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2021m.  Balandžio 08d. Valstybės biudžeto lėšų 

naudojimo sutarties Nr. S-

Priedas

DETALIOJI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATA

Išlaidų rūšis Suma (Eur)

I. Programos įgyvendinimo išlaidos

Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję vykdytojo mokesčiai 

Iš viso:                                                -   

Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos 

Iš viso:                                                -   

Vandenlentininkų(cable) kelionė į Europos čempionatą. Bus 

apmokėtos dalyvių registracijos mokesčiai, bei kelionės 

išlaidos.

                                            663 

Iš viso:                                           1 263 

Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos

Patalpų, skirtų Programos priemonėms tiesiogiai vykdyti, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) 

Lietuvos vandenlentininkų traukiamų lynu čempionatui skirtos 

įrangos- tribūnų bei teisėjų bokštelio nuoma
                                            160 

Lietuvos vandenlentininkų traukiamų lynu čempionatui skirtos 

įrangos- garso ir vaizdo aparatūros nuoma
                                            340 

Bazės nuoma Lietuvos vandens slidinėjimo čempionatui
                                            400 

Buksiruojančio katerio Lietuvos vandens slidinėjimo                                             450 
Wakesurf teisėjų kvalifikacijos kėlimo egzaminai. Bus išleista 

kviečiantis lektorius bei egzaminavimo komisijos narius iš 
                                            240 

Iš viso:                                           1 590 

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

Apdovanojimai 

                                            129 

Degalai buskiruojančiam kateriui Vandens slidinėjimo,                                             658 

Iš viso:                                             787 

Išlaidos sporto informacijos sklaidai, programos vykdymui viešinti (leidinių sporto tematika 

Lietuvos čempionatų sklaida                                             150 

Iš viso:                                             150 

Narystės tarptautinėse organizacijose mokesčiai (iki 1 proc. valstybės biudžeto lėšų sumos)

Iš viso:                                                -   

Ilgalaikio materialiojo (virš 500 Eur su PVM) ir nematerialiojo (nepriklausomai nuo vertės 

Iš viso:                                                -   

Iš viso I:                                           3 790 

II. Programos administravimo išlaidos (ne daugiau 20 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų) 
Programos administravimo išlaidos (Programos vykdytojų darbo užmokesčiui ar paslaugoms, 

apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių 

paslaugų ir kitoms)

Iš viso:                                                -   

(vardas, pavardė, parašas) A.V. (vardas, pavardė, parašas) A.V. (jei vykdytojas 

antspaudą privalo turėti)

Pasirengimo sezonui(wakesurf) stovykla Kijeve. Bus išleista 

komandos narių kelionei į Kijevą ir apgyvendinimo išlaidoms.
                                            300 

Pasirengimo sezonui(wakeboard) stovykla Rygoje. Bus išleista 

komandos narių kelionei į Rygą ir apgyvendinimo išlaidoms.
                                            300 

LVSVF prezidentas

(Atsakingos institucijos atstovo pareigų 

pavadinimas)

(Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas)

Ričardas Lažinskas

Iš viso II:                                                -   

 IŠ VISO IŠLAIDŲ (I+II)                                           3 790 
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