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                15,000 

Darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos programos 

Biuro nuoma,šildymas,komunalinės paslaugos

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

inventoriaus ir (ar) įrangos nuomos išlaidos 

Sporto varžybų salių, patalpų, nuoma

Iš viso:                   1,840 

2021 m. 04.13  d. Valstybės biudžeto 

lėšų naudojimo sutarties Nr. S-522

Priedas

DETALIOJI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATA

Raštinės prekės (popierius, tušinukai, lipdukai, kasetės, rė-

meliai, įmautės, klijai, vokai, plastikinės papkės, sąvaržėlės, 

susegėjai, rašymo lentos ,pašto paslaugos) reikalingos 

varžybų pravedinui

                  5,000 

Išlaidos sporto informacijos sklaidai, programos vykdymui viešinti (leidinių 

sporto tematika leidyba ir spausdinimas, interneto, televizijos, radijo ir kitų 

visuomenės informavimo priemonių naudojimo paslaugos, susijusios su 

Programos įgyvendinimu) (ne daugiau 5 proc. programai skirtų valstybės 

biudžeto lėšų)

                     311 

Apdovanojimai (medaliai, taurės, ženklai, atminimo figūrėlės 

ir stovai, ženkliukai, rėmeliai, diplomai)

                49,800 

Sporto leidinių leidyba ir spausdinimas

                18,411 Iš viso:

Varžybų dalyvių maistpinigiai (sportininkai, treneriai,     

teisėjai, komandų atstovai, dėstytojai)

Sportininkų starto mokesčiai                   4,000 

(vardas, pavardė, parašas) A.V.

Lietuvos šaškių federacijos 

viceprezidentė

(Vykdytojo atstovo pareigų 

Romualda Šidlauskienė

(vardas, pavardė, parašas) A.V. (jei 

vykdytojas antspaudą privalo turėti)

(Atsakingos institucijos atstovo pareigų 

pavadinimas)

Julius Lukošius

                19,186 

                19,186 

                95,977 

Iš viso II:

 IŠ VISO IŠLAIDŲ (I+II)

 Ministerijos kancleris

Iš viso:

Ryšių,interneto paslaugos

                  5,000 

                  1,600 

Programos administravimo išlaidos (Programos vykdytojų darbo užmokesčiui ar 

paslaugoms, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, 

daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kitoms)

Narystės tarptautinėse organizacijose mokesčiai (iki 1 proc. valstybės biudžeto 

lėšų sumos)

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

nuo vertės dydžio) turto įsigijimas

Iš viso:                   1,200 

Interneto puslapio  aptarnavimo paslaugos

Iš viso:

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

PVM) įsigijimas ir paslaugos

Kompjuteris,printeris,multimedija

                  1,600 

                     250 

                     800 

                  1,300 

                     240 

Spaudos darbai ir paslaugos                      600 

Sporto inventorius (lentos, šaškės, laikrodžiai, elementai )

Iš viso I:

Narystės tarptautinėje organizacijoje metinis mokestis

                23,000 

Suma (Eur)

I. Programos įgyvendinimo išlaidos

Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję vykdytojo 

mokesčiai 

Išlaidų rūšis 

                        -   Iš viso:

Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos 

Kelionės išlaidos (degalai, kelių, tiltų mokesčiai, bilietai,    

vizos, draudimas ir transporto išlaidos)

Nakvynės ir maitinimo išlaidos

                     400 Iš viso:

                     400 

                  7,800 

Komandiruočių išlaidos

Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos

Iš viso:

Banko mokesčiai                      120 

                  5,000 

Sporto apranga ir atributika                      400 

Teisėjų bei trenerių mokymo bei kvalifikacijos kėlimo kursai                   8,000 

Kovid testai, medicininės ir dezinfekcinės priemonės 

(dezinfekcinis skystis, apsauginės kaukės, vienkartinės 

pirštinės, vienkartiniai rankšluosčiai ir servetėlės, bekontaktis 

termometras), medikamentai

Elektroninės lentos,kompjuterinė  įranga,programos                   1,200 

Iš viso:

                  2,000 

                     140 

                76,791 

                     140 

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

biudžeto lėšų) 

                17,216 


