Lietuvos sporto federaciją sąjunga
2016 m. gruodžio 31 d.
2016 m. VEIKLOS ATASKAITA
2017 m. vasario 22 d.
BENDRIEJI DUOMENYS
Asociacija Lietuvos sporto federacijų sąjunga (toliau – LSFS) įregistruota 1996 m.
balandžio mėn. 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės Registrų centre. Registravimo Nr.
067957.
LSFS būstinė yra įsikūrusi Vilniuje, adresu Žemaitės g. 6.
LSFS valdymo organai yra narių delegatų suvažiavimas, Prezidentas ir Prezidiumas.
LSFS yra ne pelno siekianti organizacija ir vykdo šias funkcijas:
- teikia pasiūlymus dėl sporto šakų federacijų asignavimų iš šalies biudžeto skyrimui
bei jų paskirstymui;
- teikia pasiūlymus dėl sporto šakų federacijų plėtojamų programų, jų rengimo,
padeda jas įgyvendinti;
- savarankiškai ir kartu su kitomis Lietuvos organizacijomis vykdo kompleksinius ir
kitus sporto renginius;
- rūpinasi sporto bei kitų su sporto veikla susijusių specialistų apskaita,
kvalifikacijos tobulinimu;
- tarpininkauja dėl sporto darbuotojų, sportininkų bei visuomenininkų moralinio ir
materialinio skatinimo;
- rengia sporto renginių kalendorinius planus;
- vykdo sporto rezultatų apskaitą ir analizę. Teikia savo išvadas ir pasiūlymus
Sąjungos nariams ir kitoms organizacijoms;
- atstovauja bei gina savo narių bendrus interesus Lietuvos Respublikos valstybinėse
ir kitose sporto organizacijose;
- bendradarbiauja su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Lietuvos tautinio olimpiniu komitetu bei kitomis sporto
organizacijomis;
- padeda kompetentingoms institucijoms vykdyti dopingo kontrolės priemones;
- nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą,
propaguoja Sąjungos tikslus ir uždavinius;
- perka ar kitaip įsigyja savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoja, valdo ir juo
disponuoja;
- samdo asmenis Įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
- steigia įmones, registruojamas ir veikiančias pagal LR įstatymus;
- steigia labdaros ir paramos fondus;
- gauna paramą bei paramos būdu gautas lėšas naudoja Įstatuose numatytiems
tikslams įgyvendinti. Sąjungos rėmėjai - tai organizacijos, o taip pat ir atskiri fiziniai
asmenys, materialiai remiantys Sąjungą.
2016 m. buvo vykdomi 2 kompleksiniai sporto renginiai:
- Lietuvos jaunių ir sporto vilčių žaidynės, kurių programoje buvo 39 sporto šakų
varžybos.
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LSFS rūpinosi įvairių sporto šakų Lietuvos suaugusiųjų rinktinių ekipiravimu. Už
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo skirtas lėšas buvo įsigyti beveik 488 aprangos
komplektų, skirtų suaugusiųjų rinktinėms, kurie buvo dalinami visoms sporto šakų
federacijoms, vykstančioms dalyvauti Europos ar Pasaulio čempionatuose.
Organizuojami seminarai sporto vadybininkams ir treneriams - sulaukia didelio
susidomėjimo ir puikių atsiliepimų, renginiuose dalyvavo beveik 300 žmonių.
Aktyviai dalyvauta Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose, jų 2016 – 6. Ir
visi jie skirti sporto šakų federacijų trenerių ar vadybininkų kvalifikacijos kėlimui bei pačių
federacijų veiklos tobulinimui.
Kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu pasinaudodami Olimpinio solidarumo
lėšomis organizuoti dveji mokymai sporto administratoriams.
2016 m. kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu inicijavome didžiulio
pasisekimo sulaukiusio projektą – SportoPinigai, kuris prieinamas Delfi portale ir kuriame
pasistengėme aiškiai, skaidriai ir vienoje vietoje paviešinti visus sporto šakų federacijoms
skiriamus pinigus.
Dar viena 2016 metų naujiena – Lietuvos sporto vadybos apdovanojimai, kuriuos
organizavome metų pabaigoje ir kvietėme jus visus teikti kandidatūras ir dalyvauti. Renginys
iškilmingas, buvo išdalinti 9 specialiai pagaminti prizai.
ENGSO generalinėje asamblėjoje 2016 m. gegužės 13-15 dienomis vykdyta Vilniuje,
joje dalyvavo virš 50 užsienio delegatų.
Asociacijos gautos lėšos ir jų šaltiniai , sąnaudos per finansinius
metus
Faktas
(tūkst. EUR)

