
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)

2022-07-16
Sąskaita faktūra Nr.20220041,                        
El. bankininkystės mokėjimo nurodymas 
Nr.VM462

Akreditacija į Pasaulio virvės traukimo čempionatą 2022m. 
rugsėjo 14-19d.  kategorija Mix580.                                             
50proc. likusios dalies apmokėjimas su užstatu 10 (dešimt) 
sportininkų

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

2,475.00

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

2022-07-16
Sąskaita faktūra Nr.20220042, El. 
bankininkystės mokėjimo nurodymas 
Nr.VM463

Akreditacija į Pasaulio virvės traukimo čempionatą 2022m. 
rugsėjo 14-19d.  kategorija M720.                                              
50proc. likusios dalies apmokėjimas                                         
9 (devyni) sportininkai   

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

1,980.00

3
SITH Holten (Pasaulio virvės 
traukimo čempionato organizatorius, 
TWIF)

2022-08-31 Sąskaita faktūra Nr.20220157
Akreditacija į Pasaulio virvės traukimo čempionatą 2022m. 
rugsėjo 14-19d. į Klubų varžybas (M720 ir Mix580 kategorijas) 
1 (vienas) vnt.   

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

180.00

4 Giedrius Kasparas (LVTF teisėjas) 2022-07-15

LVTF prezidento 2022-07-08d. įsakymas Nr. 
VI-18, 2022-07-09 kuro kvitas 8/3153,             
El. bankininkystės mokėjimo nurodymas 
Nr.460

Varžybų teisėjo kelionės išlaidų kompensacija pagal kuro kvitą 
8/3153 (UAB Jozita 2022-07-09) 30 (trisdešimt) litrų

2.1. Aukšto meistriškumo varžybų 
organizavimas

51.03

(Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro forma)

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų  III  ketvirčio registras

  2022-10-13 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 

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

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



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

5 Agnė Žadeikytė (LVTF teisėjas) 2022-07-15
LVTF prezidento 2022-07-08d. įsakymas Nr. 
VI-18, 2022-07-09 kuro kvitas 719/2852, El. 
bankininkystės mokėjimo nurodymas Nr.459

Varžybų teisėjo kelionės išlaidų kompensacija pagal kuro kvitą 
719/2852 (UAB Viada 2022-07-09),                                  
30,08 (trisdešimt ir 8 šimtosios) litrų

2.1. Aukšto meistriškumo varžybų 
organizavimas

51.40

6 Agnė Žadeikytė (LVTF teisėjas) 2022-08-10
LVTF prezidento 2022-08-04d. įsakymas Nr. 
VI-19, 2022-08-06 kuro kvitas 256/1535, El. 
bankininkystės mokėjimo nurodymas Nr.465

Varžybų teisėjo kelionės išlaidų kompensacija pagal kuro kvitą 
256/1535 (UAB Viada 2022-08-06),                                 48,57 
(keturiasdešimt aštuoni ir penkiasdešimt septynios šimtosios) 
litrai

2.1. Aukšto meistriškumo varžybų 
organizavimas

81.26

4,818.69 535.42

1

2

0.00 0.00

1 UAB Autonuoma.com 2022-09-21
El. bankininkystės patvirtinimas apie lėšų 
įskaitymą į kliento sąskaitą, PVM sąskaita-
faktūra Nr.AUTO0997

Transporto (2vnt.) nuoma, Lietuvos nacionalinės virvės 
traukimo komandos nuvykimui/parvykimui į  Pasaulio virvės 
traukimo čempionatą 2022m. rugsėjo 14-19d. Nyderlanduose 2 
(du) vnt.

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

864.00

2
Degalinių tinklai - Orlen, Avia, Lotos, 
Kriphoff & Schulte, Viada

2022-09-14/09-21

LVTF 2022-09-10d. įsakymas Nr.VI-22.                                                           
Atsiskaitymo už kurą čekiai Nr. 
F9429K2/4428/22 Orlen S.A Lenkija, Nr. 
F9433K2/4428/22 Orlen S.A Lenkija, Nr. 
F9432K2/4428/22 Orlen S.A Lenkija, Nr. 
F9279K1/7189/22 Orlen S.A Lenkija, 
Nr.F9281K1/7/7189/22 Orlen S.A Lenkija, 
Nr.NL818207334B01 Avia Nyderlandai, 
Nr.F8101K1/4391/22 Orlen S.A Lenkija, 
Nr.F9466K4/491/22  Orlen S.A Lenkija, 
Nr.4556391362 Kriphoff & Schulte, Vokietija, 
Nr.23065/F/396/22 Lotos Lenkija, Nr. 
23066/F/396/22 Lotos Lenkija, Nr. 
F3285K2/4436/22 Orlen S.A Lenkija, 
Nr.F3287K2/4436/22 Orlen S.A Lenkija, 
Nr.#02931184 Viada Lietuva - viso 796,72 
(septyni šimtai devyniasdešimt šeši ir 
septyniasdešimt dvi šimtosios) litrai) ir kelių 
mokesčių (Autorizacijos kodai Nr.516871, 
Nr.375864, Nr.478510, Nr.937749, Nr.730849, 
Nr.206864, Nr.580348, Nr.407176, Nr800655, 
Nr.622611.)                                                               
2022-09-21d. Sąskaitos išrašas (atsiskaitymai 
LVTF banko kortele)

