
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
SITH Holten (Pasaulio virvės 
traukimo čempionato organizatorius, 
TWIF)

2022-04-29

Sąskaita faktūra 
Nr.20220004,                        

El. bankininkystės 
mokėjimo nurodymas 

Nr.VM443

Akreditacija į Pasaulio virvės traukimo 
čempionatą 2022m. rugsėjo 14-19d.  

kategorija M720.                                             
50proc. išankstinis apmokėjimas                                       

1 (vienas) vnt.

1.3. Lietuvos nacionalinės rinktinės 
dalyvavimas 2022m. Europos virvės 
traukimo varžybose Nyderlanduose

2,475.00

2
SITH Holten (Pasaulio virvės 
traukimo čempionato organizatorius, 
TWIF)

2022-04-29

Sąskaita faktūra 
Nr.20220003,                 

El. bankininkystės 
mokėjimo nurodymas 

Nr.VM441

Akreditacija į Pasaulio virvės traukimo 
čempionatą 2022m. rugsėjo 14-19d.  

kategorija Mix580.                                              
50proc. išankstinis apmokėjimas                                         

1 (vienas) vnt.   

1.3. Lietuvos nacionalinės rinktinės 
dalyvavimas 2022m. Europos virvės 
traukimo varžybose Nyderlanduose

2,475.00

3 Giedrius Kasparas (LVTF teisėjas) 2022-06-13

LVTF prezidento 2022-
06-04d. įsakymas Nr. VI-

16,                                         
2022-06-05 kuro kvitas 

58/233,             El. 
bankininkystės 

mokėjimo nurodymas 
Nr.454

Varžybų teisėjo kelionės išlaidų 
kompensacija pagal kuro kvitą 58/233 

(UAB Skulas 2022-06-05),                                  
1 (vienas) vnt.

2.1. Aukšto meistriškumo varžybų 
organizavimas

13.50

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 

Iš viso 1

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

Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., Vingio g. 9, 867370778, virvelietuvoje@gmail.com
(Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas)

Lietuvos virvės traukimo aukšto meistriškumo sporto programa
(Programos pavadinimas)

Eil. 
Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

(Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro forma)

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų  II  ketvirčio registras

  2022-07-04 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)             



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

4,963.50 551.51

1
2

0.00 0.00

1
2

0.00 0.00

1 UAB Taurės 2022-05-24

PVM sąskaita faktūra 
serija TKA Nr. 

001703198,                              
El. bankininkystės 

mokėjimo nurodymas 
Nr.448

Taurės ir medaliai,  skirti LTU 
nacionalinės komandos atrankos varžybų 

komandų prizininkių apdovanojimui,                  
586 (penki šimtai aštuoniasdešimt šeši) 

vnt.

2.1. Aukšto meistriškumo varžybų 
organizavimas

3,657.39

2
Powroznictwo produkcja uslugi 
Handel Roman Sosna

2022-05-11, 
2022-05-13

 Sąskata Nr. PF 1/2022,                                         
El. bankininkystės 

mokėjimo nurodymai 
Nr.VM446, Nr. VM447

Tarptautinės virvės traukimo federacijos 
nustatytus standartus atitinkančių 

Traukimo virvių įsigyjimas atrankos 
varžybų organizavimui,                             2 

(du) vnt.

2.1. Aukšto meistriškumo varžybų 
organizavimas

421.21

3
Agnė Žadeikytė, Giedrius Kasparas, 
Žydrūnas Daukšas, Laurynas Gailius

2022-06-13

LVTF prezidento 2022-
06-04d. įsakymas Nr. VI-

16,                                  
El. bankininkystės 

mokėjimo nurodymai  
Nr.450, Nr. 451, Nr. 

452, Nr.453

Atrankos varžybų Teisėjų paslaugų 
apmokėjimas 20220605 LVTF lauko 

čempionato I etape,                                             
4 (keturi) vnt.

2.1. Aukšto meistriškumo varžybų 
organizavimas

162.00

4,240.60 471.19

1
2

0.00 0.00

1
2

0.00 0.00

1
2

0.00 0.00
9,204.10 1,022.70

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

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

Iš viso 4

Iš viso 5

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 2

Iš viso 3

3. Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos

Iš viso 7

Iš viso 8
Iš viso I 

Iš viso 6

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



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

1 SEB bankas 2022-04-01/06-30
2022-07-03d. Sąskaitos 

išrašas
Komisiniai nuskaitymai už bankines 

operacijas, paslaugų mokesčiai už mėnesį
4.1. LVTF veiklos organizavimo priemonės 16.07

2
16.07 1.79

9,220.17 1,024.49

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)

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: 

Iš viso ataskaitoje

Iš viso II

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

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)

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;
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