
Valstybės biudţeto 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 ţūklės 

federacija 2022-07-06

Darbo uţmokesčio 

ţiniaraštis Nr06 Darbo uţmokestis VMI-GPM ir sodra 3.1.1Programos vykdytojo darbo uţmokestis 672,86

2

Lietuvos sportinės ţūklės 

federacija 2022-08-02

Darbo uţmokesčio 

ţiniaraštis Nr07 Darbo uţmokestis VMI-GPM ir sodra 3.1.1Programos vykdytojo darbo uţmokestis 672,86

3

Lietuvos sportinės ţūklės 

federacija 2022-09-02

Darbo uţmokesčio 

ţiniaraštis Nr08 Darbo uţmokestis VMI-GPM ir sodra 3.1.1Programos vykdytojo darbo uţmokestis 672,86

4

5

2 018,58

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 III  ketvirčio registras

 2022-10-07     Nr.04
(data ir numeris)

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

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

Sportinės žūklės aukšto meistriškumo sporto programa
(Programos pavadinimas)

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

I. Programos įgyvendinimo išlaidos 

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

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) 

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 UAB Smiltija 2022-09-16 PVMs/fSMPL17341

Transporto nuoma(vykimas į Vengriją 

pasaulio čempionatas 09.18-25)

1.1.7. Karpių ţūklės pasaulio čempionatas 

Ukrainoje (dėl karo perkelta į Vengriją) 504,47

2 Kroatija Zajednica 2022-08-18 invoise516/22 Registarcijos mokestis

1.1.5. Plūdinės ţūklės Nacijų Pasaulio 

čempionatas Kroatijoje. 1 450,00

3 Ispanija Asturias 2022-07-14 Invoise1/140722 Registracijos mokestsi

1.1.10. Muselinės ţūklės Pasaulio 

čempionatas Ispanijoje. 8 400,00

4 UAB Kintai 2022-07-14 PVMs/fKNB01695

40 dalyvių apgyvendinimas Lietuvoje 3 

nakvynės(2022 liepos14-17 d.)

2.1.3. Karpių ţūklės Lietuvos čempionato 

vykdymas, atranka į PČ. 2 690,73

5 Ibis Styles Nivelles Belgija 2022-07-25 Invoise8417

apgyvendinimas  dalyvių 2022-07-16 iki 

07-25  9 asmenys, Belgija

1.1.6. Plūdinės ţūklės Klubų Pasaulio 

čempionatas Belgijoje 3 417,00

6 LOT avialinijos 2022-08-08

InvoiseFV5988/22CCW

AW

2022-09-04( 1 asmuo pirmyn ir atgal) 

kroatija

1.1.5. Plūdinės ţūklės Nacijų Pasaulio 

čempionatas Kroatijoje. 331,22

7 Sobe Rebloj Kroatija 2022-09-12 invoiseR2100/POSL5/1

viešbutis Kroatijoje apgyvendinimas 

9samenys 9dienos(2022-09-04 iki09-12)

1.1.5. Plūdinės ţūklės Nacijų Pasaulio 

čempionatas Kroatijoje. 2 000,00

8 Vengrija Benedek General 2022-09-19 Invoise1-F02-1/2022

12 asmenų apgyvendinimas Vengrijoje 

viešbutyje(2022-09-18iki09-25)

1.1.7. Karpių ţūklės pasaulio čempionatas 

Ukrainoje (dėl karo perkelta į Vengriją) 2 213,00

9 Vengrija MOHOSZ 2022-07-12 J2022/00639 Registracijos mokestis

1.1.7. Karpių ţūklės pasaulio čempionatas 

Ukrainoje (dėl karo perkelta į Vengriją) 1 600,00

10 Čekija Hotel Atlantida 2022-09-18 invoise1041920

Apgyvedinimo paslauga Čekija 6 asmenys 

data2022-09-12iki09-18

1.1.8. Spiningavimo iš valčių pasaulio 

čempionatas Lenkijoje(perkelta į Čekiją) 1 046,00

23 652,42 1790,38

1

2

3

4

5

0,00

1

2

3

4

Iš viso 2

Iš viso 3

2. Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos 

3. Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos

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

5

0,00

1 V.Butkevičius ir kompanijaUAB 2022-07-26 PVMs/fVB220535 Sportinė avalynė 11 porų

1.1.7. Karpių ţūklės pasaulio čempionatas 

Ukrainoje (dėl karo perkelta į Vengriją) 319,00

2 UAB Sigarta 2022-08-31 PVMs/fSIG2200281 Marškinėliai 12 vnt

1.1.5. Plūdinės ţūklės Nacijų Pasaulio 

čempionatas Kroatijoje. 528,02

3 UAB KarlenLT 2022-09-08 PVMs/fJTK00556 Apranga 8 komplektai

1.1.8. Spiningavimo iš valčių pasaulio 

čempionatas Lenkijoje(perkelta į Čekiją) 3 235,00

4

4 082,02 500,03

1 VŠĮ" Stella Media" 2022-07-04 SF20220704

Lietuvos čempionato komunikacijos ir 

reklamos paslaugos 2etapas2022

2.1.3. Karpių ţūklės Lietuvos čempionato 

vykdymas, atranka į PČ. 2 000,00

2

3

4

5

2 000,00

1

2

3

4

5

0,00

1

2

3

4

Iš viso 7

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

Iš viso 4

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)

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

5

0,00

31 753,02 2 290,41

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

1 Lietuvos sportinės ţūklės fedracija 2022-07-06 DU ţiniaraštis Nr06 Darbo uţmokestis VMI-GPM ir sodra 3.1.1Programos administravimo  buhalterio  darbo uţmokestis 201,86

2 Lietuvos sportinės ţūklės fedracija 2022-08-02 DU ţiniaraštis Nr07 Darbo uţmokestis VMI-GPM ir sodra 3.1.1Programos administravimo  buhalterio  darbo uţmokestis 201,86

3 Lietuvos sportinės ţūklės fedracija 2022-09-02 DU ţiniaraštis Nr08 Darbo uţmokestis VMI-GPM ir sodra 3.1.1Programos administravimo  buhalterio  darbo uţmokestis 201,86

4

5

605,58 0,00

32 358,60 2 290,41

SUDERINTA:

(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

Iš viso 8

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 II
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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

(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)
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