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TELŠIŲ SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO VIEŠŲJŲ SPORTO RENGINIŲ IR 

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO TRENIRUOČIŲ  STOVYKLŲ DALYVIAMS 

SKIRIAMŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ VIENOS PAROS 

DYDŽIAI, TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS 

TERITORIJOJE IR IŠVYKŲ Į  VIEŠUOSIUS SPORTO RENGINIUS KOMPENSUOJAMŲ 

IŠLAIDŲ MOKĖJIMO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

 

                                                  I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

          1. Telšių sporto ir rekreacijos centro viešųjų sporto renginių ir aukšto meistriškumo sporto 

treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų mokėjimo 

tvarka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d. nutarimu 

Nr. 778 „Dėl viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams 

skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“, tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje ir išvykų į viešuosius 

sporto renginius kompensuojamų išlaidų mokėjimo tvarka vykdoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1433 redakcija) patvirtintomis komandiruočių 

išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis.  

 

 

II.  VIEŠŲJŲ SPORTO RENGINIŲ IR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO 

TRENIRUOČIŲ  STOVYKLŲ DALYVIAMS SKIRIAMŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ 

PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ VIENOS PAROS DYDŽIAI 

 

          2. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. už viešojo sporto renginio vykdymą mokėti maitinimo išlaidas, 

neviršijant 1 bazinės socialinės išmokos, sekančiai: 

          2.1. Viešajame sporto renginyje (vienam asmeniui): 

          2.1.1. teisėjui – iki 10 eurų (už vienerias rungtynes);  

          2.1.2.  medicinai – iki 6 eurų (už vienerias rungtynes) ;  

          2.1.3. sekretoriui – iki 5 eurų (už vienerias rungtynes);   

          2.1.4. laikininkui – iki 5 eurų (už vienerias rungtynes);  

          2.1.5 24 sek. laikininkui – iki 5 eurų (už vienerias rungtynes);  

          2.1.6. statistikos operatoriui – iki 7 eurų (už vienerias rungtynes); 

          2.1.7. statistikos operatoriaus padėjėjui – iki 5 eurų (už vienerias rungtynes);  

          2.1.8. renginio vedėjui – iki 30 eurų (vienai parai). 

          2.2. Turint asignavimų, mokėti maitinimo išlaidas Telšių sporto ir rekreacijos centro 

sportininkams, dalyvaujantiems viešuosiuose sporto renginiuose (išvykoje) – iki 8 eurų. 

 

III. VIEŠŲJŲ  SPORTO RENGINIŲ IR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO 

TRENIRUOČIŲ STOVYKLŲ DALYVIAMS SKIRIAMŲ KOMPENSUOJAMŲ IŠLAIDŲ 

MOKĖJIMAS 
 

        3.1. Viešųjų sporto renginių dalyviams: teisėjui, medicinai, sekretoriui, laikininkui, 24 sek. 

laikininkui, statistikos operatoriui, statistikos operatoriaus padėjėjui ir renginio vedėjui maitinimo 

išlaidos pervedamos į asmens sąskaitą banke, pateikus prašymą (forma Nr. 4) ir  vykdomų  viešųjų 

sporto renginių maitinimo išlaidų išmokėjimo lapą (forma Nr. 2) Telšių sporto ir rekreacijos centro 

vedėjui suaugusiųjų sportui.   
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         3.2.  Viešųjų sporto renginių dalyviams: sportininkams, teisėjams ir kitiems viešųjų sporto 

renginių dalyviams maitinimo išlaidos, vykstant į Lietuvos čempionatus  ir kitas šalies masto sporto 

varžybas, kelionės išlaidos už degalus, vykstant trenerio nuosavu (šeimos) automobiliu, pateikus 

kelionės išlaidas įrodančius dokumentus, nakvynės išlaidos, pateikus sąskaitą-faktūrą ir kitos 

išlaidos, pervedamos į trenerio (-ių), teisėjų, sportininkų sąskaitą banke, pateikus vykdomų viešųjų 

sporto renginių išvykoje kompensuojamų išlaidų išmokėjimo lapą (forma Nr. 3) Telšių sporto ir 

rekreacijos centro vedėjui  suaugusiųjų sportui.   

         3.3. Pasibaigus viešajam sporto renginiui per 3 darbo dienas asmuo, atsakingas už viešojo 

sporto renginio vedimą, pateikia vykdomo viešojo sporto renginio dalyvių tabelį (forma Nr. 1.) 

Telšių sporto ir rekreacijos centro vedėjui suaugusiųjų sportui. Vykdomų viešųjų sporto renginių 

dalyvių tabelis turi atitikti viešojo sporto renginio sąmatos datą, dalyvių skaičių.  

 

                                               __________________________________ 


