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Dokumento pavadinimas ir Nr.

(PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, 
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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

5

0,00

1
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(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

(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-

  2020-01-05      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 IV 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

3

4

5

6

0,00

1

2

3

4

5

0,00

1 MB "Diskų miestas" 2020-11-23

PVM SĄSKAITA -FAKTŪRA 

Nr. CP 0000496, dok. nr. 207, 

operacijos nr.  RD113551929 Žaidybiniai diskai 400 vnt. x 6,9938 Eur 2,797,52

2 Sporto klubas Vorai 2020-12-15

SĄSKAITA Nr. 20201201, 

dok. nr. 217, mok. ident. kodas 

195779848, operacijos nr.  

RO313008500 Sporto inventoriaus nuoma 33 val. x 25 Eur 825,00

3

4

5

3,622,52

1 Mint Print 2020-10-19

PVM sąskaita faktūra nr 

20102085, dok. nr. 197, 

operacijos nr.  RMO11145902 Sportinės aprangos 13 komplektų po 83,3508 1,083,56

2 K.B. 2020-12-15

SĄSKAITA Nr. 20201215, 

dok. nr. 216, mok. ident. kodas 

195779848, operacijos nr.  

RO313004664

Už konsultavimą vykusių pasirengimo stovyklų metu. 81 

val. x 21 Eur 1,701,00

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

3. Programos vykdytojų ir dalyvių komandiruočių išlaidos

Iš viso 2
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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

5

2,784,56

1 N.B. 2020-10-20

SĄSKAITA FAKTŪRA 

NB20007, dok. nr. 198, 

operacijos nr.  RD111758300 Filmavimas ir vaizdo montavimas 40,00

2

3

4

5

40,00

1

2

3

4

5

0,00

6,447,08

1 Programos vykdymo koordinatoriaus atlygis 2020-12-21

SĄSKAITA FAKTŪRA Nr: 

RZA 2020 12/01, dok. nr. 220, 

mok. ident. kodas 195779848, 

operacijos nr.  RO316997582

pagal VADOVAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTĮ 

2020 m. Gegužės mėn. 01  d. Nr. 202001 605,00

2

3

4

5

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
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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

605,00

7,052,08

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

(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą  kito asmens pareigų 

pavadinimas)

(Vardas, pavardė, parašas)

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

Iš viso ataskaitoje

Iš viso II

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.


