
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 8 d. valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. S-547 
        

 Vykdytojas:       

 

Lietuvos sportinės žūklės 

federacija, Žemaitės 6, 

LT-03117, Vilnius,  Tel. 

+370 62062118 el.pastas: 

tomasbudas@inbox.lt 

 

     

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

 
      

 

  191935171       

 (juridinio asmens kodas)       

        

 NUOSAVŲ IR (AR) KITŲ ŠALTINIŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO ATASKAITA 

 2020-12-31 Nr-1 
(ataskaitos sudarymo data, numeris) 

        

Eil. 

Nr. 

Programos priemonės pavadi-

nimas  

Programos 

įgyvendinimo 

terminas 

Išlaidų pavadinimas 
Mato vie-

neto pava-

dinimas 

Kie-

kis 

Panaudo-

ta lėšų 

(Eur) 

Lėšų 

šaltinis  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 Poledinės žūklės pasaulio 

čempionatas 

2020 m. I ketv.  Transporto nuoma, 

apranga, jaukai 

žuvims, maitini-

mas, apgyvendini-

mas, registracija. 

 Kompl. 1  6650,00 

Nuosa-

vos ir 

rėmėjų 

lėšos. 

2 

 Plūdinės žūklės jaunimo ir 

suaugusių Lietuvos čempiona-

tas 

2020 m. II-III 

ketvirtis. 
Apranga, maitini-

mas, apgyvendini-

mas, kitos išlaidos. 

 Kompl. 1  1381,00 

Nuosa-

vos ir 

rėmėjų 

lėšos.   

3 
 Dugninės žūklės Lietuvos 

čempionatas 

2020 m. II-III 

ketvirtis. 

 Apranga, jaukai 

žuvims, maitini-

mas, apgyvendini-

mas, kitos išlaidos. 

 Kompl. 1  1360,00 

Nuosa-

vos ir 

rėmėjų 

lėšos.   

4 
Karpių žūklės Lietuvos čem-

pionatas 

2020 m. II-III 

ketvirtis. 

Apranga, jaukai 

žuvims, maitini-

mas, apgyvendini-

mas, kitos išlaidos. 

Kompl. 1 4724,06 

Nuosa-

vos ir 

rėmėjų 

lėšos. 

5 
Spiningavimo iš valčių Lietu-

vos čempionatas 

2020 m. II-III 

ketvirtis. 
Apranga,  maitini-

mas, apgyvendini-

mas, kitos išlaidos. 

Kompl. 1 5206,26 

Nuosa-

vos ir 

rėmėjų 

lėšos. 

6 
Rinktinių registracija į PČ ir 

EČ 

2020 m. IV 

ketvirtis 
Registracijos išlai-

dos. 
Kompl. 1 1026,00 

Narių 

mokes-

čiai. 

   

Iš viso  
 

20347,32 
  



2 
 

 

 

Prezidentas    
 Tomas 

Būdas 

 

 

  

(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas) 

A. V. (jei vykdytojas antspaudą privalo turėti) 
 

 

 (vardas, pavardė, parašas)  

Buhalteris                                                                                                       Alma Judickienė 

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar kitas as-

muo, galintis tvarkyti apskaitą 
 

 

 (vardas, pavardė, parašas)  
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