
PATVIRTINTA                                                                                            

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro  

     direktoriaus 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-20 

 

BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO LĖŠŲ, SKIRTŲ MOKINIŲ 

VARŽYBŲ IŠLAIDOMS, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro lėšų, skirtų mokinių varžybų išlaidoms, 

naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja lėšų, gautų iš Biržų rajono 

savivaldybės biudžeto, mokinių varžybų išlaidoms, panaudojimo tvarką. 

2. Mokinių varžybų išlaidos – tai išlaidos, skirtos Lietuvos mokyklų žaidynių (MŽ) 

finalinėms varžyboms organizuoti ir vykdyti - išvykose vykstančių finalinių varžybų sportininkų ir 

lydinčio (-ių) asmens (-ų) maitinimo išlaidos (vadovaujantis 1997 m. birželio 5 d. LR Vyriausybės 

nutarimu Nr. 561 „Dėl Lietuvos sporto renginių dalyvių vienos paros maitinimo normų 

patvirtinimo). 

3. Finalinės varžybos vykdomos vadovaujantis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centro direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. R1-711 patvirtintomis 2018-2019 mokslo 

metų Lietuvos mokyklų žaidynių nuostatomis. 

 

II. REIKALAVIMAI MOKINIŲ VARŽYBŲ IŠLAIDŲ NAUDOJIMUI 

 

4. Prieš išvykstant į finalines varžybas MŽ komandos vadovas (kūno kultūros mokytojas, 

treneris) Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriui pateikia prašymą, sportininkų ir 

lydinčio (-ių) asmens (-ų) maitinimo išlaidų apmokėjimui, varžybų nuostatus ir varžybose 

dalyvausiančių sportininkų sąrašą. 

5. Prašyme, kompensuoti sportininkų ir lydinčio (-ių) asmens (-ų) ar teisėjų maitinimo 

išlaidas, būtina nurodyti atskaitingą asmenį už maistpinigių išmokėjimą ir banko sąskaitos numerį. 

6. Po varžybų, per 3 darbo dienas, prašymą pateikęs asmuo kreipiasi į kūno kultūros ir 

sporto centro vyr. buhalterę, kuri parengia maistpinigių išmokėjimo žiniaraštį ir avanso apyskaitą. 

7. Atsiskaitymas atliekamas tik bankiniu pavedimu. 

8. Mokinių varžybų išlaidų apskaitą atlieka Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro vyr. 

buhalterė. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Šis Aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo. 

10. Šis Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas pasikeitus teisės aktams ar Biržų 

rajono savivaldybės tarybos sprendimams.  

11. Renkami asmens duomenys saugomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatyme nustatytais terminais. 

12. Dokumentai, kuriuos MŽ varžybų organizatorius ar komandos vadovas privalo 

užpildyti iki varžybų, pridedami prie priedų. 

 



1 priedas 

 

     
(Vardas, pavardė) 

 

 

Biržų rajono kūno kultūros  

ir sporto centro direktoriui 
 

 

 

 

PRAŠYMAS  

 

DĖL sportininkų maitinimo išlaidų apmokėjimo 

 

_______________ 
(data) 

Biržai 

 

 

Prašau apmokėti maitinimo išlaidas sportininkams ir lydintiems asmenims, 

vykstantiems į Lietuvos mokyklų žaidynių finalines       

             

             

              

Atskaitingas asmuo __________________________________________________ 

Atsiskaitomoji sąskaita ______________________________________________ 

       

 

 

 

 

 

 

            
  (parašas)                                                       (vardas, pavardė) 

 

 

 



2 priedas 

BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS 

 

SPORTININKŲ, vykstančių į Lietuvos MŽ finalines       

              
 (vieta, data) 

 

SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Pastabos 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

 

Komandos vadovas:      

     (vardas, pavardė, parašas) 



3 priedas 

 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras Tvirtinu: direktorius 

                                                                                                                                                                                                          

Rotušės g. 2, Biržai 

 

MAISTPINIGIŲ IŠMOKĖJIMO ŽINIARAŠTIS  Nr. 

           
Sporto renginio (varžybų) pavadinimas:   

Vieta:  

Atsakingas už maistpinigių išmokėjimą:  

 

Maistpinigiai priskaityti už laikotarpį   20... m. .............d.  iki 20... m. ..............d.                  

 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Pareigos 

Rungtynių 

skaičius 

Mokama 

į dieną 
Suma Suma žodžiais 

Gavėjo 

parašas 

        
        
        
        
        

 Iš viso:       
 

 

 Priskaityta suma žodžiais:   

 

 Pinigus išmokėjau :  
 

Atsakingas asmuo :                                                                                                                           Vyr. buhalterė  



4 priedas 

 

Organizacija

Skyrius Pervedimo Nr.

Cechas

Iš___________2000 m. _________________20... m.

20... m.

sąsk. kort.

Apyskaita patikrinta

Liekana ankstyvesnio avanso Patvirtinimui

Atiišlaidžiai

Gauta (iš ko):

1. BANKO Vyr.buhalterė

2.

3.

4. Apyskaitą tvirtinu sumoje:

Iš viso gauta .

Išleista

Liekana ( - antišlaidžiai)

Parašas

Priedas dokumentų

sąsk fin.

Viso:

Atsakingojo asmens parašas

AVANSO APYSKAITA Nr.

.

.

.
Suma

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

DEBETAS

Kam už ką, ir pagal kokį dokumentą

..

išlaidų str.

Parašas

Debetas

KREDITAS

                                                                                                                                                                  Vyr.buhalterė 

Data Dok eil nr

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras

304195675

...............d.

Maistpinigių žiniaraštis Nr.

 
 

 


