
          PATVIRTINTA 

Panevėžio rajono švietimo centro                            

direktoriaus 2019 m. birželio 3 d. 

          įsakymu Nr. V-63      

                               

 

PANEVĖŽIO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO MOKINIŲ SPORTO RENGINIŲ, 

VYKSTANČIŲ LIETUVOJE, DALYVIAMS VIENOS PAROS MAITINIMOSI IŠLAIDŲ 

PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio rajono švietimo centro mokinių sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, 

dalyviams vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) reglamentuoja mokininių sporto renginių dalyvių dalyvavimo, sporto renginių 

vykdytojų vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų mokėjimo tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 

5 d. nutarimu Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi 

išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos  

2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T- 112 „Dėl sporto renginių vykdymo bei dalyvavimo rajono, 

šalies, tarptautiniuose renginiuose materialinio aprūpinimo tvarkos patvirtinimo“ ir kitais teisės 

aktais. 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto 

įstatyme, taip pat kituose įstatymuose ir teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

SPORTO RENGINIŲ VIENOS PAROS MAITINIMOSI IŠLAIDŲ PINIGINIŲ 

KOMPENSACIJŲ ĮFORMINIMO IR MOKĖJIMO TVARKA 

 

4. Teisėjų kolegijai, vykdančiai Panevėžio rajono švietimo centro (toliau ‒ Švietimo 

centras) sporto renginius Panevėžio rajone, Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams, treneriams, komandų vadovams, dalyvaujantiems šalies sporto renginiuose, išskyrus 

renginius, vykstančius Panevėžio rajono teritorijoje, maistpinigiai mokami iš Švietimo centro 

biudžeto lėšų pagal Švietimo centro  direktoriaus pasirašytus įsakymus. 

5. Vadovaudamasis Švietimo centro direktoriaus įsakymu, kuriame numatomas 

mokėtinų maistpinigių dydis, Švietimo centro vyr. buhalteris: 

5.1.  teisėjų kolegijos (vykdančios sporto renginį) pinigus perveda į vyr. teisėjo sąskaitą; 

5.2.   Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių komandų, komandų vadovų  

arba trenerių (toliau – Atsakingi asmenys) pinigus perveda į Atsakingų asmenų sąskaitas; 

6. Atsakingi asmenys dėl maistpinigių išmokėjimo sudaro finansinę sutartį (priedas). 

7. Vyriausiasis teisėjas, vadovaudamasis Švietimo direktoriaus įsakymu, užpildo sporto 

renginio dalyviams lėšų išmokėjimo žiniaraštį (priedas) (toliau – Žiniaraštis) ir išmoka 

maistpinigius visai teisėjų kolegijai. 

8. Teisėjų kolegijos nariai apie gautus maistpinigius savo parašu patvirtina Žiniaraštyje.  

9. Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklos komandos, dalyvaujančios šalies 

renginiuose, vadovas arba treneris,  vadovaudamasis Švietimo centro direktoriaus įsakymu užpildo 

sporto renginio dalyviams lėšų išmokėjimo Žiniaraštį ir išmoka maistpinigius komandos nariams. 

10. Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklos komandos nariai apie gautus 

maistpinigius savo parašu patvirtina Žiniaraštyje. 



11. Atsakingas Švietimo centro darbuotojas teisėjų kolegijos, bendrojo ugdymo mokyklų 

komandų, užpildytų Žiniaraščių duomenų tikslumą patvirtina savo parašu ir registruoja dokumentą. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Aprašas gali būti keičiamas, pildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Švietimo 

centro direktoriaus įsakymu. 
________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


