
(Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo atitinkamo ketvirčio ataskaitos forma)

2020 m. balandžio 28 d. Valstybės biudžeto lėšų  naudojimo sutartis Nr. S-611

Vykdytojas 

Lietuvos čiuožimo federacija, K. Baršausko g. 82-21, Kaunas, tel. 8 694 11300, el. paštas lsf.secretariat@gmail.com

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

190652099

(juridinio asmens kodas)

(EUR, ct)

 Iki 

ataskaitinio 

mėnesio

Ataskaitinio 

mėnesio 

2020 m. iš 

viso

1
Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję 

vykdytojo mokesčiai 
* * 

2 Kompensuojamosios  išlaidos 32300,00 * * 23394,01 23394,01

3 Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos * * 

4
Patalpų, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos įsigijimo ir nuomos 

išlaidos
7500,00 * * 1180,00 1180,00

5 Prekės ir paslaugos * * 

6
Išlaidos sporto informacijos sklaidai, programos vykdymui viešinti (ne 

daugiau 5 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)
* * 

7 Kitos  programos tikslams  pasiekti  reikalingos išlaidos 664,00 * * 300,00 300,00

Iš viso I 40464,00 * * 24874,01 24874,01

8

Programos administravimo išlaidos (Programos vykdymo koordinatoriaus 

darbo užmokesčiui, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių 

paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kitoms)

2500,00 * * 1278,64 1278,64

Iš viso II 2500,00 * * 1278,64 1278,64

IŠ VISO  (I+II) 42964,00 42964,00 26152,65 26152,65 26152,65

* nepildoma

Prezidentė
Lilija 

Vanagienė

A.V.

(antspaudas, jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar kitas asmuo, galintis tvarkyti apskaitą 

Vilma 

Juškevičiūtė

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. vasario   d. įsakymu Nr. V-

I. Programos  įgyvendinimo išlaidos 

Sumokėtos 

sumos  nuo 

metų 

pradžios

Faktinis finansavimo panaudojimas

Eil. Nr. Išlaidų rūšis (pagal patvirtintą sąmatą)

Patvirtintas 

finansavi-

mas

Gautas 

finansa-

vimas  nuo 

metų 

pradžios

 (vardas, pavardė, parašas)

Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo  2020 m. _II_ketvirčio ataskaita

2020-07-03   Nr.  1                                                               
(ataskaitos sudarymo data, numeris )

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

 (vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas )  (vardas, pavardė, parašas)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
LILIJA,VANAGIENĖ
Data: 2020-07-07 12:39:15
Paskirtis: Švietimo, mokslo
ir sporto ministerijai
Vieta: Kaunas
Kontaktinė informacija:
Lietuvos čiuožimo
federacija, Prezidentė Lilija
Vanagienė, +37068754449



(Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo atitinkamo ketvirčio ataskaitos forma)

2020 m. balandžio 28 d. Valstybės biudžeto lėšų  naudojimo sutartis Nr. S-611

Vykdytojas 

Lietuvos čiuožimo federacija, K. Baršausko g. 82-21, Kaunas, tel. 8 694 11300, el. paštas lsf.secretariat@gmail.com

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

190652099

(juridinio asmens kodas)

(EUR, ct)

 Iki 

ataskaitinio 

mėnesio

Ataskaitinio 

mėnesio 

2020 m. iš 

viso

1
Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję 

vykdytojo mokesčiai 
* * 

2 Kompensuojamosios  išlaidos 32300,00 * * 23394,01 8114,16 31508,17

3 Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos * * 

4
Patalpų, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos įsigijimo ir nuomos 

išlaidos
7500,00 * * 1180,00 5810,00 6990,00

5 Prekės ir paslaugos * * 

6
Išlaidos sporto informacijos sklaidai, programos vykdymui viešinti (ne 

daugiau 5 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)
* * 

7 Kitos  programos tikslams  pasiekti  reikalingos išlaidos 664,00 * * 300,00 300,00

Iš viso I 40464,00 * * 24874,01 13924,16 38798,17

8

Programos administravimo išlaidos (Programos vykdymo koordinatoriaus 

darbo užmokesčiui, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių 

paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kitoms)

2500,00 * * 1278,64 675,54 1954,18

Iš viso II 2500,00 * * 1278,64 675,54 1954,18

IŠ VISO  (I+II) 42964,00 42964,00 40752,35 26152,65 14599,70 40752,35

* nepildoma

Prezidentė
Lilija 

Vanagienė

A.V.

