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LIETUVOS SPORTO FEDERACIJŲ SĄJUNGOS BIUDŽETO SUDARYMO IR
VYKDYMO TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos sporto federacijų sąjungos (toliau – LSFS) biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarka
(toliau – Tvarka) nustato LSFS biudžeto rengimo, tvirtinimo ir vykdymo procedūras, LSFS
prezidiumo ir LSFS administracijos teises, atskaitomybę ir atsakomybę bei LSFS narių
pareigas.
II. BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMAS IR TVIRTINIMAS
2. LSFS biudžeto projektas ateinantiems finansiniams metams rengiamas vadovaujantis LSFS
įstatais, LSFS metine veiklos programa ir šia Tvarka.
3. LSFS biudžeto projekto rengimą organizuoja LSFS generalinis sekretorius.
4. LSFS generalinis sekretorius iki finansinių metų gruodžio 15 d. teikia LSFS prezidiumui
finansinių metų biudžeto vykdymo preliminarią ataskaitą ir ateinančių metų biudžeto
preliminarų projektą.
5. Biudžeto vykdymo ataskaitoje nurodamas ir tų metų biudžeto projektas.
6. LSFS generalinis sekretorius iki einamųjų metų pirmojo LSFS prezidiumo posėdžio teikia
LSFS prezidiumui finansinių metų biudžeto vykdymo ataskaitą ir ateinančių metų biudžeto
projektą.
7. LSFS prezidiumas turi apsvarstyti biudžeto vykdymo ataskaitą ir biudžeto projektą ir juos
aprobuoti.
8. LSFS prezidiumo aprobuota biudžeto vykdymo ataskaita ir biudžeto projektas teikiami
visuotiniam LSFS narių susirinkimui tvirtinti.
III. BIUDŽETO IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS SUDARYMAS
9. Biudžeto vykdymo ataskaita ir biudžeto projektas sudaromi už finansinius metus piniginiu
principu, nurodant pinigų likutį finansinių metų pradžiai, finansinių metų pajamas (pinigų
įplaukas) ir išlaidas (pinigų išmokas), pinigų likutį finansinių metų pabaigai.
10. LSFS biudžeto pajamose atskirai parodomos įplaukos pagal finansavimo šaltinius:
 nario mokestis;
 Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansuojami projektai, nurodant atskirų
projektų pajamas;
 Lietuvos tautinio olimpinio komiteto subsidijos, atskirai nurodant subsidijas pagal jų
tikslus;
 Europos sąjungos struktūrinių ir kitų fondų finansuojami projektai („Erasmus“ ir kiti),
atskirai nurodant finansavimo pajamas pagal projektus;
 kitos valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
 sporto federacijų narių ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų ir mokymo bei kitų
paslaugų pajamos;
 fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

 gauta parama;
 kitos lėšos.
11. LSFS biudžeto išlaidas (pinigų išmokas) sudaro:
 Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansuojamų projektų išlaidos, nurodant
atskirų projektų išlaidas;
 išlaidos, susijusios su Lietuvos tautinio olimpinio komiteto subsidijomis, atskirai nurodant
subsidijas pagal jų tikslus;
 Europos sąjungos struktūrinių ir kitų fondų finansuojamų projektų („Erasmus“ ir kitų)
išlaidos, atskirai nurodant finansavimo išlaidas pagal projektus;
 išlaidos, susijusios su kitomis valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšomis;
 sporto federacijų narių ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų ir mokymo bei kitų
paslaugų išlaidos;
 kitų organizacinių veiklų finansavimo išlaidos;
 kitos veiklos išlaidos:
o darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos;
o patalpų išlaikymo išlaidos, ryšių išlaidos, internetinio puslapio išlaidos, kt.;
o teisinių paslaugų išlaidos;
o LSFS susirinkimo ir LSFS prezidiumo posėdžių organizavimo išlaidos;
o komandiruočių išlaidos;
o narystės kitose organizacijose išlaidos;
o Lietuvos sporto vadybos apdovanojimų organizavimo išlaidos;
o kitos administracinės išlaidos;
o ilgalaikio turto įsigijimas;
 kitos išlaidos.
12. LSFS Prezidiumo sprendimu nenumatytiems, tačiau būtiniems darbams finansuoti gali būti
panaudojamos sutaupytos biudžeto išlaidos, taip pat papildomai surinktos įplaukos.
IV. BIUDŽETO VYKDYMAS IR LSFS ADMINISTRACIJOS ATSKAITOMYBĖ
13. LSFS biudžeto vykdymą koordinuoja ir už jo laikymąsi atsakingas LSFS generalinis
sekretorius.
14. Gautos lėšos turi būti naudojamos taupiai ir efektyviai tik visuotinio LSFS narių susirinkimo
patvirtintame biudžete numatytiems tikslams.
15. LSFS administracija nuolat analizuoja biudžeto vykdymą ir informuoja LSFS prezidiumą kai
nevykdomos tam tikros programos ir/arba nevykdomas planuotų įplaukų surinkimas.
16. Gautos, bet pagal tikslinę paskirtį nepanaudotos lėšos kaupiamos ir perkeliamos į kitų metų
biudžetą.
17. LSFS prezidiumas gali koreguoti biudžete numatytų programų sąmatas.
18. Kartą per ketvirtį LSFS generalinis sekretorius pateikia LSFS prezidiumui informaciją apie
LSFS biudžeto įplaukas ir išmokas.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. LSFS prezidiumo patvirtintos šios taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo LSFS internetinėje
svetainėje dienos ir pradedamos taikyti sudarant LSFS finansinių metų prasidedančių 2020 m.
sausio 1 d. ir vėliau LSFS biudžeto projektą.
20. Šios taisyklės gali būti keičiamos LSFS prezidiumo nutarimu.

