
Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2022  m. vasario 28 d. Nr. S-211
(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

2

0,00 0,00

1

2

0,00 0,00

(Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro forma)

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų  I  ketvirčio registras

  2022-04-15 Nr.
(data ir numeris)

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)             

195748226 Lietuvos virvės traukimo federacija
(Programos vykdytojo kodas) (Programos vykdytojo pavadinimas)

Kaunas, Laisvės al.34
(Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas)

Lietuvos virvės traukimo aukšto meistriškumo sporto programa
(Programos pavadinimas)

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

Iš viso 2

I. Programos įgyvendinimo išlaidos 

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

2. Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos 

3. Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių 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) 

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

0,00 0,00

1

2

0,00 0,00

1

2

0,00 0,00

1

2

0,00 0,00

1
Tarptautinė (Pasaulio) virvės traukimo 

federacija (TWIF)
2022-02-15

Tarptautinio mokėjimo 

nurodymas Nr.VM-424
TWIF metinis narystės mokestis už 2022m.

Narystė tarptautinėse Virvės traukimo 

Federacijose
198,00

2
Tarptautinė (Europos) virvės traukimo 

federacija (ETWF)
2022-03-11

Mokėjimo nurodymas 

Nr.VM-430
Narystės mokestis už 2022m.

Narystė tarptautinėse Virvės traukimo 

Federacijose
1,00

199,00 334,40

1

2

0,00 0,00

199,00 334,40

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

1

2

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

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

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 7

Iš viso 8

Iš viso I 

Iš viso 6

Iš viso 3

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 

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

Iš viso 4

Iš viso 5



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

0,00 0,00

199,00 334,40

Lietuvos virvės traukimo federacijos gen. sekretorius

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)

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

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;

Iš viso ataskaitoje

Iš viso II

SUDERINTA IR ĮTRAUKTA Į APSKAITĄ:

(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą  kito 

asmens pareigų pavadinimas)
(Vardas, pavardė, parašas)

Lietuvos virvės traukimo federacijos prezidentas Andžej Stefanovič
(Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas  ) (Vardas, pavardė, parašas)

Mindaugas Albrechtas

Patvirtiname, kad: 


