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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M.
GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T11-519 „DĖL SPORTININKŲ,
REPREZENTUOJANČIŲ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĘ, UGDYMO,
DALYVAVIMO PASAULIO, EUROPOS, LIETUVOS AUKŠTO
MEISTRIŠKUMO VARŽYBOSE, RĖMIMO TVARKOS APRAŠO
TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. spalio 29 d. Nr. T11-394
Gargždai
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę, ugdymo,
dalyvavimo Pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, rėmimo tvarkos aprašą,
patvirtintą Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T11-519 „Dėl
sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos,
Lietuvos aukšto meistriškumo varžybose, rėmimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja
redakcija (pridedama).
2. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto
svetainėje.

Savivaldybės meras

Bronius Markauskas

PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T11-519
(2020 m. spalio 29 d. Nr. T11-394 redakcija)
SPORTININKŲ, REPREZENTUOJANČIŲ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĘ,
UGDYMO, DALYVAVIMO PASAULIO, EUROPOS, LIETUVOS AUKŠTO
MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBOSE, RĖMIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo
Pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, rėmimo tvarkos aprašas (toliau
– Tvarkos aprašas) nustato sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos rėmimo
savivaldybės biudžeto lėšomis kriterijus ir tvarką.
2. Savivaldybės biudžeto lėšomis remiama sporto srityje veikiančių fizinių ar juridinių
asmenų ir reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę veikla:
2.1. aukšto meistriškumo prioritetinių sporto šakų (krepšinio, tinklinio, futbolo) sportininkų;
2.2. aukšto meistriškumo individualių ir kitų komandinių sporto šakų sportininkų;
2.3. sportininkų, kurių meistriškumo siekimas apsiriboja dalyvavimu regiono, šalies ar
tarptautiniuose sporto mėgėjų renginiuose.
3. Tvarkos aprašas taikomas pareiškėjams, teikiantiems paraiškas, paraiškų vertintojams bei
Savivaldybės administracijai, prižiūrinčiai paraiškų įgyvendinimą ir atsiskaitymą už skirtas lėšas.
4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
4.1. Aukšto meistriškumo sportas – asmens fizinės veiklos forma, kai pagal tam tikras
taisykles varžantis su kitais asmenimis (individualiai arba komandoje) aukšto meistriškumo sporto
varžybose (prireikus pasitelkiant gyvūnus ir (ar) technines priemones) siekiama nugalėti varžovus ir
tobulinti savo fizines ir psichines savybes bei įgūdžius, taip pat veikla, kuria tobulinamos asmens
fizinės ir psichinės savybės bei įgūdžiai, siekiant tinkamai pasirengti aukšto meistriškumo sporto
varžyboms. Aukšto meistriškumo sportu taip pat laikoma asmens veikla, kuri, nors ir neatitinka
nurodytų kriterijų, tačiau dėl susiklosčiusių tradicijų ar kitų aplinkybių visuotinai pripažįstama aukšto
meistriškumo sportu.
4.2. Aukšto meistriškumo sporto varžybos – nacionalinių ar tarptautinių subjektų
organizuojamas tam tikros šakos renginių sistemai priklausantis sporto renginys, kuriame pagal iš
anksto paskelbtus nuostatus ir tarptautinės nevyriausybinės sporto organizacijos ar nacionalinės
sporto šakos federacijos patvirtintas sporto šakos (šakų) taisykles (tiek, kiek tai neprieštarauja
tarptautinės sporto šakos federacijos patvirtintoms taisyklėms) sportininkai varžosi tarpusavyje
(individualiai ar komandomis), o šio renginio laimėtoją (laimėtojus) ir rezultatą lemia besivaržančiųjų
fizinės ir psichinės savybės ir (ar) įgūdžiai.
4.3. Aukšto meistriškumo sporto pratybos – aukšto meistriškumo sporto specialisto
vadovaujama arba savarankiška veikla, kurios tikslas – pasirengti aukšto meistriškumo sporto
varžyboms.
4.4. Aukšto meistriškumo sporto programa (toliau – Programa) – trejų kalendorinių metų
trukmės aukšto meistriškumo sporto planavimo dokumentas, kuriame nurodomi juridinio asmens
veiklos, nustatytos įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente), tikslai, uždaviniai
ir priemonės jiems įgyvendinti, priemonių terminai, lėšų poreikis šio dokumento įgyvendinimo
laikotarpiu ir planuojami šių lėšų šaltiniai, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, jų reikšmės.
4.5. Sportininkas – asmuo, kuris varžosi su kitais asmenimis aukšto meistriškumo sporto
varžybose ir (ar) treniruojasi aukšto meistriškumo sporto pratybose, aukšto meistriškumo sporto
treniruočių stovyklose, kurių tikslas – pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms.
4.6. Sportininko krepšelis – lėšos, skiriamos vienam sutartiniam sportininkui
kalendoriniams metams.
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4.7. Paraiška – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytos formos
dokumentas, teikiamas Savivaldybės administracijai, siekiant gauti finansavimą.
4.8. Programos įgyvendinimo laikotarpis – laikotarpis, kurio pradžioje turi būti pradėtos, o
pabaigoje – baigtos visos Programos veiklos.
