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FINANSAVIMO SUMŲ PANAUDOJIMO REGLAMENTAVIMAS  
 

1. ASOCIACIJOS VEIKLOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI 
1.Asociacijos veiklos finansavimo šaltiniai yra šie: 

1.1.finansavimo sumos iš valstybės arba savivaldybės biudžeto; 

1.2. finansavimo sumos iš kitų tarptautinių organizacijų; 

1.3.kitų įmonių ar organizacijų tikslinis finansavimas; 

1.4. nario mokesčiai; 

1.5. fizinių asmenų parama; 

1.6. kitas finansavimas. 

1.7. ūkinė komercinė veikla. 

 

2. FINANSAVIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS ASOCIACIJOS VEIKLOJE 
 

1.Gautos finansavimo sumos iš valstybės arba savivaldybės biudžeto gali būti 
naudojamos tokiais tikslais: 

1.1. išlaidoms pagal patvirtintas vykdomų projektų sąmatas apmokėti; 

1.2. kitoms finansuotojo leidžiamoms sumoms apmokėti; 

 

2. Gautos finansavimo sumos iš kitų įmonių ar organizacijų ir kitų tarptautinių 
organizacijų gali būti naudojamos tokiais tikslais: 

2.1. išlaidoms pagal patvirtintas sąmatas apmokėti; 

2.2 kitoms finansuotojo leidžiamoms sumoms apmokėti; 

2.3 finansuotojų nurodytiems vykdomiems projektams apmokėti; 

2.4. finansuotojų nurodytoms konkrečioms sumoms apmokėti; 

 

3.Gauti nario mokesčiai gali būti naudojami tokiems tikslams: 
3.1.asociacijos veiklai reikalingo ilgalaikio turto įsigijimui; 

3.2.asociacijos veikloje naudojamo ilgalaikio turto remontui; 

3.3. asociacijos įprastinei veiklai reikalingų atsargų įsigijimui; 

3.4. iš trečiųjų šalių gautų paslaugų, susijusių su įprastine asociacijos veikla, 

apmokėjimui; 

3.5.už komunalines paslaugas; 

3.6. už patalpų šildymą; 

3.7. už transporto nuomą; 

3.8. už pervežimo paslaugas; 

3.9. už patalpų  nuomą; 

3.10.už ryšio paslaugas; 

3.11 už biuro reikmenis; 

3.12. už pašto paslaugas; 

3.13. už asociacijos veiklai būtinas tarpininkavimo paslaugas; 

3.14. darbuotojų darbo užmokesčiui ( įskaitant viršvalandžius, darbą švenčių 

dienomis); 

3.15. darbuotojų atostoginiams; 

3.16. darbdavio socialinio draudimo įmokoms; 
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3.17. su asociacijos vykdoma veikla susijusių komandiruočių išlaidoms bei 

dienpinigiams apmokėti; 

3.18.asociacijos vykdomuose projektuose dalyvaujančių kitų asmenų( ne asociacijos 

darbuotojų) neapnokestinamosioms  piniginėms kompensacijoms apmokėti; 

3.19. veiklos mokesčiams apmokėti; 

3.20. piniginiams sporto  varžybų prizams apmokėti; 

3.21. banko paslaugoms apmokėti. 

4. Gauta fizinių asmenų parama, kai nenurodytas konkretus lėšų panaudojimo 
tikslas: 

4.1. asociacijos įprastinės veiklos išlaidoms apmokėti. 

 

5.Gautas kitas finansavimas: 
5.1.asociacijos įprastinės veiklos išlaidoms apmokėti; 

5.2. kitoms išlaidoms, kurios nebuvo apmokėtos iš kitų finansavimo šaltinių, 

apmokėti. 

 

 

 

 

 


