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

2020 m.  Balandžio 10  d. Valstybės biudžeto lėšų  naudojimo sutartis Nr. S-560

Vykdytojas  Lietuvos rankų lenkimo sporto federacija, Olimpiečių g. 15, 869987391, vydas.mikelionis@gmail.com

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

191915489
(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 10016,00 * * 

3 Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos * * 

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

išlaidos
12500,00 * * 6380,00 6380,00

5 Prekės ir paslaugos 6000,00 * * 402,35 402,35

6
Išlaidos sporto informacijos sklaidai, programos vykdymui viešinti (ne 

daugiau 5 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)
2000,00 * * 

7 Kitos  programos tikslams  pasiekti  reikalingos išlaidos 4000,00 * * 4000,00 4000,00

Iš viso I 34516,00 * * 10782,35 10782,35

8

Programos administravimo išlaidos (Programos vykdymo koordinatoriaus 

darbo užmokesčiui, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių 

paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kitoms)

2000,00 * * 

Iš viso II 2000,00 * *

IŠ VISO  (I+II) 36516,00 36516,00 10782,35 10782,35 10782,35

* nepildoma

Prezidentas

A.V. Prezidentas

(antspaudas, jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)

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

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

2020-06-30                                                               
(ataskaitos sudarymo data, numeris )

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

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

Vydas Mikelionis

Vydas Mikelionis



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

2020 m.  Balandžio 10  d. Valstybės biudžeto lėšų  naudojimo sutartis Nr. S-560

Vykdytojas  Lietuvos rankų lenkimo sporto federacija, Olimpiečių g. 15, 869987391, vydas.mikelionis@gmail.com

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

191915489
(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 10016,00 * * 

3 Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos * * 

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

išlaidos
12500,00 * * 6380,00 6380,00

5 Prekės ir paslaugos 6000,00 * * 402,35 402,35

6
Išlaidos sporto informacijos sklaidai, programos vykdymui viešinti (ne 

daugiau 5 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)
2000,00 * * 2000,86 2000,86

7 Kitos  programos tikslams  pasiekti  reikalingos išlaidos 4000,00 * * 4000,00 4000,00

Iš viso I 34516,00 * * 10782,35 2000,86 12783,21

8

Programos administravimo išlaidos (Programos vykdymo koordinatoriaus 

darbo užmokesčiui, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių 

paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kitoms)

2000,00 * * 

Iš viso II 2000,00 * *

IŠ VISO  (I+II) 36516,00 36516,00 12783,21 10782,35 2000,86 12783,21

* nepildoma

Prezidentas

A.V. Prezidentas

(antspaudas, jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar kitas asmuo, galintis tvarkyti apskaitą 
 (vardas, pavardė, parašas)

I. Programos  įgyvendinimo išlaidos 

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

Vydas Mikelionis

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

Vydas Mikelionis

(ataskaitos sudarymo data, numeris )

Eil. Nr. Išlaidų rūšis (pagal patvirtintą sąmatą)

Patvirtintas 

finansavi-

mas

Gautas 

finansa-

vimas  nuo 

metų 

pradžios

Sumokėtos 

sumos  nuo 

metų 

pradžios

Faktinis finansavimo panaudojimas

                                                               

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. vasario   d. įsakymu Nr. V-

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

2020-09-30



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

2020 m.  Balandžio 10  d. Valstybės biudžeto lėšų  naudojimo sutartis Nr. S-560

Vykdytojas  Lietuvos rankų lenkimo sporto federacija, Olimpiečių g. 15, 869987391, vydas.mikelionis@gmail.com

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

191915489
(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 2860,00 * * 2860,00 2860,00

3 Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos , * * 

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

išlaidos
8000,00 * * 6380,00 1620,00 8000,00

5 Prekės ir paslaugos 19656,00 * * 402,35 19252,79 19655,14

6
Išlaidos sporto informacijos sklaidai, programos vykdymui viešinti (ne 

daugiau 5 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)
2000,00 * * 2000,86 2000,86

7 Kitos  programos tikslams  pasiekti  reikalingos išlaidos 4000,00 * * 4000,00 4000,00

Iš viso I 36516,00 * * 12783,21 23732,79 36516,00

8

Programos administravimo išlaidos (Programos vykdymo koordinatoriaus 

darbo užmokesčiui, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių 

paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kitoms)