4.9. Programos sąmata – dokumentas, kuriame pareiškėjas nurodo išlaidų sumą, būtiną
Programai įgyvendinti, ir kuris pateikiamas kartu su Programos paraiška.
4.10. Programos vykdytojas – už savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos Programos
įgyvendinimą atsakingas fizinis ar juridinis asmuo, pasirašęs sutartį.
4.11. Programos vadovas – Programos vadovo įgaliotas fizinis asmuo, organizuojantis
Programos įgyvendinimą.
5. Programos finansuojamos iš Savivaldybės biudžeto asignavimų, numatytų Klaipėdos
rajono savivaldybės strateginio veiklos plano Kūno kultūros ir sporto plėtros programoje.
II SKYRIUS
LĖŠŲ SKYRIMO PRINCIPAI
6. Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos sportininko krepšelio principu vienam sutartiniam
sportininkui. Maksimalus sportininko krepšelio dydis ir sutartinis sportininkų skaičius nustatytas
Tvarkos aprašo 1 priede.
7. Vienam sportininkui iš savivaldybės biudžeto gali būti skiriamas tik vienas sportininko
krepšelis.
8. Sportininko krepšelio dydis priklauso nuo sportininko meistriškumo lygio, čempionato
trukmės, varžybų skaičiaus ir apskaičiuojamas pagal Tvarkos aprašo 2 priede nustatytus kriterijus.
Savivaldybės biudžeto lėšos gali būti skiriamos:
8.1. išlaidoms sportininko(ų) nuvykimui į varžybas (kelionės bilietams, transporto nuomai,
kurui);
8.2. sportininko maitinimui varžybų ir pasirengimo joms laikotarpiu, bet neviršijant nustatyto
maksimalaus sutartinio dienų skaičiaus. Savivaldybės biudžeto lėšų dydis vieno sportininko
maitinimui nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d.
nutarimu Nr. 778 „Dėl viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams
skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių
patvirtinimo“ (atsižvelgiant į aktualią redakciją). Savivaldybės biudžeto lėšas naudoti kitų sporto
varžybų dalyvių maitinimui neleidžiama. Lėšos sportininko (ų) maitinimui apskaičiuojamos taip: lėšų
suma vienam sportininkui padauginama iš varžybų ir pasirengimo varžyboms dienų skaičiaus ir
padauginama iš sutartinio sportininkų skaičiaus. Sportininkams, kurių meistriškumo siekimas
apsiriboja dalyvavimu regiono, šalies ar tarptautiniuose mėgėjų renginiuose, lėšos sportininkų
maitinimui skiriamos tik varžybų dienomis;
8.3. atlygiui pagal sportinės veiklos sutartis, neviršijant biudžeto lėšų skiriamų nustatyto
sportininko krepšelio principu vienam sutartiniam sportininkui;
8.4. sportininko aprangos, trumpalaikio sporto inventoriaus įsigijimui, bet neviršijant Tvarkos
aprašo 2 priede nustatytos maksimalios sumos;
8.5. starto, teisėjavimo ar dalyvio mokesčiui;
8.6. sporto aikštelių, patalpų, inventoriaus nuomai;
8.7. varžybų medicininiam aptarnavimui;
8.8. veiklos viešinimui;
8.9. sportininko apgyvendinimo išlaidoms treniruočių ar varžybų metu.
9. Savivaldybės biudžeto lėšos negali būti skiriamos: darbo užmokesčiui, sportininko ar
trenerio gyvenamųjų patalpų nuomai, kuro išlaidoms sportininko ar trenerio atvykimui į treniruotes,
patalpų ar pastatų remontui, ilgalaikiam turtui įsigyti, draudimui, baudoms, delspinigiams,
finansinėms nuobaudoms, paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms, narystės asociacijose
mokesčiams apmokėti.
10. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojama ne daugiau 50 proc. viso komandos metinio
biudžeto sąmatos ir ne daugiau 75 proc. aukšto meistriškumo sportininko, sportuojančio individualiai,
metinio biudžeto sąmatos. Lėšos planuojamos ateinančių metų Savivaldybės biudžete.
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11. Numatomas trimetis finansavimas ir pasirašoma trejų metų sutartis. Pirmais metais lėšos
skiriamos atsižvelgiant į paraiškoje pateiktą sąmatą, antrais ir trečiais metais – atsižvelgiant į
ataskaitoje pateiktus praėjusių metų veiklos rezultatus, patikslintą ateinančių metų sąmatą ir
pasirašius papildomus susitarimus dėl projekto finansavimo antrais ir trečiais metais. Papildomi
susitarimai pasirašomi iki einamųjų metų kovo 31 d. Antrais ir trečiais metais savivaldybės biudžeto
lėšomis kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios buvo numatytos pirminėje paraiškoje ir yra patirtos
iki sąmatos patikslinimo ir papildomų susitarimų prie sutarties dėl antrų ir trečių metų programos
finansavimo pasirašymo.
