-10 faktura10/09/2021 Apgyvendinimas Lenkijoje 7 asm.  1 nakvynė

1.1.4. Plūdinės žūklės Pasaulio čempionatas, Italija. 

Pasirengimas ir dalyvavimas.Treniruočių varžybų vietoje 

vykdymas. Covid-19 sąlygų bei reikalavimų 

įgyvendinimas. 120,15

9 Corte Attilea 2021-09-12 Ricevuta Nr69 Apgyvendinimas Italijoje 11 dal (2021-09-05-2021-09-13)

1.1.4. Plūdinės žūklės Pasaulio čempionatas, Italija. 

Pasirengimas ir dalyvavimas.Treniruočių varžybų vietoje 

vykdymas. Covid-19 sąlygų bei reikalavimų 

įgyvendinimas. 3 300,00

10 Hotel Piano(Čekija) 2021-09-14 Invoise P20211056 Viežbutis Čekija 9 asm. 1 nakvynė

1.1.4. Plūdinės žūklės Pasaulio čempionatas, Italija. 

Pasirengimas ir dalyvavimas.Treniruočių varžybų vietoje 

vykdymas. Covid-19 sąlygų bei reikalavimų 

įgyvendinimas. 245,95

11

Kuro kvitai -AB Orlen baltic;BP Europa SE 

odzial w Europe;BP SPAR EXPRESs;Stazione di 

Servizo ;OMV Tankstelle;Orlen PPHU-Tdlugpol

2021-09-04;2021-

09-05(6 kv);2021-

09-13(4 kv)2021-

09-14(1)

Kuro kvitai ir kelių mokesčio 

kvitai(Nr172152;180789/0622;

53690428;122929;122932;869

3;208298;208299;381;380;

Kelionės maršrutas Biržai-kaunas-varšuva-Brno-Viena-

Peskjera del gardija Italija-Viena-Brno-varšuva-Kaunas-

Biržai

1.1.4. Plūdinės žūklės Pasaulio čempionatas, Italija. 

Pasirengimas ir dalyvavimas.Treniruočių varžybų vietoje 

vykdymas. Covid-19 sąlygų bei reikalavimų 

įgyvendinimas. 1 281,21

10 459,29

1

0,00

1

2

0,00

1 Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacija 2021,08-05 Sąskita faktūra Nr0033

Medicininės saugos priemonės dėl COVID-19(dezinfek 

skystis 4 vnt; kaukės apsauginės -2 pok ; vienkartinės 

pirštinės -2 pok.)

2.1.2. Plūdinės žūklės Lietuvos čempionato vykdymas, 

atranka į PČ ir EČ. Lietuvos čempionato organizavimo ir 

teisėjavimo kokybės gerinimas. 99,75

3. Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos

4. Patalpų, skirtų Programos priemonėms tiesiogiai vykdyti, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos nuomos išlaidos 

5. Prekių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos (kurių vieneto vertė iki 500 Eur su PVM) įsigijimas ir paslaugos

Iš viso 2

Iš viso 3

Iš viso 4



3

Prekių ar paslaugų tiekėjas
Dokumento data 

(metai-mėnuo-diena)

Dokumento pavadinimas ir Nr.

(PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, 

avansinė apyskaita, nurašymo 

aktas ir t.t.)

Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės 

ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)
Programos priemonės pavadinimas

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma (Eur)

1 2 3 4 5 6 7

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

2 J.Jablonskio firma" Meknė" 2021-08-09 PVMs/f MEK299 Jaukai, masalai  žuvims  (937 kg jauko žuvims)

1.1.4. Plūdinės žūklės Pasaulio čempionatas, Italija. 

Pasirengimas ir dalyvavimas.Treniruočių varžybų vietoje 

vykdymas. Covid-19 sąlygų bei reikalavimų 

įgyvendinimas. 4 498,97

3 J.Jablonskio firma" Meknė" 2021-08-09 PVMs/f MEK300

masalai, inventorius žuvims (198 kg jauko žuvims ir 649 

vnt įvairių  papildų ir žvejybos reikmenų)

