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LIETUVOS SPORTO FEDERACIJŲ SĄJUNGA 
 

2020 m. VEIKLOS ATASKAITA 
 

BENDRIEJI DUOMENYS 
 
Asociacija Lietuvos sporto federacijų sąjunga (toliau – LSFS) įregistruota 1996 m. balandžio 25 d. 
Vilniaus miesto savivaldybės Registrų centre. Registravimo Nr. 067957. 
 
LSFS būstinė yra įsikūrusi Vilniuje, adresu Žemaitės g. 6. 
 
LSFS valdymo organai yra Visuotinis narių susirinkimas, Prezidiumas ir Prezidentas. 
 
LSFS yra ne pelno siekianti organizacija ir vykdo šias funkcijas: 
- Sąjunga 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 Narių kvalifikacijos tobulinimu; 
- Rengia ir įgyvendina tarptautinius bei nacionalinius projektus; 
- Tarpininkauja dėl sporto darbuotojų, sportininkų bei visuomenininkų moralinio ir materialinio 
skatinimo; 
- Bendradarbiauja su Vyriausybės įgaliotomis institucijomis, įgyvendinančiomis kūno kultūros ir 
sporto klausimus, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu (LTOK) bei kitomis sporto organizacijomis; 
- Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, propaguoja 
Sąjungos tikslus; 
- 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 Lietuvos Respublikos 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 ir juridiniai asmenys, materialiai 
remiantys Sąjungą. 
 
Kasmet ir kiekvieną dieną analizuojame Lietuvos sporto pasaulį, nagrinėjame jo stipriąsias ir 
silpnąsias dalis, domimės užsienio patirtimi ir stengiamės su ja supažindinti mūsų sporto 
organizacijas. LSFS nuolat dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, 
kurie suteikia galimybę tobulėti Lietuvos treneriams ir sporto vadybininkams. Vienas svarbiausių 
mūsų tikslų - suteikti galimybę semtis žinių kuo didesniam skaičiui mūsų sporto specialistų. 
Džiaugiuosi, kad pavyksta atverti šias duris, o suteikiamomis progomis mielai naudojamasi. 
 
Kaip ir kasmet aktyviai dalyvavome Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose, jų 2020 
turėjome 8. Ir visi jie skirti sporto šakų federacijų trenerių ar vadybininkų kvalifikacijos kėlimui bei 
pačių federacijų veiklos tobulinimui.  
 
Be minėtų projektų rengimo, kaip ir kiekvienais metais, Sąjungos prezidiumas ir atskiri deleguoti 
nariai dalyvavo įvairiose Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto komisijose ir darbo grupėse. Dalyvaujame Nacionalinės sporto tarybos, Lietuvos 
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Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos, Socialinių reikalų ir darbo komiteto 
ekspertiniame darbe. 
 
Šių metų aktualiausi sprendžiami klausimai buvo dėl veiklos karantino laikotarpiu, teikėme 
pastabas ir pasiūlymus dėl Sporto rėmimo fondo veiklos, dėl aukšto meistriškumo sporto programų 
finansavimo, dėl Sporto įstatymo tobulinimo, dėl naujai kuriamo Sporto registro, dėl pastato 
Žemaitės g. 6 likimo, dėl XI pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo Druskininkuose 2022 
metais. 
 
Praėjusiais metais tęsėm aktyvų bendradarbiavimą ir su Lietuvos savivaldybių sporto padalinių 
vadovų asociacija, Lietuvos savivaldybių sporto mokymo įstaigų vadovų asociacija. Taip pat 
bendradarbiaujam su Lietuvos olimpiečių asociacija, Lietuvos sporto meistrų asociacijos „Penki 
žiedai“, Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ vadovais ir kitomis skėtinėmis sporto 
organizacijomis. 
 
Kaip žinote, Lietuvos sporto federacijų sąjunga yra ENGSO (Europos nevyriausybinių sporto 
organizacijų sąjungos) narė. Mūsų administracija kartu su ENGSO viceprezidente Agne Vanagiene 
bei ENGSO Jaunimo komiteto vadove Ugne Chmeliauskaite aktyviai dalyvauja ENGSO ir atskirų 
komitetų posėdžiuose, organizuoja įvairius tarptautinius renginius bei kitas veiklas skirtas sveikos 
gyvensenos ir sporto populiarinimui Europoje. 
 
