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UTENOS DAUGIAFUNKCIO SPORTO CENTRO  

MAISTPINIGIŲ MOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO  

UŽ VYKDYTĄ SPORTINĮ RENGINĮ TVARKA 

 

 

 Utenos daugiafunkcis sporto centras maistpinigius moka vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 561 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2015 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 79 redakcija). 

1. Maistpinigių gavėjai, vykstant į varžybas ir sportinius renginius Lietuvoje, neviršijant 

nutarime nustatytų normų yra: 

1.1. Sportininkai (vaikai, jaunučiai, jauniai, jaunimas, suaugusieji) kai vyksta į varžybas ir 

sportinius renginius vienai ar daugiau dienų. 

1.2. Treneriai, teisėjai, komandų vadovai, bendruomenės slaugytojos, gydytojai, 

masažuotojai, psichologai vykstantys į varžybas, sportinius renginius su komanda, 

sportininku (ais) vienai ar daugiau dienų. 

2. Maistpinigių gavėjais, kai tarptautinės, respublikinės, rajoninės varžybos, sportiniai renginiai, 

atminimo turnyrai, sporto šakų rajono pirmenybės, sportiniai konkursai vyksta Utenoje yra: 

2.1. Vyr. teisėjas, vyr. sekretorius, teisėjai, sekretoriai, trąsų kontrolieriai; 

2.2. Medicinos personalas (bendruomenės slaugytojos, gydytojai); 

2.3. Varžybų vietas ruošiantis, varžybas aptarnaujantis personalas (darbininkai, varžybų 

komendantas). 

3. Šios tvarkos 2.1. (išskyrus teisėjus, sekretorius, trąsų kontrolierius) ir 2.3. punktuose 

nurodytiems asmenims, maistpinigiai gali būti mokami už didesnį, nei faktiškai trunka 

varžybos, laikotarpį, priklausomai nuo laiko, reikalingo 2. punkte nurodytiems renginiams 

paruošti sporto bazes, stadionus, trąsas. 

4. Siekiant gerai pasiruošti šalies, tarptautinėms varžyboms, Europos ir Pasaulio čempionatams, 

Olimpinėms varžyboms bei festivaliams, neviršijant nutarime nustatytų maistpinigių normų, 

Centro sportininkams, gydytojams, psichologams gali būti vykdomos pasirengimo joms 

treniruočių stovyklos. Kiekvienos stovyklos vykdymui direktoriaus įsakymu nustatoma 

stovyklos trukmė, maistpinigių dydis, sportininkų bei aptarnaujančio personalo sąrašas bei 

atskaitingas asmuo. 

5. Už maistpinigių išmokėjimą atskirų varžybų, sportinių renginių, stovyklų dalyviams yra 

atsakingas direktoriaus įsakymu paskirtas atskaitingas asmuo. 

6. Paraiškų pateikimas ir atsiskaitymas: 

6.1. Komandų vadovams (treneriams), vykstantiems į tarptautines, respublikines ir kitas 

varžybas arba vykdantiems varžybas Utenoje: 

a) sporto šakos treneriai (treneris) sekančiam mėnesiui iki einamojo mėnesio pabaigos 

buhalterijai pateikia mėnesio paraišką varžyboms (priedas Nr. 1); 

b) ne vėliau, kaip prieš savaitę iki sportinio renginio pradžios atskaitingas  asmuo pateikia 

paraišką personalo specialistei-raštvedei, suderinęs su direktoriaus pavaduotoju ūkio 

reikalams ir vyresn. buhaltere (priedas Nr. 2); 

c) po varžybų, treneris per tris darbo dienas buhalterijai, kartu su direktoriaus ir vyresn. 

buhalterės patvirtinta avanso apyskaita, pateikia varžybų ataskaitą (priedas Nr. 3) arba 

maistpinigių išmokėjimo žiniaraštį  (priedas Nr. 4), jeigu reikia - nakvynės, prizų 

nurašymo dokumentus (priedas Nr. 6), išduotų dovanų (prizų) nugalėtojams žiniaraštį 

(priedas Nr. 8). 



