
Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos 
programų finansavimo iš valstybės 
biudžeto asignavimų nuostatų
3 priedas 

ASOCIACIJOS (VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS) VEIKLOS PROGRAMOS, FINANSUOTOS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ,
ĮVYKDYMO ATASKAITA

Asociacija ANBO ESKADRILĖ kod. 302564860
(Programą vykdžiusios organizacijos pavadinimas, kodas)

Vilniaus g. 25a-1, Kaunas, +37065205355, arvydas@anboeskadrile.lt
(Programą vykdžiusios organizacijos adresas, telefonas, el. pašto adresas)

Plieno sparnai: Lietuvos kariuomenės ir karo aviacijos 100 metų jubiliejų pasitinkant
(Programos pavadinimas)

Įsakymo, kurio pagrindu skirta lėšų, išleidimo data ir Nr. ______________________________
(pildo Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) darbuotojas)

Sutarties sudarymo data ir Nr. _7SU-12 , 2016m, birželio 7d._________________________________________________



PROGRAMOS ĮVYKDYMO REZULTATAI

Programos pobūdis (šventė, stovykla, konferencija, 
paroda, filmas, leidinys ir kt.)

Dalyvavimas Kauno orouosto šventėje „Pasimatymas su lėktuvu“, rugpiūčio 20d.

Pasiekti programos tikslai ir įvykdyti uždaviniai Programos tikslas pasiektas, pristačius visuomenei  pabaigtą gaminti ir nudažytą 
tarpukario karo aviacijos  spalvomis ir ženklais lėktuvą ANBO II. Šventės metu 
visuomenė buvo informuojama apie tarpukario karo aviacijos pasiekimus, jos vadą , 
brigados generolą A. Gustaitį ir jo sukonstruotus lėktuvus.. Atkurtas ANBO II buvo 
pagrindas visuomenės švietimui. Šimtai pavienių žmonių ir šeimomis fotografavosi 
prie lėktuvo , džiaugėsi atkuriamu tarpukario karo aviacijos paveldu  tuo pačiu 
stiprindami tautinį identitetą ir patriotizmą.
Pagal turimas lėšas įvykdyti uždaviniai:
Pabaigtas surinkti ir nudažytas lėktuvas ANBO II.
Lėktuvas išrinktas, paruoštas pervežimui , atvežtas į šventę ir vėl žiūrovų akivaizdoje 
pilnai surinktas bei užkurtas, pademonstruojant pasiruošimą skraidymui.
Vėliau lėktuvas išbandytas ore, pakviestos informacinės sklaidos priemonės siekiant 
informuoti visuomenę apie atliktus darbus, ir būsimus projektus kartu su krašto 
apsauga ministerija ir kitomis organizacijomis.
Pasiruošta tolimesniam etapui, siekiant dalyvauti  testiniame projekte „Plieno sparnai: 
Lietuvos kariuomenės ir karo aviacijos 100 metų jubiliejų pasitinkant“

Programos rezultatai skaičiais (auditorija, dalyviai, 
žiūrovai, leidinių skaičius ir kiti rodikliai)

Šventėje apsilankė 5000 žmonių.

Informacija apie Programą žiniasklaidoje
http://www.15min.lt/naujiena/laisvalaikis/ivairenybes/i-pasimatyma-su-lektuvais-
nepaisant-varginancio-karscio-pludo-minios-941-671657

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/prisilietimas-prie-istorijos-i-dangu-vel-
pakilo-legendinis-lietuviskas-lektuvas.d?id=72610116

Gauta lėšų iš Krašto apsaugos ministerijos 3350eur
Kiti Programos finansavimo šaltiniai, lėšų suma UAB Transport LT , 2400eur

Asociacija ANBO ESKADRILĖ, 100eur
VISO: 5850eur

http://www.15min.lt/naujiena/laisvalaikis/ivairenybes/i-pasimatyma-su-lektuvais-nepaisant-varginancio-karscio-pludo-minios-941-671657
http://www.15min.lt/naujiena/laisvalaikis/ivairenybes/i-pasimatyma-su-lektuvais-nepaisant-varginancio-karscio-pludo-minios-941-671657
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/prisilietimas-prie-istorijos-i-dangu-vel-pakilo-legendinis-lietuviskas-lektuvas.d?id=72610116
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/prisilietimas-prie-istorijos-i-dangu-vel-pakilo-legendinis-lietuviskas-lektuvas.d?id=72610116


DUOMENYS APIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS SKIRTŲ PROGRAMAI ĮGYVENDINTI LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

Eil.
nr.

Išlaidų
pavadinima

s 
(pagal

sąmatą)

Suma,
Eur

Prekių, paslaugų tiekėjas

Išlaidas pagrindžiantys
buhalterinės apskaitos
dokumentai (sąskaitos-

faktūros, priėmimo
perdavimo aktai ar kt.)