* * 

Iš viso II * *

IŠ VISO  (I+II) 36516,00 36516,00 36516,00 12783,21 23732,79 36516,00

* nepildoma

Prezidentas

A.V. Prezidentas

(antspaudas, jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)

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

                                                               

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. vasario   d. įsakymu Nr. V-

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

2021-01-07

(ataskaitos sudarymo data, numeris )

Eil. Nr. Išlaidų rūšis (pagal patvirtintą sąmatą)

Patvirtintas 

finansavi-

mas

Gautas 

finansa-

vimas  nuo 

metų 

pradžios

Sumokėtos 

sumos  nuo 

metų 

pradžios

Faktinis finansavimo panaudojimas

 (vardas, pavardė, parašas)

I. Programos  įgyvendinimo išlaidos 

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

Vydas Mikelionis

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

Vydas Mikelionis



Forma patvirtina 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 

2020 m. vasario  d. įsakymu Nr. V- 
 

 

(Aukšto meistriškumo sporto programos priemonių, kurioms įgyvendinti skirta valstybės biudžeto lėšų, įvykdymo pusmečio ataskaitos forma) 

   

2020 m. balandžio 10 d. valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. S-560 

   

Vykdytojas:    Lietuvos rankų lenkimo sporto federacija, Olimpiečių g. 15, 869987391, vydas.mikelionis@gmail.com 
(vykdytojo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas) 

   

   

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOS PRIEMONIŲ, KURIOMS ĮGYVENDINTI SKIRTA VALSTYBĖS BIUDŽETO 

LĖŠŲ, ĮVYKDYMO PUSMEČIO ATASKAITA 

2021 -01-07  

(ataskaitos sudarymo data ir numeris) 

  

       

Eil. 

Nr. 
Programos priemonės pavadinimas Vykdymo data Vykdymo vieta* 

Planinė vertinimo 

kriterijaus reikšmė 

Faktinė 

vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 
 Nacionalinis rankų lenkimo 

čempionatas  2020-03-07  Vilnius 132 sportininkų  130 sportininkų  Įgyvendinta 

 2 
 Lietuvos jaunimo rankų lenkimo 

čempionatas  2020-06-27  Šilutė 94 sportininkai  94 sportininkai  Įgyvendinta 

 3 
 Tarptautinis rankų lenkimo sporto 

turnyras Vilnius-2020   2020-02-02  Vilnius 76 sportininkai  76 sportininkai  Įgyvendinta 

 4  Europos čempionatas Vengrija  2020-05-14/24  Vengrija 800 sportininkų  0 sportininkų  

Dėl pandemijos 

čempionatas neįvyko 

 5  Pasaulio čempionatas  2020-09-19/27  Batumi, Gruzija 1200 sportininkų  0 sportininkų  

Dėl pandemijos 

čempionatas neįvyko 

 

*Pildoma tik tuo atveju, kai įgyvendinant programos priemonę organizuojamas sporto renginys. 

 
Prezidentas      Vydas Mikelionis    

(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas) A. V.  
(jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)  

(vardas, pavardė, parašas)  
  

 

 



Forma patvirtina 

Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 

2020 m. vasario  d. įsakymu Nr. V- 

 

 

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

 
 

2020 m. balandžio 10 d. valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. S-560 

        

 

Vykdytojas:  

Lietuvos rankų lenkimo 

sporto federacija, 

 Olimpiečių g. 15, Vilnius, tel. 

865412963, 

vydas.mikelionis@gmail.com 

 

     

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

 
      

 

  191915489       

 (juridinio asmens kodas)       

        

 NUOSAVŲ IR (AR) KITŲ ŠALTINIŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO ATASKAITA 

 2021-01-07 
(ataskaitos sudarymo data, numeris) 

        

Eil. 

Nr. 

Programos priemonės 

pavadinimas  

Programos 

įgyvendinimo 

terminas 

Išlaidų 

pavadinima

s 

Mato 

vieneto 

pavadinima

s 

Kiekis 
Panaudota 

lėšų (Eur) 
Lėšų 

šaltinis  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Inventoriaus įsigyjimas 

 

 

5 m. 
 Invoice 

20105 

 Rankų 

lenkimo 

stalai, 

pakylos 

 Lenkimo 

stalai 4 

vnt., 

pakylos  

4 vnt. 

3360,00 

 

Nuosavos 

lėšos  

2  Medalių, diplomų įsigyjimas 

  

   vienkartinis  Invoice 

20107 

 Medaliai, 

diplomai  

 Medaliai 

44 vnt., 

diplomai 

46 vnt. 

