
Forma patvirtina 

Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 

2021 m.  d. įsakymu Nr. V- 

 

 

  ((Nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaitos forma) 
        

 
 

2021 m. rugsėjo 20 d. valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr.S-890 
        

Vykdytojas: Lietuvos čiuožimo federacija, K. Baršausko g. 82-21, Kaunas, Lietuva, 

+37069411300, lsf.secretariat@gmail.com 

        

  (vykdytojo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)   

 
      

 

 190652099    

 (juridinio asmens kodas)     

        

 NUOSAVŲ IR (AR) KITŲ ŠALTINIŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO ATASKAITA 

 

 2021-12-25  Nr. 1 
(ataskaitos sudarymo data, numeris) 

 
        

Eil. 

Nr. 

Programos priemonės pavadi-

nimas  

Programos įgy-

vendinimo ter-

minas 

Išlaidų pa-

vadinimas 

Mato vie-

neto pavadi-

nimas 
Kiekis 

Panaudota 

lėšų (Eur) 
Lėšų šal-

tinis  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 Sportininkų ir trenerių daly-

vavimas mokomosiosebtreni-

ruočių stovyklose (MTS) Lie-

tuvoje ir užsienyje, pasiruoši-

mui 2021 m.  PČ ir pasirengti 

2022 m. OŽ 

2021.01.01-

12.31 

 Maistpini-

giai, kelio-

nės, apgy-

vendinimo 

išlaidos 

sportinin-

kams ir tre-

neriams 

 Renginys 21  10550,00 
LTOK, 

LČF  

2 

 Sportininkų ir trenerių daly-

vavimads Tarptautinės čiuo-

žimo sąjungos (ISU) tarptauti-

nėse varžybose (TV) ir ISU 

Grand Prix etapuose bei atran-

kos į OŽ kvalifikacinėse var-

žybose Nebelhorn trophy 2021 

(Vokietija) 

2021.01.01-

12.31 

 Maistpini-

giai, kelio-

nės, apgy-

vendinimo 

išlaidos 

sportinin-

kams ir tre-

neriams, vi-

zos, Covid-

19 testai 

 Renginys 7  5450,00 
LTOK, 

LČF  

3 
Sportininkų ir trenerių dalyva-

vimas PČ 
2021.03.21-29 

Maistpini-

giai, apgy-

vendinimo 

išlaidos 

sportinin-

kams ir tre-

neriams 

Renginys 1 500,00 
LTOK, 

LČF 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.01.01-

12.31 

 

 

 

 

Renginys 

 

 

4 

 

900,00 LTOK 



2 
 

4 Sportininkų ir trenerių dalyva-

vimas MTS Lietuvoje ir užsie-

nyje, 2021 m. TV pasiruoišti, 

konsultuojantis su aukšto ly-

gio specialistais 

Maistpini-

giai, kelio-

nės, apgy-

vendinimo 

išlaidos 

sportinin-

kams ir tre-

neriam, 

ledo nuo-

mos išlai-

dos 

 

   

Iš viso     17400,00 

 

 
Prezidentė   

Lilija Vanagienė  

  
  

(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas) 

A. V. (jei vykdytojas antspaudą privalo turėti) 
 

 

 (vardas, pavardė, parašas)  

           Buhalterė                                                                                          Vilma Juškevičiūtė 

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar kitas as-

muo, galintis tvarkyti apskaitą 
 

 

 (vardas, pavardė, parašas)  
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