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RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ 

CENTRO VIEŠŲJŲ SPORTO RENGINIŲ IR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO 

TRENIRUOČIŲ STOVYKLŲ DALYVIAMS SKIRIAMŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ 

PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro (toliau – Centras) 

viešųjų sporto renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų 

neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja viešųjų sporto renginių bei aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams 

skiriamų gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų (toliau – piniginės 

kompensacijos) dydžius, jų mokėjimo tvarką.  

2. Apraše vartojamos sąvokos:  

2.1. Sporto renginio dalyvis – su Centru darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais 

santykiais nesusijęs ir (arba) už savo veiklą renginyje negaunantis kito atlygio, išskyrus Apraše 

nustatytas pinigines kompensacijas, to renginio programos autorius, atlikėjas, šios programos 

atlikėjams pasirodymą tokiame renginyje padedantis atlikti asmuo ar už šio renginio techninio 

inventoriaus veikimą, techninės pagalbos teikimą ar visuomenės informavimą atsakingas asmuo, taip 

pat aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovykloje dalyvaujantis sportininkas, aukšto 

meistriškumo sporto specialistas ir fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktorius.  

2.2. Sporto renginys – viešasis renginys, kuriuo siekiama visuomenei naudingų tikslų ir 

kurio metu surinktos lėšos (jeigu tokių lėšų rengiant renginį surenkam) naudojamos tik šio renginio 

išlaidoms padengti ir (ar) skiriamos labdarai ar paramai arba naudojamos kitiems visuomenei 

naudingiems tikslams, taip pat aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovykla, jeigu tokios 

stovyklos sporto šakos tarptautinė federacija yra pripažinusi Pasaulinį antidopingo kodeksą.  

 

II SKYRIUS  

PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO TVARKA IR DYDŽIAI 

 

3. Centro direktoriaus įsakymu „Dėl sporto renginio organizavimo ir piniginių kompensacijų 

išmokėjimo sporto renginio dalyviams“ sporto renginio dalyviams skiriamos maitinimo išlaidų 

piniginės kompensacijos išmokamos šia tvarka ir taikant šiuos dydžius: 

3.1. jei sporto renginio dalyviai renginio metu nebuvo maitinami ar aprūpinti maistu, 

kompensuojamos sporto renginio dalyvio, vienos paros maitinimo išlaidos, neviršijant (priedas Nr.1) 

nustatytas sumas;  

3.2. maitinimosi išlaidų pinigines kompensacijas sporto renginio dalyviams išmoka Centro 

direktoriaus įsakyme paskirtas atsakingas asmuo; 

3.3. atsakingam asmeniui, išmokėjusiam sporto renginio dalyviams pinigines maitinimo 

išlaidų kompensacijas, išmokėta suma grąžinama darbo užmokesčio mokėjimo dieną, pavedimu į 

atsakingo asmens mokėjimo sąskaitą, pateiktus Centro Buhalterinės apskaitos ir planavimo skyriui 

Avanso apyskaitą, Viešų sportinių renginių ir aukšto sportinio meistriškumo sporto treniruočių 

stovyklų maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų išmokėjimo žiniaraštį (priedas Nr.2) ir Viešų 

sportinių renginių ir aukšto sportinio meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyvių darbo laiko 

apskaitos žiniaraštį (priedas Nr.3.);  



3.4. priklausomai nuo pasiruošimo renginiui, sporto renginio dalyviams aptarnaujantiems 

renginį, piniginės maitinimosi išlaidų kompensacijos gali būti mokamos ir už dieną prieš renginį, ir 

už dieną po renginio;  

4. Atsižvelgiant į sporto renginio lygį bei Centro finansines galimybes, Centro direktoriaus 

įsakymu „Dėl sporto renginio organizavimo ir piniginių kompensacijų išmokėjimo sporto renginio 

dalyviams“, sporto renginio dalyviams papildomai gali būti skiriamos nakvynės, kelionės, degalų, 

kelionės dokumentų tvarkymo piniginės kompensacijos ir išmokamos šia tvarka ir taikant šiuos 

dydžius:  