 

6.2. Varžybų organizatoriams, vykdantiems varžybas Utenoje: 

a) varžybų organizatorius sekančiam mėnesiui iki einamojo mėnesio pabaigos pateikia 

mėnesio paraišką varžyboms (priedas Nr. 1); 

b) ne vėliau kaip prieš savaitę iki sportinio renginio pradžios atskaitingas asmuo pateikia 

paraišką personalo specialistei-raštvedei (priedas Nr. 2), bei varžybų sąmatą suderinęs 

su vyresn. buhaltere pateikia tvirtinti direktoriui (priedas Nr. 5); 

c) pasibaigus sportiniam renginiui, atskaitingas asmuo per tris darbo dienas po renginio 

buhalterijai privalo pateikti: 

- renginio sąmatą (įvykdytą) (priedas Nr. 5); 

- maistpinigių išmokėjimo žiniaraštį (priedas Nr. 4); 

- teisėjų darbo tabelį (priedas Nr. 7); 

- taurių, medalių, skelbimų, diplomų, suvenyrų nurašymo aktą (priedas Nr.6); 

- išduotų dovanų (prizų) nugalėtojams žiniaraštį (priedas Nr. 8); 

- direktoriaus ir vyresn. buhalterės patvirtintą renginio avansinę apyskaitą. 

7. Sąmata (įvykdymo) neturi viršyti patvirtintos sumos. Ją viršijus renginio organizatorius rašo 

prašymą direktoriui dėl sąmatos keitimo. 

8. Maistpinigiai gali būti mokami iš savivaldybės biudžeto skirtų lėšų, iš pajamų bei tikslinių 

lėšų pagal sporto šakoms bei renginių vykdymui einamiesiems metams patvirtintas lėšas. 

 

 

________________________________________ 
 

 

 



 

 

                                    ________________________________________________ 

(Sporto šaka, mėnuo) 

SPORTO ŠAKOS MĖNESIO PARAIŠKA VARŽYBOMS 

 

Data  Varžybų pavadinimas Vieta  Vaikų 

skaičius  

Nakvynė Maistpinigiai 

 

Starto 

mokestis 

Piniginiai 

prizai 

Prekės 

(prizai) 

VISO: Atsakingas 

treneris 

  

 

         

  

 

         

  

 

         

  

 

         

  

 

         

   

 

        

  

 

         

  

 

         

  

 

         

  

 

         

    IŠ VISO:       

 

 

Pristatyti buhalterijai iki paskutinės mėnesio dienos. 

 

Utenos daugiafunkcio sporto centro  

maistpinigių  mokėjimo ir atsiskaitymo už vykdytą  

sportinį renginį tvarkos 

Priedas Nr. 1 



 

             ________________________________________________________________________________________________________ 

IŠDUOTŲ DOVANŲ (PRIZŲ) NUGALĖTOJAMS  

 

ŽINIARAŠTIS   Nr. ______ 

             20____ m. ____________________      ______ d. 

Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas arba 

organizacijos pavadinimas 

Adresas Sporto šaka Už kurią vietą Dovanos 

pavadinimas 

Dovanos 

kaina 

Parašas 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Išduota dovanų sumoje ______________________________________________________   

Dovanas išdavė _____________________________________________________________ 

           Vyr. teisėjas _______________________________________________________________

Utenos daugiafunkcio sporto centro  

maistpinigių  mokėjimo ir atsiskaitymo už vykdytą  

sportinį renginį tvarkos 

Priedas Nr. 8 



 

PARAIŠKA 
PATEIKTI PERSONALO SPECIALISTEI-RAŠTVEDEI,  

LIKUS SAVAITEI IKI VARŽYBŲ 
                                                                  

I. VYKSTANTIEMS Į VARŽYBAS 

1. Sporto šaka____________________________________________________________________  
 

2. Tikslus varžybų nuostatų pavadinimas_____________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

3. Varžybų rangas (pabraukti) – zoninės, pusfinaliai, finalai, draugiškos, tarptautinės.  

4. Amžiaus grupė _________________________________________________________________ 

5. Varžybų data _______________laikas _________vieta________________________________ 

6. Dalyvių skaičius: sportininkai  ________ treneriai ________ teisėjai_________ 

7. Išvykimo laikas ______________ vieta______________________________________________ 

8. Atsakingas asmuo (treneris)_______________________________________________________ 
 (vardas, pavardė, parašas) 

9. Transportą naudosime ______________  val. 

10. Transporto priemonė____________________________________________________________ 
                                                           (pildo direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams) 

11. Reikalingos lėšos: 

Lėšų paskirtis Dienų skaičius Mokama į dieną Viso 

1. Maistpinigiai sportininkams    

2. Maistpinigiai treneriams    

3. Maistpinigiai teisėjams    

4. Nakvynė    

5. Starto mokestis    

6.      