Apmokėjimą
pagrindžiantys

dokumentai 
(banko

pavedimai)

Pirkimą pagrindžiantys dokumentai (viešųjų
pirkimų dokumentai*; autorinės, paslaugų ar

prekių pirkimo sutartys) 

Pavadinimas/
vardas,
pavardė

Įm. kodas/ asm.
kodas,

adresas, telefonas

Pavadinimas,
data, Nr.

Data, Nr.
Pavadinimas, data, Nr.

Kitų turimų
rašytinių

dokumentų
data, Nr.

1. Lėktuvo 
dažymas 5000

Rolandas 
Kalinauska
s

DNB banko 
pavedimas iš 
asociacijos 
ANBO 
ESKADRILĖ 
sąskaitos, 

2016.07.01, Nr49
2016.09.25, Nr56

Sutartis Nr03-01
Data 2016.03.01

1.1
.

Lėktuvo 
pervežim
as 
Pociūnai-
Kamėlav
a-
Pociūnai

205.70 UAB 
Maretas

Kod 134250264
Taikos pr. 118
Kaunas LT52140

Sąskaita faktūra,
Data 2016.08.20
MAR Nr05089

DNB banko 
pavedimas iš 
asociacijos 
ANBO 
ESKADRILĖ 
sąskaitos, 
2016.08.31,
Nr55

1.2
.

Kuras 
lėktuvui 

212.56 UAB 
Ventus-

Kod166920025,
Veiveriu 148B 

Sąskaita faktūra , 
Data 2016.08.31 

DNB Visa 
kortele ANBO



A95

Kuras 
lėktuvui 
A95

Kuras 
lėktuvui 
A95

152.00

135.44

Nafta

UAB 
Ventus-
Nafta

UAB 
Luktarna

Kaunas, tel 
391107

Kod166920025,
Veiveriu 148B 
Kaunas, 
tel 391107

Kod178715423
Veiveriu 117
Kaunas,
Tel ..................

VN115, Nr0000723

Sąskaita faktūra
Data 2016.09.05
VN115, Nr0000724

Sąskaita faktūra
Data 2016.10.29
LKT047, Nr000084

ESKADRILĖ 
sąskaitos, 
Kvito 
Nr487469/374

DNB  Visa 
kortele ANBO
ESKADRILĖ 
sąskaitos, 
Kvito Nr491501/405

DNB  Visa 
kortele ANBO
ESKADRILĖ 
sąskaitos, 
Kvito Nr188970

* Pildo perkančiosios organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

Patvirtiname, kad programai vykdyti skirtos lėšos  : 3205.7 eur, trys tūkstančiai du šimtai penki eurai, 70ct yra panaudotos pagal
(suma skaičiais ir žodžiais)

paskirtį 2016___ m. birželio _7__________________ d. sutartyje Nr.7SU-12_________ numatytoms išlaidoms padengti. 

Nepanaudotos  lėšos  144,3eur  vienas  šimtas  keturiasdešimt  keturi  eur,  30cnt.  grąžintos  į  KAM  sąskaitą  2016.11.26  ,Pavedimas  Nr59
______________________.

(suma skaičiais ir žodžiais)  (grąžinimo dokumento data ir Nr.)

Patvirtiname,  kad programai vykdyti  skirtomis lėšomis  įsigytos prekės ir paslaugos buvo pirktos,  laikantis  Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo (taikoma perkančiosioms organizacijoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme)ir kitų pirkimo
tvarką reglamentuojančių teisės aktų nustatytos tvarkos. 

Išlaidų sumos atitinka išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose nurodytas sumas. 



Programos vadovas _____________ Arvydas Šabrinskas2016.10.30
(parašas) (vardas ir pavardė) (data)

Organizacijos vadovas _____________Arvydas Šabrinskas 2016.10.30
(parašas) (vardas ir pavardė) (data)

Vyriausiasis finansininkas** _____________Arvydas Šabrinskas 2016.10.30,tel +37065205355 arvydas@anboeskadrile.lt
(parašas) (vardas ir pavardė) (data, tel., el. paštas)

A. V.

** Jeigu finansininko nėra, pasirašo ataskaitą parengęs asmuo.

ATASKAITA GAUTA ATASKAITA PRIIMTA
_______________________________ _______________________________
(KAMdarbuotojo pareigos, vardas, pavardė) (KAM Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamento

       direktorius)
_____________________________________ ________________
(parašas ir ataskaitos gavimo data) (parašas ir data)

ATASKAITĄ PRIĖMĖ VIZUOTA ATASKAITA PRIIMTA
_________________________ _________________ _______________________________
(koordinatorius) (KAM FBDvyr. specialistas, atsakingas už (KAM buhalterinę apskaitą tvarkančio padalinio vadovas)

Ministerijos programų sąmatų vykdymo kontrolę

_____________________________ ____________________ ______________
(parašas ir data) (parašas ir data) (parašas ir data)