Atsiskaitymas už kurą ( viso 796,72 (septyni šimtai 
devyniasdešimt šeši ir septyniasdešimt dvi šimtosios) litrai) - 14 
(keturiolika) čekių, ir kelių mokesčių apmokėjimas 
nuvykstant/parvykstant į Pasaulio virvės traukimo čempionatą 
2022m. rugsėjo 14-19d. Nyderlanduose 10 (dešimt) čekių, Iš 
viso - 24 (dvidešimt keturi) vnt.

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

1,295.15

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



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

2,159.15 239.91

1
Agnė Žadeikytė, Giedrius Kasparas, 
Žydrūnas Daukšas, Sigitas Mikutis

2022-07-15

2021-10-06d. LVTF valdybos susirinkimo 
protokolas Reg. 2021-12-01 Nr. VP-05 (4.4. 
punktas - Teisėjų ir kitų LVTF varžybas 
aptarnaujančio personalo paslaugų apmokėjimo 
dydžiai), LVTF prezidento 2022-07-08d. 
įsakymas Nr. VI-18 Dėl teisėjų skyrimo LVTF 
II etape, Teisėjų kvalifikacijos suteikimo 
įsakymai - LVTF 2014-12-05d. Įsakymas 
Nr.14/12-1, 2022-05-26d. Įsak. Nr. VI-16. El. 
bankininkystės mokėjimo nurodymai  Nr.455, 
Nr. 456, Nr. 457, Nr.458

Atrankos varžybų Teisėjų paslaugų apmokėjimas 20220709 
LVTF lauko čempionato II etape,                                             4 
(keturi) vnt.

2.1. Aukšto meistriškumo varžybų 
organizavimas

162.00

2
Agnė Žadeikytė, Eugenijus Deksnys, 
Žydrūnas Daukšas, Sigitas Mikutis

2022-08-10, 17

2021-10-06d. LVTF valdybos susirinkimo 
protokolas Reg. 2021-12-01 Nr. VP-05 (4.4. 
punktas - Teisėjų ir kitų LVTF varžybas 
aptarnaujančio personalo paslaugų apmokėjimo 
dydžiai), LVTF prezidento 2022-08-04d. 
įsakymas Nr. VI-19 Dėl teisėjų skyrimo LVTF 
III etape, Teisėjų kvalifikacijos suteikimo 
įsakymai - LVTF 2004-02-14d. Įsakymas 
Nr.04/2-2, 2014-12-05d. įsakymas Nr. 14/12-1, 
2022-05-26d. Įsak. Nr. VI-16. El. 
bankininkystės mokėjimo nurodymai  Nr.466, 
Nr. 467, Nr. 468, Nr.469

Atrankos varžybų Teisėjų paslaugų apmokėjimas 20220806 
LVTF lauko čempionato III etape,                                             
4 (keturi) vnt.

2.1. Aukšto meistriškumo varžybų 
organizavimas

162.00

324.00 36.00

1 UAB Video sportas 2022-09-16

PVM sąskaita faktūra serija VDS Nr.00288, 
Mokėjimo nurodymas Nr. 474

Atrankos varžybų 20220806 LVTF lauko čempionato III etapo 
filmavimas ir vaizdo transliacija videosportas.lt svetainėje 
(https://videosportas.lt/watch/iii-etapas-virv%C4%97s-traukimo-
lauko-
%C4%8Dempionatas_8m3Bzs7pV5ns7Tg.html?lang=lithuania
n) 1 (vienas) vnt.

5.3. Virvės traukimo sporto sklaida

360.00

360.00 40.00

1
2

0.00 0.00

1
2

0.00 0.00

7,661.84 851.33

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

Iš viso 7

Iš viso 8

Iš viso I 

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

Iš viso 4

Iš viso 5

Iš viso 6

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



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

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

1 SEB bankas 2022-07-01/09-30
2022-10-02d. LVTF sąskaitos išrašas 2022m. III ketvirčio banko Komisiniai nuskaitymai už bankines 

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

16.26

16.26 1.81

7,678.10 853.14

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.

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;

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: 
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