
2019 m. LBF BIUDŽETO PROJEKTAS                                                                                                        

Eil. 

Nr. 

                                             Planuojamos pajamos Suma, Eur 

1. Valstybės biudţeto lėšos, federacijos finansavimas (programos vykdymas) 133707,00 

2. 2018 m. planuotų išlaidų, susijusių su darbo santykiu pagal individualią veiklą, likutis   12192,00 

3. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (olimpinės rinktinės ir olimpinės pamainos rinktinės 

finansavimas) 
63000,00 

4. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (olimpinės rinktinės ir olimpinės pamainos rinktinės 

finansavimas, 2018 m. likutis) 
16414,00 

5. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (Sportininkų rengimo medicininis ir mokslinis 

aptarnavimas) 3500,00 

6. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (veiklos finansavimas) 30000,00 

7. Rėmėjų lėšos 20000,00 

8. Kūno kultūros ir sporto departamento fondo lėšos (teisėjų kvalifikacijos kėlimo kursai) 3000,00 

9. LBF narystės ir stojimo mokesčiai 1000,00 

10. Projektai finansuojami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Sporto rėmimo fondo lėšomis 

(Sporto renginių organizavimas ir kvalifikacijos tobulinimas)  

 Iš viso pajamų: 282813,00 

 Planuotos pajamos 2018 m.: 279063,00 

 

SĄNAUDOS 

Eil.

Nr. 

                                          Planuojamos sąnaudos Suma, Eur 

1. Olimpinės rinktinės ir olimpinės pamainos rinktinės pasiruošimas Tokijo OŢ, 2018 m. 

(stipendijos, maistpinigiai, dalyvavimas MTS ir dalyvavimas TV įskaitant aptarnaujantį 

personalą) 

82914,00 

2. LBF darbuotojų  (3) darbo uţmokestis su priskaitytu soc. draudimo mokesčiu ir įmokomis į 

garantinį fondą (Valstybės biudţeto lėšos) 
31000,00 

3. Visų amţiaus grupių Lietuvos čempionatų vykdymas (apdovanojimai, inventorius, maitinimas, 

tiesioginės transliacijos) 
18000,00 

4. Suaugusiųjų ir jaunimo U22 amţiaus grupių pasiruošimas ir dalyvavimas TV,  U22 EČ, EŢ, PČ 20000,00 

5. Jaunimo amţiaus grupės pasiruošimas ir dalyvavimas EjmČ 8000,00 

6. Jaunių amţiaus grupės pasiruošimas ir dalyvavimas EjnČ ir Baltijos jūros šalių ţaidynėse 8000,00 

7. Visų amţiaus grupių moterų pasiruošimas ir dalyvavimas EČ, PČ ir TV 8000,00 

8. Jaunučių amţiaus grupės pasiruošimas ir dalyvavimas EjnčČ 2000,00 

9. Išlaidos, susijusios su LBF teisėjų darbu (kelionės, maitinimas, apgyvendinimas LČ, TV ir EČ), 

teisėjų kvalifikacijos kėlimo kursai 
13000,00 

10. Tarptautiniai A. Šociko vyrų, D. Pozniako jaunimo ir R. Tamulio jaunių bokso turnyrai  17000,00 

11. Lietuvos bokso federacijos viešųjų ryšių paslaugos (12 mėn.) 8000,00 

12. Visų amţiaus grupių ir lyčių rinktinių trenerių motyvacija 4800,00 

13. Komerciniai turnyrai 5000,00 

14. Teisėjų ir trenerių kvalifikacijos kėlimo kursai 5000,00 

15. Komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos  3500,00 

16. Lietuvos bokso federacijos transporto eksploatavimo (draudimas, remontas ir kt.) išlaidos 3000,00 

17. Reprezentacinės išlaidos ( geriausių sportininkų apdovanojimų šventė ir kitos su LBF veikla 

susijusios išlaidos) 
8000,00 

18. Kelionės į tarptautinius EUBC ir AIBA susirinkimus 2000,00 

19. Mokesčiai tarptautinėms ir kt. skėtinėms organizacijoms 2000,00 

20. Teisinės paslaugos 2000,00 

 Iš viso išlaidų: 233214,00 

 Planuotos išlaidos 2018 m.: 247300,00 

 

Lietuvos bokso federacijos 

Generalinis sekretorius   

Donatas Mačianskas 