1.1.4. Plūdinės žūklės Pasaulio čempionatas, Italija. 

Pasirengimas ir dalyvavimas.Treniruočių varžybų vietoje 

vykdymas. Covid-19 sąlygų bei reikalavimų 

įgyvendinimas. 5 439,48

4 K.Žigas pagal verslo liudijimąHK852405-1 2021-08-12 Kv Nr0022849 Uodo trūklio lervos (jaukai, masalai) 66 kg

1.1.1. Dugninės žūklės (feeder) pasaulio čempionatas, 

Prancūzija. Pasirengimas ir dalyvavimas. Treniruočių 

varžybų vietoje vykdymas. Covid-19 sąlygų bei 

reikalavimų įgyvendinimas. 2 970,00

5 UAB Sigarta 2021-08-30 PVMs/fSIG2100262 Polo marškinėliai 12 vnt

1.1.4. Plūdinės žūklės Pasaulio čempionatas, Italija. 

Pasirengimas ir dalyvavimas.Treniruočių varžybų vietoje 

vykdymas. Covid-19 sąlygų bei reikalavimų 

įgyvendinimas. 360,00

6 UAB Salmoturas 2021-08-25 PVM s/f SAL364 Apsauginės liemenės 24 vnt 2.1.7. Muselinės žūklės Lietuvos čempionato vykdymas. 229,42

7 Lietuvos fiderio asociacija 2021-09-10 kompensacinės/fLFA21/01

jaukai masalai žuvims ( 55,3 kg   masalų žuvims ir 13 vnt  

priedų   )dalyvavimas Pas. čempionatas

1.1.1. Dugninės žūklės (feeder) pasaulio čempionatas, 

Prancūzija. Pasirengimas ir dalyvavimas. Treniruočių 

varžybų vietoje vykdymas. Covid-19 sąlygų bei 

reikalavimų įgyvendinimas. 1 040,78

8 Lietuvos fiderio asociacija 2021-09-21 kompensacinė s/fLFA21/05 Komandos apranga 12 kompl pasaulio čemp prancūzija

1.1.1. Dugninės žūklės (feeder) pasaulio čempionatas, 

Prancūzija. Pasirengimas ir dalyvavimas. Treniruočių 

varžybų vietoje vykdymas. Covid-19 sąlygų bei 

reikalavimų įgyvendinimas. 276,52

9 New Tecnipesca S.n.c 2021-09-15 invoise 13 jaukai, masalai  žuvims ( 547 kg )

1.1.4. Plūdinės žūklės Pasaulio čempionatas, Italija. 

Pasirengimas ir dalyvavimas.Treniruočių varžybų vietoje 

vykdymas. Covid-19 sąlygų bei reikalavimų 

įgyvendinimas. 2 806,50

17 721,42

1

0,00

1

0,00

1

0,00

28 180,71

Iš viso 6

Iš viso 7

Iš viso 8

Iš viso I 

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

8. Ilgalaikio materialiojo (virš 500 Eur su PVM) ir nematerialiojo (nepriklausomai nuo vertės dydžio) turto įsigijimas

7. Narystės tarptautinėse organizacijose mokesčiai (iki 1 proc. valstybės biudžeto lėšų sumos)

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

Iš viso 5



4

Prekių ar paslaugų tiekėjas
Dokumento data 

(metai-mėnuo-diena)

Dokumento pavadinimas ir Nr.

(PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, 

avansinė apyskaita, nurašymo 

aktas ir t.t.)

Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės 

ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)
Programos priemonės pavadinimas

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma (Eur)

1 2 3 4 5 6 7

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

1 Lietuvos sportinės žūklės federacija 2021-07-01

darbo užmokesč. žiniaraštis 

Nr6 darbo užmokestis VMI-GPM ir Sodra 3.1.1programos vykdytojo DU fed. prezidento ir buhalterės 672,87

2 2021-08-01

darbo užmokesč. žiniaraštis 

Nr7 darbo užmokestis VMI-GPM ir Sodra 3.1.1programos vykdytojo DU fed. prezidento ir buhalterės 672,87

3 2021-09-07

darbo užmokesč. žiniaraštis 

Nr8 darbo užmokestis VMI-GPM ir Sodra 3.1.1programos vykdytojo DU fed. prezidento ir buhalterės 672,87

4

5

2 018,61

30 199,32

A.V.

(antspaudas, jei Vykdytojas antspaudą privalo turėti)

1) programos vykdymui skirtos lėšos panaudotos vadovaujantis Sutarties sąlygomis pagal Sutarties priedą - detaliąją valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatą , o programos vykdymo laikotarpiu patirtas išlaidas patvirtina šiame 

sąraše nurodyti dokumentai;

2) visos šiame registre nurodytos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su programa, proporcingos ir būtinos jos įgyvendinimui.

Patvirtiname, kad: 

Iš viso ataskaitoje

Programos vykdymo koordinatoriaus darbo užmokesčiui, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kitoms

Iš viso II

(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą  kito asmens pareigų 

pavadinimas)
(Vardas, pavardė, parašas)

(Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas  ) (Vardas, pavardė, parašas)

Alma Judickienė
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