4.1. Centro direktoriaus įsakyme paskirtas atsakingas asmuo per 3 (tris) darbo dienas po 

renginio, Centro Buhalterinės apskaitos ir planavimo skyriui pateikia Viešų sportinių renginių ir 

aukšto sportinio meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyvių darbo laiko apskaitos žiniaraštį 

(priedas Nr.3.), sporto renginio dalyvio/ių laisvos formos prašymą (prašyme t.b. nurodyta: sporto 

renginio dalyvio kontaktinė informacija, kada, kur ir kokiame sporto renginyje dalyvavo, 

pareigos renginyje, kokias prašoma kompensuoti išlaidas, mokėjimo sąskaitos Nr.) bei išlaidas 

patvirtinančius dokumentus; 

4.1.1. pateiktus nakvynės išlaidų patvirtinimo dokumentus, kompensuojamos nakvynės 

išlaidos, neviršijančios Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr.526 „Dėl 

dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (toliau – Komandiruočių išlaidų apmokėjimo 

biudžetinėse įstaigose taisyklės), priede nustatytų gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų;  

4.1.2. pateiktus kelionės išlaidų patvirtinimo dokumentus, kompensuojamos kelionės iš 

sporto renginio dalyvio gyvenamosios vietos į sporto renginio vietą ir atgal į sporto renginio dalyvio 

gyvenamąją vietą visų rūšių transporto priemonėmis (išskyrus taksi automobilius) išlaidos;  

4.1.3. pateiktus degalų įsigijimo išlaidų patvirtinimo dokumentus (sporto renginio dienos 

arba ankstesnės datos, bet ne ankstesnės nei savaitė prieš vykimą į sporto renginį), kompensuojamos 

kelionės iš porto renginio dalyvio gyvenamosios vietos į sporto renginio vietą ir atgal į sporto renginio 

dalyvio gyvenamąją vietą, kai vykstama sporto renginio dalyvio transporto priemone, sunaudotų 

degalų įsigijimo išlaidos. Degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos atsižvelgiant į kelionės metu 

nuvažiuotų kilometrų skaičių ir atitinkamos transporto priemonės techninius duomenis (degalų 

sunaudojimo normas 100 kilometrų);  

4.1.4. pateiktus šiame papunktyje nurodytų išlaidų patvirtinimo dokumentus 

kompensuojamos dokumentų, susijusių su atvykimu į Lietuvos Respubliką ar išvykimu į užsienį, 

tvarkymo išlaidos, įskaitant sporto renginio dalyvių kelionių draudimo, kurį gali sudaryti draudimas 

nuo ligų, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės 

draudimas, išlaidas.  

4.2. nakvynės, kelionės, degalų, kelionės dokumentų tvarkymo išlaidų piniginės 

kompensacijos sporto renginio dalyviams išmokamos pavedimu į sporto renginio dalyvio nurodytą 

mokėjimo sąskaitą. 
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Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro 

viešųjų sporto renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių 

stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių 
kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos aprašo priedas Nr.1 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ 

CENTRAS Viešų sportinių renginių ir aukšto sportinio meistriškumo sporto treniruočių 

stovyklų vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dalyviams dydžiai (Eur) 

 

Sporto renginio pavadinimas 

Sportininkai * Kiti sporto 

renginio 

dalyviai 

vaikai, 

jaunučiai 
jauniai 

jaunimas, 

suaugusieji 

Rajoniniai sporto renginiai  - - - 10-20 

Respublikiniai sporto renginiai  
- - - 15-25 

**Tarptautiniai sporto renginiai 
- - - 20-30 

Aukšto meistriškumo sporto 

treniruočių stovykla 8 10 12 10-20 

 

Pastabos: 

*Kiti sporto renginio dalyviai: treneriai, teisėjai, gydytojai, bendruomenės slaugytojai, masažuotojai 

ir kitas pagal sporto šakų varžybų taisyklių reikalavimus būtinas aptarnaujantis personalas. 

**Tarptautiniai sporto renginiai - kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip penkių valstybių komandos. 

 