 291,60 

 

Nuosavos 

lėšos 

3              

   

Iš viso  3651,60   

 

Prezidentas    Vydas Mikelionis 

(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas) 

A. V. (jei vykdytojas antspaudą privalo turėti) 
 

 

 (vardas, pavardė, parašas)  

Prezidentas    Vydas Mikelionis 

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar kitas 

asmuo, galintis tvarkyti apskaitą 
 

 

 (vardas, pavardė, parašas)  

 

 



Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2020-04-10 Nr. S-560
(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)

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma (Eur)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

0,00

1

2

3

(Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro forma)

Forma patvirtinta                                                        

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. vasario  d. įsakymu Nr. V-

  2020-06-30      Nr.06-30/1

191915489 Lietuvos rankų lenkimo sporto federacija
(Programos vykdytojo kodas) (Programos vykdytojo pavadinimas)

 Olimpiečių g. 15, 869987391, vydas.mikelionis@gmail.com
(Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas)

Rankų lenkimo aukštojo meistriškumo sporto programa
(Programos pavadinimas)

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų II ketvirčio registras

(data ir numeris)

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

I. Programos įgyvendinimo išlaidos 

1. Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję vykdytojo mokesčiai

Iš viso 1

2. Kompensuojamosios išlaidos



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)

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma (Eur)

1 2 3 4 5 6

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

4

0,00

1

2

3

4

0,00

1 UAB " Mikotelgroup" 2020-03-09 PVM S/F, HPV073433 Salės nuoma 380,00

2 European armwretling federation 2020-05-22 Invoice 20103 Sporto inventorius 6 000,00

3

4

5

6 380,00

1 Gintarinė vaistinė, UAB 2020-06-23 PVM S/F SVI20 Nr. 000031 Medikamentai 78,95

2 AB "Audimas" 2020-06-28 PVM S/F P1500500

Sportinė apranga: Marškinėliai-2 vnt., Džemperis - 2 vnt., 

Kelnės - 2 vnt. 323,40

3

4

5

402,35

1

2

3

4

0,00

1 European armwretling federation 2020-05-22 Invoice 20103 Akreditacija 4 000,00

2

3. Programos vykdytojų ir dalyvių komandiruočių išlaidos

Iš viso 2

Iš viso 3

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

Iš viso 4

5. Prekės, paslaugos ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos

Iš viso 5

7. Kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos

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

Iš viso 6



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)

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma (Eur)

1 2 3 4 5 6

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

3

4

4 000,00

10 782,35

1

2

3

4

0,00

10 782,35

A.V.
(antspaudas, jei Vykdytojas antspaudą privalo turėti)

Patvirtiname, kad: 

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;

2) visos šiame registre nurodytos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su programa, proporcingos ir būtinos jos įgyvendinimui.

Iš viso ataskaitoje

Iš viso I 

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

Programos vykdymo koordinatoriaus darbo užmokesčiui, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kitoms

Iš viso II

Iš viso 7

(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą  kito asmens pareigų 

pavadinimas)

(Vardas, pavardė, parašas)

Prezitentas Vydas Mikelionis
(Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas  ) (Vardas, pavardė, parašas)

Prezitentas Vydas Mikelionis



Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2020-04-10 Nr. S-560
(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)

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma (Eur)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

0,00

1

2

3

  2020-06-30      Nr.09-30/1
(data ir numeris)

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

I. Programos įgyvendinimo išlaidos 

1. Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję vykdytojo mokesčiai

Iš viso 1

2. Kompensuojamosios išlaidos

Forma patvirtinta                                                        

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. vasario  d. įsakymu Nr. V-

(Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro forma)

191915489 Lietuvos rankų lenkimo sporto federacija
(Programos vykdytojo kodas) (Programos vykdytojo pavadinimas)

 Olimpiečių g. 15, 869987391, vydas.mikelionis@gmail.com
(Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas)

Rankų lenkimo aukštojo meistriškumo sporto programa
(Programos pavadinimas)

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų III ketvirčio registras



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)

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma (Eur)

1 2 3 4 5 6

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

4

0,00

1

2

3

4

0,00

1

2

3

4

5

0,00

1

2

3

4

5

0,00

1 UAB "Labukas" 2020-08-09 PVM S/F LBA 10024 Reklamos paslaugos, lankstinukų spausdinimas 2 000,86

2

3

4

2 000,86

1

2

3

Iš viso 4

5. Prekės, paslaugos ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos

Iš viso 5

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

Iš viso 6

7. Kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos

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

Iš viso 2

3. Programos vykdytojų ir dalyvių komandiruočių išlaidos

Iš viso 3



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)

