
Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2022-02-09NRS-92
(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) 

valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)

Dokumento (ar 

panaudotos 

dalies) nuosavų ar 

kt. lėšų suma 

(Eur)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Lietuvos sportinės žūklės 

federacija 2022-04-01

Darbo užmokesčio 

žiniaraštis Nr03 Darbo užmokestis VMI-GPM ir sodra 3.1.1Programos vykdytojo darbo užmokestis 672,86

2 2022-05-02

Darbo užmokesčio 

žiniaraštis Nr04 Darbo užmokestis VMI-GPM ir sodra 3.1.1Programos vykdytojo darbo užmokestis 672,86

3 2022-06-01

Darbo užmokesčio 

žiniaraštis Nr05 Darbo užmokestis VMI-GPM ir sodra 3.1.1Programos vykdytojo darbo užmokestis 672,86

4

5

2 018,58Iš viso 1

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

I. Programos įgyvendinimo išlaidos 

Programos tiesioginių vykdytojų ir vykdymo koordinatoriaus darbo užmokestis ir su juo susiję vykdytojo mokesčiai 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 2021 m. kovo 18 d. įsakymu 

Nr. V-423

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2022 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. V-201     

redakcija)                                                                 
(Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro forma)

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų II  ketvirčio registras

  2022-07-02      Nr.03
(data ir numeris)

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

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

Sportinės žūklės aukšto meistriškumo sporto programa
(Programos pavadinimas)



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) 

valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)

Dokumento (ar 

panaudotos 

dalies) nuosavų ar 

kt. lėšų suma 

(Eur)

1 2 3 4 5 6 7 8

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

1

2

3

4

5

0,00 600

1

2

3

4

5

0,00

1 UAB Salmoturas 2022-04-22 PVMs/f SAL522

Tvenkinio nuoma Trakų raj. Padvariškės 

Lietuvos muselinės žūklės čempionatas( 2 

dienos)

2.1.8. Muselinės žūklės Lietuvos čempionato 

vykdymas. 934,00

2 UAB Kintai 2022-05-17 PVMs/f KNB01648 Karpių tvenkinio nuoma(4dienos)

2.1.3. Karpių žūklės Lietuvos čempionato 

vykdymas, atranka į PČ. 2 066,00

3

4

5

3 000,00

1 UAB Sigarta 2022,05,23 PVMs/f SIG2200152 Sportinė liemenė 53 vnt

2.1.3. Karpių žūklės Lietuvos čempionato 

vykdymas 641,30

2 Dugninės meškerės asociacija 2022-06-06 s/fMF22001

Teisėjavimas Lietuvos čempionate 4 etapai 

8 turai

2.1.9. Laisvo stiliaus dugninės žūklės 

(method feeder) Lietuvos čempionato 

vykdymas 1 200,00

3

DUDI BAIT SRL kodas 

RO34013811 2022-06-16 Factura DUDI6096

Jaukai (boiliai-42kg;priedai-jaukams -

100gr-6 vnt.,0,5l-3vnt.;1l-2vnt.)

1.1.7. Pasirengimas karpių žūklės pasaulio 

čempionatui. 691,00

Iš viso 2

Iš viso 3

2. Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos 

3. Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos

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

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

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) 

valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)

Dokumento (ar 

panaudotos 

dalies) nuosavų ar 

kt. lėšų suma 

(Eur)

1 2 3 4 5 6 7 8

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

2 532,30 1101,15

1

2

3

4

5

0,00

1

2

3

4

5

0,00

1

2

3

4

5

0,00

7 550,88 1 701,15

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

1 Lietuvos sportinės žūklės fedracija 2022-04-01

Darbo užmokesčio 

žiniaraštis Nr03 Darbo užmokestis VMI-GPM ir sodra 3.1.1Programos administravimo  buhalterio  darbo užmokestis 201,86

2 2022-05-02

Darbo užmokesčio 

žiniaraštis Nr04 Darbo užmokestis VMI-GPM ir sodra 3.1.1Programos administravimo  buhalterio  darbo užmokestis 201,86

3 2022-06-01

Darbo užmokesčio 

žiniaraštis Nr05 Darbo užmokestis VMI-GPM ir sodra 3.1.1Programos administravimo  buhalterio  darbo užmokestis 201,86

4

5

Iš viso I 

Programos administravimo išlaidos (buhalterinę apskaitą tvarkančio asmens darbo užmokesčiui ir (ar) apskaitos paslaugoms, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių ir kitoms paslaugoms)

Iš viso 8

Iš viso 7

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

Iš viso 5

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

Iš viso 6

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



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) 

valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)

Dokumento (ar 

panaudotos 

dalies) nuosavų ar 

kt. lėšų suma 

(Eur)

1 2 3 4 5 6 7 8

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

605,58 0,00

8 156,46 1 701,15

SUDERINTA:

(Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos valstybės tarnautojo ar 

darbuotojo, atsakingo už priemonės 

vykdymą, pareigų pavadinimas, 

vardas, pavardė, parašas)

(Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės 

tarnautojo ar darbuotojo pareigų pavadinimas, 

vardas ir pavardė, parašas)

Iš viso II

(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą  kito 

asmens pareigų pavadinimas) (Vardas, pavardė, parašas)

SUDERINTA IR ĮTRAUKTA Į APSKAITĄ:

Iš viso ataskaitoje

Patvirtiname, kad: 

2) visos šiame registre nurodytos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su Programa, proporcingos ir būtinos jai įgyvendinti.

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

1) Programos vykdymui skirtos lėšos panaudotos vadovaujantis Sutarties sąlygomis pagal Sutarties priedą – detaliąją valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatą, o Programos vykdymo 

Buhalterė Alma Judickienė

Prezidentas Tomas Būdas
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