
Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2020 04 01 Nr. S-510
(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)
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0,00

(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-

  2020-10-06       Nr.

195779848 Lietuvos skraidančiojo disko federacija
(Programos vykdytojo kodas) (Programos vykdytojo pavadinimas)

Jonažolių g. 9-43, LT-04139 Vilnius, Tel. 8 612 55088, El. p. lsdfederacija@gmail.com
(Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas)

(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

1 UAB Circle K Lietuva 2020-08-02

pagal pirkimo čekį nr. 

843764/129, dok. nr. 165, 

operacijos nr.  RO215945082 Kuras, skirtas stovyklos komandai ir inventoriui  nugabenti 50,00

2 UAB Circle K Lietuva 2020-08-02

pagal pirkimo čekį nr. 38974/9, 

dok. nr. 164, operacijos nr.  

RD107906568 Kuras, skirtas stovyklos komandai ir inventoriui  nugabenti 38,54

3 UAB Emsi 2020-08-03

pagal pirkimo čekį 

nr.310/2722, dok. nr. 164, 

operacijos nr.  RD107906568 Kuras, skirtas stovyklos komandai ir inventoriui  nugabenti 24,99

4 UAB Neste Lietuva 2020-08-14

kelionės išlaidos pagal 

mokėjimo dokumentą 

33521/108, dok. nr. 168, 

operacijos nr.  RD108526286

Kuras, skirtas sporto komandai ir inventoriui  nugabenti į 

pasirengimo turnyrą 48,00

5 SIA Augstceltne 2020-08-16

pagal pateiktus čekius nr 

1357115 ir 903888/316, dok. 

nr. 170, mok. ident. kodas 

195779848, operacijos nr.  

RD108559954

Kuras, skirtas sporto komandai ir inventoriui  nugabenti į 

pasirengimo turnyrą ir iš jo 51,08

6 UAB Circle K Lietuva 2020-08-17

pagal pateiktus čekius nr 

1357115 ir 903888/316, dok. 

nr. 170, mok. ident. kodas 

195779848, operacijos nr.  

RD108559954

Kuras, skirtas sporto komandai ir inventoriui  nugabenti į 

pasirengimo turnyrą ir iš jo 31,19

243,80

1

2

3

4

5

0,00

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



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

5

0,00

1

2

3

4

5

0,00

1

2

3

4

5

0,00

1 WFDF narystės mokesčio dalis 2020 04 29

Išrašas iš Pay Pal sąskaitos, 

mokėta iš asm. Ričardo 

Zareckio sąskaitos

Metinis narystės pasaulio federacijoj mokęstis (visas 

mokęstis 288,91) 139,00

2

3

4

5

139,00

382,80

Iš viso 4

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

Iš viso 5

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

7. Kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos

Iš viso 7

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

Iš viso 6



4

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 Programos vykdymo koordinatoriaus atlygis 2020 06 30

PVM sąskaita faktūra RZA 

2020 – 06/02, Mokėjimo 

dokumentas Nr. 149, 2020 06 

30

pagal VADOVAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTĮ 

2020 m. Gegužės mėn. 01  d. Nr. 202001 1,210,00

2

3

4

5

1,210,00

1,592,80

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 II

(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą  kito asmens pareigų 

pavadinimas)

(Vardas, pavardė, parašas)

Prezidentas Ričardas Zareckis
(Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas  ) (Vardas, pavardė, parašas)