Jau penktus metus iš eilės organizavome Lietuvos sporto vadybos apdovanojimus. Didelio 
susidomėjimo sulaukė nauja – metų inovacijos – nominacija. 
Nugalėtojais tapo: 
• Metų sporto inovacija - LOSF mobilioji aplikacija „Omaps“ 
• Metų sporto iniciatyva - Dviračių varžybos Blokada 
• Metų sporto miestas - Jonava 
• Metų sporto klubas - Regbio klubas „BaltRex“ 
• Metų sporto federacija - Lietuvos tinklinio federacija 
• Metų sporto rėmėjas - Arimex 
• Už nuopelnus Lietuvos sportui - Antanas Muraška 
• Metų sporto vadybininkas - Paulius Motiejūnas 
Iškilmingo renginio šiemet neorganizavome, 12 specialiai pagamintų prizų buvo įteikti laimėtojams 
individualiai. 
 
Kartu su partneriu Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija inicijavome Metų šimto sporto 
žvaigždžių rinkimus, kuriais siekėme pagerbti geriausius praėjusių metų sportininkus, pažymint kuo 
daugiau ir kuo įvairesnių sporto šakų sportininkų pasiekimus, suteikiant galimybę kiekvienai sporto 
šakai pagarsinti savo geriausią sportininkę ir sportininką. 
Daugiausia balų rinkimuose surinko ir auksinėmis sporto žvaigždėmis tapo: 
Viktorija Andrulytė (buriavimas), 
Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė (šiuolaikinė penkiakovė), 
Mindaugas Griškonis (irklavimas), 
Simona Krupeckaitė (dviračių sportas, trekas), 
Edis Matusevičius (lengvoji atletika, ieties metimas), 
Danas Rapšys (plaukimas), 
Domantas Sabonis (krepšinis), 
Evaldas Sodeika ir Ieva Žukauskaitė-Sodeikienė (sportiniai šokiai), 
Robertas Tvorogalas (gimnastika), 
Henrikas Žustautas (baidarių ir kanojų irklavimas).  
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Be abejo, aktyviai dalyvavome sporto politikos formavime. Šioje srityje esame ir būsime aktyvūs 
bei ryžtingi, nes tik įvairūs požiūriai, skirtingos nuomonės gali atvesti prie geriausių sprendimų. 
  
Aso ci a c i j o s  g a u to s  l ė šo s  ir  jų  ša l t i n i a i ,  są n a u do s p er  f i n a n s in i u s m e tu s  
I. PAJAMOS IR FINANSAVIMAS Faktas, Eur 
Kitos pajamos 3470 
Finansavimo pajamos 120535 
Finansavimas dėl COVID-19 10000 

Iš viso: 134005 
II. IŠLAIDOS Faktas, Eur 
2.1 LSFS organizacinės išlaidos  

2.1.1 LSFS darbuotojų atlyginimai ir soc. draudimas 52047 
2.1.2 Komunalinės paslaugos 1884 
2.1.3 Ryšių paslaugos 294 
2.1.4 Skelbimų ir reklamos sąnaudos 5827 
2.1.5 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 897 
2.1.6 Transporto išlaikimo sąnaudos 6600 
2.1.7 Dalyvavimas projektuose (Soc.min.,  ELIT-IN, CHAMP, Beach 

Games) 51016 

2.1.8 Komandiruotės 2074 
2.1.9 Kitos veiklos ir administacinės sąnaudos 3768 
2.1.10 Buhalterinių paslaugų sąnaudos 5640 
2.1.11  Narystės mokesčiai 2225 
2.1.12 Sporto prekių sąnaudos 1733 

Iš viso: 134005 
 
Įs ta i g o s  są n a u do s  p er  f i n a n si n i u s m e t u s  
Veiklos sąnaudos padengiamos iš rėmėjų gautos paramos, komercinių pajamų bei finansavimo.  
 
Įs ta i g o s  sa m d o mų  d a rb u o t o jų sk a i č i u s  f in a n s i n ių  me tų  p a b a i go j e:  2  
 
Įs ta i g o s  i š l a i d o s i šm o k o ms su si j u s i e m s  a sm e n i ms  
Finansiniais metais įstaiga susijusiems asmenims išmokų nevykdė. 
 
Įs ta i g o s  n a ri ų  sk a i č i u s  f i n a n s in i ų  me t ų  p a ba i go je :  7 1  
 
 
 
2021 m. kovo 4 d. 
 
Prezidentas               Rimantas Kveselaitis 