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma (Eur)

1 2 3 4 5 6

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

4

0,00

2 000,86

1

2

3

4

10 782,35

12 783,21

A.V.
(antspaudas, jei Vykdytojas antspaudą privalo turėti)

Prezitentas Vydas Mikelionis

(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą  kito asmens pareigų 

pavadinimas)

(Vardas, pavardė, parašas)

Patvirtiname, kad: 

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;

2) visos šiame registre nurodytos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su programa, proporcingos ir būtinos jos įgyvendinimui.

Prezitentas Vydas Mikelionis
(Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas  ) (Vardas, pavardė, parašas)

Iš viso ataskaitoje

Iš viso 7

Iš viso I 

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

Programos vykdymo koordinatoriaus darbo užmokesčiui, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kitoms

Iš viso II



Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2020-04-10 Nr. S-560
(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)

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma (Eur)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

0,00

1 European armwrestling federation 2020-09-01 Invoice 20104

Kelionės išlaidos ir apgyvendinimas 11 asmenų 4 d. 

Bulgarija 2 860,00

2

Forma patvirtinta                                                        

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. vasario  d. įsakymu Nr. V-

(Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro forma)

191915489 Lietuvos rankų lenkimo sporto federacija
(Programos vykdytojo kodas) (Programos vykdytojo pavadinimas)

 Olimpiečių g. 15, 869987391, vydas.mikelionis@gmail.com
(Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas)

Rankų lenkimo aukštojo meistriškumo sporto programa
(Programos pavadinimas)

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų IV ketvirčio registras

  2021-01-07      
(data ir numeris)

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

I. Programos įgyvendinimo išlaidos 

1. Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję vykdytojo mokesčiai

Iš viso 1

2. Kompensuojamosios išlaidos



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)

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma (Eur)

1 2 3 4 5 6

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

3

4

2 860,00

1

2

3

4

0,00

1 European armwrestling federation 2020-09-01 Invoice 20105

Rankų lenkimo lenkimo stalai 2 vnt.x 510 eur., pakylos 2 

vnt. X 300 eur. 1 620,00

2

3

4

5

1 620,00

1 European armwrestling federation 2020-10-28 Invoice 20107 Medaliai 56 x 6,0204 eur. 337,14

2 European armwrestling federation 2020-11-18 Invoice 20109 Sportinė apranga 20 kompl. X 126 eur. 2 520,00

3 European armwrestling federation 2020-12-16 Invoice 20110 Medaliai 200 vnt. X 7 eur., taurės 200 vnt. X 26 eur. 6 600,00

4 European armwrestling federation 2020-12-23 Invoice 20111 Sportiniai kostiumai 70 vnt. X 96 eur. 6 720,00

5 V Sportas, UAB 2020-12-19 PVM S/F NR. VV11020933A Maisto papildai atsistatymui 29 vnt. X 106,05689 eur. 3 075,65

19 252,79

1

2

3

4

0,00

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

Iš viso 2

3. Programos vykdytojų ir dalyvių komandiruočių išlaidos

Iš viso 3

Iš viso 4

5. Prekės, paslaugos ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos

Iš viso 5

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

Iš viso 6

7. Kitos programos tikslams pasiekti reikalingos 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)

Dokumento (ar 

panaudotos dalies) 

suma (Eur)

1 2 3 4 5 6

Eil. 

Nr.

Ataskaitinio laikotarpio patirtų  išlaidų dokumentų registras

1

2

3

4

0,00

23 732,79

1

2

3

4

12 783,21

36 516,00

A.V.
(antspaudas, jei Vykdytojas antspaudą privalo turėti)

Iš viso ataskaitoje

Iš viso 7

Iš viso I 

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

Programos vykdymo koordinatoriaus darbo užmokesčiui, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kitoms

Iš viso II

Prezitentas Vydas Mikelionis

(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą  kito asmens pareigų 

pavadinimas)

(Vardas, pavardė, parašas)

Patvirtiname, kad: 

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;

2) visos šiame registre nurodytos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su programa, proporcingos ir būtinos jos įgyvendinimui.

Prezitentas Vydas Mikelionis
(Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas  ) (Vardas, pavardė, parašas)