(antspaudas, jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar kitas asmuo, galintis tvarkyti apskaitą 

Vilma 

Juškevičiūtė

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. vasario   d. įsakymu Nr. V-

I. Programos  įgyvendinimo išlaidos 

Sumokėtos 

sumos  nuo 

metų 

pradžios

Faktinis finansavimo panaudojimas

Eil. Nr. Išlaidų rūšis (pagal patvirtintą sąmatą)

Patvirtintas 

finansavi-

mas

Gautas 

finansa-

vimas  nuo 

metų 

pradžios

 (vardas, pavardė, parašas)

Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo  2020 m. III ketvirčio ataskaita

2020-10-05   Nr.  2                                                               
(ataskaitos sudarymo data, numeris )

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

 (vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas )  (vardas, pavardė, parašas)



(Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo atitinkamo ketvirčio ataskaitos forma)

2020 m. balandžio 28 d. Valstybės biudžeto lėšų  naudojimo sutartis Nr. S-611

Vykdytojas 

Lietuvos čiuožimo federacija, K. Baršausko g. 82-21, Kaunas, tel. 8 694 11300, el. paštas lsf.secretariat@gmail.com

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

190652099

(juridinio asmens kodas)

(EUR, ct)

 Iki ataskaitinio 

mėnesio

Ataskaitinio 

mėnesio 

2020 m. iš 

viso

1
Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję 

vykdytojo mokesčiai 
* * 

2 Kompensuojamosios  išlaidos 32300,00 * * 31508,17 1071,97 32580,14

3 Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos * * 

4
Patalpų, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos įsigijimo ir nuomos 

išlaidos
7500,00 * * 6990,00 300,00 7290,00

5 Prekės ir paslaugos * * 

6
Išlaidos sporto informacijos sklaidai, programos vykdymui viešinti (ne 

daugiau 5 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)
* * 

7 Kitos  programos tikslams  pasiekti  reikalingos išlaidos 664,00 * * 300,00 150,00 450,00

Iš viso I 40464,00 * * 38798,17 1521,97 40320,14

8

Programos administravimo išlaidos (Programos vykdymo koordinatoriaus 

darbo užmokesčiui, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių 

paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kitoms)

2500,00 * * 1954,18 689,68 2643,86

Iš viso II 2500,00 * * 1954,18 689,68 2643,86

IŠ VISO  (I+II) 42964,00 42964,00 42964,00 40752,35 2211,65 42964,00

* nepildoma

Prezidentė Lilija Vanagienė

A.V.

(antspaudas, jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar kitas asmuo, galintis tvarkyti apskaitą 
Vilma Juškevičiūtė

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. vasario   d. įsakymu Nr. V-

I. Programos  įgyvendinimo išlaidos 

Sumokėtos 

sumos  nuo 

metų 

pradžios

Faktinis finansavimo panaudojimas

Eil. Nr. Išlaidų rūšis (pagal patvirtintą sąmatą)

Patvirtintas 

finansavi-

mas

Gautas 

finansa-

vimas  nuo 

metų 

pradžios

 (vardas, pavardė, parašas)

Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo  2020 m. IV ketvirčio ataskaita

2020-12-31   Nr.  3                                                               
(ataskaitos sudarymo data, numeris )

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

 (vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas )  (vardas, pavardė, parašas)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
LILIJA,VANAGIENĖ
Data: 2021-01-04 14:21:23
Paskirtis: Švietimo, mokslo
ir sporto ministerijai
Vieta: Kaunas
Kontaktinė informacija:
Lietuvos čiuožimo
federacija, Prezidentė Lilija
Vanagienė, +37068754449