                  IŠ VISO:  

             SUDERINTA: 

                 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams .................................................................................. 
                                                                                                                                           (vardas, pavardė, parašas) 
 

                 Vyresn. buhalterė .............................................................................. 
                                                                 (vardas, pavardė, parašas) 

 
 

II. VYKDANTIEMS VARŽYBAS UTENOJE  

1. Sporto šaka ____________________________________________________________________ 

2. Tikslus varžybų pavadinimas _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Varžybų rangas (pabraukti) – zoninės, pusfinaliai, finalai, draugiškos, tarptautinės.  

4. Komandos_____________________________________________________________________ 

5. Varžybų data, laikas ________________vieta________________________________________ 

6. Atsakingas asmuo_______________________________________________________________ 

7. Reikalingi gryni pinigai:   maistpinigiams____________________________________________ 

prizams (prekės)____________________  prizams (piniginiai) _____________________________ 

8. Varžybų sąmata, suma __________________________________________________________ 

                              

 
Utenos daugiafunkcio sporto centro  

maistpinigių  mokėjimo ir atsiskaitymo už vykdytą  
sportinį renginį tvarkos 

Priesdas Nr. 2 



 

TVIRTINU                                                                                          

Utenos DSC direktorius   

.......................................                                                           

        Alvydas Surgautas         
                         

UTENOS DAUGIAFUNKCIS SPORTO CENTRAS 

VARŽYBŲ ATASKAITA 
 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                 (tikslus varžybų pavadinimas, vieta, data) 

___________________________________________________________________________________ 
 

I. IŠLAIDŲ SĄMATA 

Eil. 

Nr. 

     Turinys     Planuota      Išleista 

1. Dalyvių skaičius   

2. Teisėjai_____ d. po_____Eur.   

3. Sekretoriai______ d. po ______Eur.   

4.    

5.    

6.    

                                           VISO:   
  

II. TEISĖJŲ DARBO TABELIS 

Eil. 

Nr. 

     Vardas, pavardė 

 

  Pareigos     Data Viso 

dienų 

Gyv. vietos adresas 

   

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
 

III. MAISTPINIGIŲ IŠMOKĖJIMO ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

   Vardas, pavardė 

 

Pareigos Dienų 

skaičius 

Mokama 

į dieną 

 Suma  

  Parašas 

    Eur   Eur 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
    VISO:   
 

Maistpinigius: ____________________________________________________________________ 
                                                                (suma žodžiu) 
 

  Išmokėjau:________________________________________________________________________ 
                                             (pareigos, vardas,  pavardė,  parašas) 

 
 

Atsakingas asmuo_______________________________________________ 
 

Vyresn. buhalterė_______________________________________________ 

Utenos daugiafunkcio sporto centro  

maistpinigių  mokėjimo ir atsiskaitymo už vykdytą  

sportinį renginį tvarkos 

Priedas Nr. 3 



 

 

                                  MAISTPINIGIŲ IŠMOKĖJIMO ŽINIARAŠTIS                    

Sportinio renginio (varžybų) pavadinimas ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Data,  vieta ________________________________________________________________________ 

  

Utenos daugiafunkcio sporto centro 

maistpinigių  mokėjimo ir atsiskaitymo 

už vykdytą sportinį renginį tvarkos 

Priedas Nr. 4 

Eil. 

Nr. Vardas, pavardė Pareigos 
Dienų 

sk. 

Mokama 

į dieną 
Suma 

Parašas 

Eur Eur 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

TVIRTINU                     

Utenos DSC direktorius  

 

  Alvydas Surgautas 

   20….-…..-….. 
 

UTENOS DAUGIAFUNKCIO SPORTO CENTRO  ORGANIZUOJAMŲ  

___________________________________________________________________________________ 

 
 

varžybų, įvyksiančių   20 ___ m. ________________ mėn. __________ d. 

