LIETUVOS PLAUKIMO FEDERACIJA
VYKDOMOJO KOMITETO
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS PLAUKIMO FEDERACIJOS LIETUVOJE VYKDOMŲ SPORTO
RENGINIŲ DALYVIŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ VIENOS PAROS MAITINIMO
KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO
2019 m. rugsėjo 18 d. Nr. 8
Kaunas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 07 24 d. nutarimu ,,Dėl
viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų
neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių
patvirtinimo” ir atsižvelgdama į Lietuvos plaukimo renginių organizavimo patirtį, Lietuvos
plaukimo federacija n u t a r i a:
1. Patvirtinti pridedamus:
1.1. Lietuvos plaukimo federacijos sporto renginių, vykdomų Lietuvoje, sportininkų ir
aptarnaujančio personalo vienos paros maitinimo išlaidų dydžius. Dokumentas
įsigalioja nuo jo priėmimo datos;
1.2. Lietuvos plaukimo federacijos plaukimo sporto varžybų, vykdomų Lietuvoje,
teisėjų vienos paros maitinimo išlaidų dydžius. Dokumnetas įsigalioja nuo 2020 01
01 d.

Prezidentas

Emilis Vaitkaitis

Puslapis 1 iš 3

PATVIRTINTA
Lietuvos plaukimo federacija
2019 m. rugsėjo 18 d. VK nutarimu Nr. 8
LIETUVOS PLAUKIMO FEDERACIJOS SPORTO RENGINIŲ, VYKDOMŲ
LIETUVOJE, SPORTININKŲ IR APTARNAUJANČIO PERSONALO VIENOS
PAROS MAITINIMO IŠLAIDŲ DYDŽIAI
Sporto renginio
pavadinimas
1. Lietuvos rinktinės,
rinktinės narių
mokomosios treniruočių
stovyklos
2. Kiti LPF
organizuojami renginiai
(mokymai, šventės, kt.)

Kiti sporto
renginių dalyviai

Sportininkai
vaikai,
jauniai
jaunučiai
26,31% 52,63%

jaunimas,
suaugusieji
65,78%

olimpinės
rinktinės nariai
100%

100%
38 Eur

10 Eur

20 Eur

25 Eur

38 Eur

-

-

-

-

65,78%
25 Eur

Pastabos:
1. Kitais sporto renginių dalyviais laikomi treneriai, gydytojai, masažuotojai, mokslininkai, psichologai,
vadybininkai, rinktinių vadovai ir kitas pagal poreikį būtinas aptarnaujantis personalas.
2. Kompensuojamųjų išlaidų dydžiai taikomi asmenims, kurie neturi darbo santykių su LPF.
3. Kompensuojamieji išlaidų dydžiai mokami pagal sudaromą maistpinigių išmokėjimo žiniaraštį mokėjimus
atliekant tik bankiniais pavedimais.
4. Procentiniai dydžiai nurodyti nuo maksimalios bazinės socialinės išmokos.
5. Jeigu yra užtikrinamas sportininkų ir sporto renginių dalyvių maitinimas, maistpinigiai papildomai nėra
mokami.
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Puslapis 2 iš 3

PATVIRTINTA
Lietuvos plaukimo federacija
2019 m. rugsėjo 18 d. VK nutarimu Nr. 8
LIETUVOS PLAUKIMO FEDERACIJOS PLAUKIMO SPORTO VARŽYBŲ,
VYKDOMŲ LIEUVOJE, TEISĖJŲ VIENOS PAROS MAITINIMO IŠLAIDŲ
DYDŽIAI
Teisėjo funkcija

Varžybų teisėjo kategorija
Tarptautinė Nacionalinė

1. Teisėjai vadovai
– varžybų̨ vyr.
teisėjas (varžybų̨
direktorius), referi,
elektronikos
sekretorius,
protokolo
sekretorius, vyr.
laikininkas.
2. Teisėjai
vykdytojai –
laikininkai, vyr.
posūkių teisėjas,
posūkio teisėjai,
stiliaus teisėjas,
starteris, teisėjas
prie dalyvių,
informatorius,
apdovanojimo
teisėjas, finišo
teisėjas.
3. Aptarnaujantis
personalas – dėžių
nešiotojai, kurjeris,
med. personalas,
radistas, kt.

III

II

I

Be
kategorijos
Aptarnaujantis
personalas

100 %

78,94 %

65,78 %

-

-

-

38 Eur

30 Eur

25 Eur

-

-

-

65,78 %

52,63 %

39,47 %

26,31 %

26,31 %

-

25 Eur

20 Eur

15 Eur

10 Eur

10 Eur

-

-

-

-

-

-

26,31 %

-

-

-

-

-

10 Eur

Pastabos:
1. Kompensuojamųjų išlaidų dydžiai taikomi asmenims, kurie neturi darbo santykių su LPF.
3. Kompensuojamieji išlaidų dydžiai mokami pagal sudaromą maistpinigių išmokėjimo žiniaraštį mokėjimus
atliekant tik bankiniais pavedimais.
4. Procentiniai dydžiai nurodyti nuo maksimalios bazinės socialinės išmokos.
5. Jeigu yra užtikrinamas varžybų teisėjų maitinimas, maistpinigiai papildomai nėra mokami.
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