
2022  m. vasario 9 d. Valstybės biudžeto lėšų  naudojimo sutartis Nr. S - 98

Vykdytojas 

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

190652099
(juridinio asmens kodas)

(EUR, ct)

 Iki 

ataskaitinio 

ketvirčio

Ataskaitinio 

ketvirčio

2022 m. iš 

viso 

(valstybės 

biudžeto)

1
Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję 

vykdytojo mokesčiai 
* * 

2 Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos 37735,00 * * 20019,43 11391,55 31410,98 13055,00

3 Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos 500,00 * * 500,00 500,00 500,00

4
Patalpų, skirtų Programos priemonėms tiesiogiai vykdyti, sporto bazių, 

sporto inventoriaus ir (ar) įrangos nuomos išlaidos 
15000,00 * * 6076,00 4080,00 10156,00 6222,39

5
Prekės, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos (kurių vieneto vertė iki 500 Eur 

su PVM) įsigijimas ir paslaugos
750,00 * * 769,00 769,00 350,00

6
Išlaidos sporto informacijos sklaidai, programos vykdymui viešinti (ne 

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

7
Narystės tarptautinėse organizacijose mokesčiai (iki 1 proc. valstybės 

biudžeto lėšų sumos).
* * 

8 Ilgalaikis turtas (virš 500 Eur su PVM) * * 

Iš viso I 53985,00 * * 27364,43 15471,55 42835,98 20127,39

9

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)

2500,00 * * 768,58 859,02 1627,60 7596,77

Iš viso II 2500,00 * * 768,58 859,02 1627,60 7596,77

IŠ VISO  (I+II) 56485,00 56485,00 44463,58 28133,01 16330,57 44463,58 27724,16

* nepildoma

Prezidentė
Lilija 

Vanagienė

(antspaudas, jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)

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

Vilma 

Juškevičiūtė

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.       d. įsakymo Nr.     redakcija)                                           

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

 (vardas, pavardė, parašas)

Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo  2022 m. II  ketvirčio ataskaita

2022-07-01   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)

Gautas 

finansa-

vimas  nuo 

metų 

pradžios

Patvirtintas 

finansavi-

mas

Išlaidų rūšis (pagal patvirtintą sąmatą)Eil. Nr.

Sumokėtos 

sumos  nuo 

metų 

pradžios

I. Programos  įgyvendinimo išlaidos 

2022 m. iš 

viso 

(nuosavos 

lėšos)

Faktinis finansavimo panaudojimas

Valstybės biudžeto lėšos (EUR, ct)
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