S Ą M A T A  
 

 Planuota Įvykdyta 

1. Varžybų dalyvių skaičius 

 

  

2. Vyr. teisėjas _____ d. po _____ Eur 

 

  

3. Vyr. sekretorius  _____ d. po ______Eur 

 

  

4. Teisėjai _______ žm. ______ d. po ______ Eur 

 

  

5. Sekretoriai ______žm. _______d. po ______Eur 

 

  

6. Medicina _______žm. _______d. po ______Eur 

 

  

7. Varžybų komendantas ______ d. po ______Eur 

 

  

8. Darbininkai varžybų vietos paruošimui  _______ 

žm. _______ d. po _______ Eur 

.  

9. Kanceliarinės prekės, reklama, foto nuotraukos 

 

  

10. Komandiniai prizai _____ vnt. po ______ Eur 

                                       _____ vnt. po ______ Eur 

                                       _____ vnt. po ______ Eur 

  

11. Asmeniniai prizai _____ vnt. po ______ Eur 

                                     _____ vnt. po ______ Eur 

                                      _____ vnt. po ______ Eur 

  

12. Medaliai   _______ vnt. po __________Eur 

 

  

13. Diplomai ________vnt. po __________ Eur 

 

  

14.   
 

  

 

IŠ VISO: 

  

 

Atsakingas asmuo ....................................................... 
 

Vyresn. buhalterė  ...................................................... 

Utenos daugiafunkcio sporto centro 

maistpinigių  mokėjimo ir atsiskaitymo 

už vykdytą sportinį renginį tvarkos 

Priedas Nr. 5 



 

UTENOS DAUGIAFUNKCIS SPORTO CENTRAS 

 

TVIRTINU                                                                                            

Utenos DSC direktorius 

................................... 

Alvydas Surgautas 

 

TAURIŲ, MEDALIŲ, SKELBIMŲ, DIPLOMŲ, SUVENYRŲ NURAŠYMO AKTAS 

 

20..... m. .............................. mėn. ......... d. 

Utena 

 

 Komisija, sudaryta iš varžybų vyr. teisėjo ....................................................................................., 

vyr. sekretoriaus ....................................................................................... ir materialiai atsakingo asmens 

.............................................................................................., surašė aktą, pagal kurį perduoda į išlaidas 

apdovanojimus, įteiktus 20........ m. ............................. mėn. ............... d.  ................................................ 

.............................................................................................................................................. varžybų metu. 

 

  

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Kiekis Kaina Suma Eur 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   Iš viso:   

    

Materialiai atsakingas asmuo   

 

Vyr. teisėjas   

Vyr. sekretorius   

 

 

 

 

 

Utenos daugiafunkcio sporto centro 

maistpinigių  mokėjimo ir atsiskaitymo 

už vykdytą sportinį renginį tvarkos 

Priedas Nr. 6 



 

 

 

UTENOS DAUGIAFUNKCIS SPORTO CENTAS 

TEISĖJŲ DARBO TABELIS 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Teisėjo 

kateg. 

Teisėjo 

pareigos 

Data Viso 

dienų 

Gyv. vietos 

adresas    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Varžybų vyr. teisėjas  ....................................................  

 

Utenos daugiafunkcio sporto centro 

maistpinigių  mokėjimo ir atsiskaitymo 

už vykdytą sportinį renginį tvarkos 

Priedas Nr. 7 



Vardas, pavardė

Nr. mėn.

Antišlaidžiai

 Lt

Priedas  mėn.

Iš viso

Atskaitingo asmens parašas _________________________

Pareigos

Likutis – ankstesnio avanso

m.

Patvirtinti

Išleista

2.  ___ m. _____ mėn. __ d.

Gauta (iš ko):

1.

Iš viso gauta

3.

 dokumentų

Likutis

Antišlaidžiai

Buhalteris

Tvirtinu apyskaitos sumą:

Suma

ct

Įmonės vadovas:

 m. d.

Kreditas

Buhalteris:

                         Utenos daugiafunkcis sporto centras, 190191175             

AVANSO APYSKAITA

Avanso paskirtis

Pavedimo Nr. _____________

Data Dok. eil. 

Nr.

Kam, už ką ir pagal kokį dokumentą išmokėta Suma (Lt)

d.

Apyskaita patikrinta

Sąskaita

Debetas

sąsk. kort.

Suma (Lt)

Debetas

Dokumentų sąrašas:

(Įmonės pavadinimas, kodas)

 