I. PAJAMOS
1.1 Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas (Jaunučių ir sporto
vilčių žaidynės)
1.2 Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas (Lietuvos sporto
šakų nacionalinių suaugusiųjų rinktinių ekipiravimas
1.3 LTOK subsidijos
1.4 LSFS nario mokesčiai
1.5 ES fondų lėšos
1.6 Kitos pajamos
Iš viso:

245,0
55,0
55,0
2,9
37,4
28,8
424,1

II. IŠLAIDOS
2.1 LSFS organizacinės išlaidos
2.1.1 LSFS darbuotojų atlyginimai ir soc. Draudimas
2.1.2 Komunalinės ir ryšių paslaugos
2.1.3 Transporto eksploatacija (lizingas, degalai, tech.
priežiūra ir kt.)
2.1.4 Komandiruotės (ENGSO, kitos komandiruotės
Lietuvoje)

111,6
84,6
11,2
9,1
1,9
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2.2
2.3
2.4
2.5

2.1.5 LSFS suvažiavimas ir prezidiumo posėdžiai
2.1.6 Kanceliarinės ir ūkinės prekės
Dalyvavimas programose „Rio de Žaneiras 2016“ ir
„Pjongčangas 2018“
Seminarai, konsultacijos sporto šakų vadovams,
finansininkams ir treneriams
Sporto vadybos apdovanojimai
Lietuvos sporto federacijų sąjungos sekretoriato (Žemaitės
g. 6) darbo sąlygų gerinimas (patalpų ir baldų remontas,
kompiuterinių programų atnaujinimas ir kita)

2,7
2,1
2,1
4,6
6,7
0,0

2.6 Sporto šakų plėtros programų ruošimas ir įgyvendinimas

10,5

2.7 Mokymosi visą gyvenimą Erasmus+ programa sporto
treneriams ir vadybininkams
2.8 Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose (SIGGS, SCORE,
SportGO, AGON, ATLETYC, SUCCESS)
2.9 Pasirengimas X Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms
2.10 Lietuvos sporto šakų nacionalinių suaugusiųjų rinktinių
ekipiravimas
2.11 2016 m. Lietuvos jaunučių sporto žaidynės

137,5

2.12 2016 m. Lietuvos sporto vilčių žaidynės

39,4

2.13 Kitos išlaidos

14,6
Viso 2.2-2.13:
Iš viso:

7,4
33,7
1,0
55,0

312,5
424,1

Ūkinės veiklos pajamos :

Straipsnis
Pardavimai iš viso:
Reklamos paslaugos
Licencijos
Kitos
Iš viso:

Finansiniai metai (EUR)
701

701
701

Įstaigos sąnaudos per finansinius metus
Ūkinės veiklos (nekompensuotos) sąnaudas sudaro 0,00 eurų.
Veiklos sąnaudos padengiamos iš rėmėjų gautos paramos bei finansavimo.

Informacija apie įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per
finansinius metus
2016 metais LSFS ilgalaikio turto neįsigijo, kito ilgalaikio turto neperleido ir nepardavė.
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Įstaigos samdomų darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje
Darbuotojų skaičius

Finansinių metų pabaigoje
4

Įstaigos išlaidos išmokoms susijusiems asmenims
Finansiniais metais įstaiga susijusiems asmenims išmokų nevykdė.
Įstaigos narių skaičius finansinių metų pabaigoje
Narių skaičius

Generalinė sekretorė

Finansinių metų pabaigoje
71

Agnė Vanagienė
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