12. Komandai ar sportininkui pasitraukus ar pašalintai iš atitinkamų varžybų lėšos turi būti
grąžinamos Savivaldybės administracijai per 10 darbo dienų: nesužaidus pusės (50 proc.) varžybų –
visos skirtos lėšos, sužaidus daugiau nei pusę varžybų – už nežaistą varžybų periodą.
13. Programa tais pačiais metais gali būti finansuojama tik vieną kartą. Nustačius, kad ta pati
programa dalyvavo kituose Savivaldybės administracijos skelbtuose konkursuose ir gavo
finansavimą, antrą kartą skirtas finansavimas grąžinamas Savivaldybės administracijai per 10 darbo
dienų.
III SKYRIUS
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PROGRAMOMS
14. Paraiškas gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie:
14.1. teisės aktų nustatyta tvarka yra registruoti ir vykdo savo veiklas Klaipėdos rajone;
14.2. reprezentuoja Klaipėdos rajono savivaldybę pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto
meistriškumo sporto varžybose ir atitinka Tvarkos aprašo 1 priede nustatytus kriterijus ir pateikę tai
įrodančius dokumentus;
14.3. teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikę Registro tvarkytojui metinės finansinės
atskaitomybės dokumentus, įvykdę mokesčių mokėjimo įsipareigojimus;
14.4. nėra likviduojami, sustabdę ar apriboję savo veiklą;
14.5. įsipareigoja skirti ne mažesnę kaip savivaldybės skiriamo dydžio nuosavų ar kitų šaltinių
lėšų sumą, išskyrus individualiai sportuojančius sportininkus, kurie įsipareigoja skirti ne mažiau kaip
25 proc. visų lėšų poreikio. Tinkami dokumentai, įrodantys prisidėjimą, yra sutartis, preliminari
sutartis, ketinimų laiškas, parama, teikiama natūra prekėmis ir (arba) paslaugomis, išreikšta pinigine
verte (nepiniginio įnašo vertę teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja, nustato ir už jos teisingumą
atsako programos vykdytojas). Visuose indėlį patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytas
programos pavadinimas, finansinio įsipareigojimo rūšis (parama lėšomis ar natūra), finansinio
įsipareigojimo vertė eurais ir finansinio įsipareigojimo įvykdymo terminas (konkreti data, laikotarpis
ar įvykis).
15. Programa yra trejų kalendorinių metų trukmės aukšto meistriškumo sporto planavimo
dokumentas, kuriame nurodomi fizinio ar juridinio asmens veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės
jiems įgyvendinti, priemonių terminai, lėšų poreikis šios programos įgyvendinimo laikotarpiu ir
planuojami šių lėšų šaltiniai, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, jų reikšmės. Programos
įgyvendinimo pradžia laikoma paraiškoje nurodyta programos įgyvendinimo laikotarpio pradžios
data. Programos įgyvendinimo pradžia gali būti ankstesnė nei sutarties sudarymo data, tačiau tokiu
atveju savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos tik tos išlaidos, kurios patirtos ne anksčiau nei
sutarties sudarymo metais. Programa pateikiama kartu su paraiška finansavimui gauti.
16. Programoje lėšų poreikis nurodomas pagal lėšų šaltinius ir priemones.
IV SKYRIUS
PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS
17. Kvietimas teikti paraiškas ir visa informacija apie kvietimą skelbiama savivaldybės
interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. Atsakingas valstybės tarnautojas paskelbia Savivaldybės
interneto svetainėje, kada fiziniai ir juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas, nurodydamas
paraiškų teikimo tvarką. Skelbime turi būti nurodytas paraiškų priėmimo galutinis terminas, vieta,
adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto numeris pasiteirauti (kontaktinis asmuo, galimi
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pareiškėjai, finansuotinos veiklos, paraiškos forma, dokumentai, kuriuos reikia pateikti (priedai), ir
kita reikalinga informacija (reikalavimai) pareiškėjams.
18. Kvietimas ateinančių metų finansavimui skelbiamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų
lapkričio 25 dienos. Komandai ar sportininkui patekus į aukštesnio meistriškumo lygio (čempionato,
lygos) varžybas, administracijos direktorius gali skelbti papildomą kvietimą teikti paraiškas pritarus
Švietimo, kultūros ir sporto, Ekonomikos ir biudžeto komitetams.
19. Paraiškų priėmimo laikotarpis – 15 darbo dienų.
20. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu tvirtina paraiškų priėmimo,
nagrinėjimo, vertinimo tvarką.
V SKYRIUS
LĖŠŲ SKYRIMAS, NAUDOJIMAS, ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ
21. Patvirtinus savivaldybės biudžetą, Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu
paskirsto lėšas ir pasirašo sutartis su programos vykdytojais dėl jiems skirtų lėšų. Sutarties
neatsiejama dalis yra išlaidų sąmata ir programos vykdytojo lėšų indėlį patvirtinantys dokumentai,
nustatyti Tvarkos aprašo 14.5 papunktyje. Rėmimo lėšos programos vykdytojui pervedamos
vadovaujantis patvirtinta sąmata.
22. Programos įgyvendinimo rezultatų ataskaitos formas nustato ir tvirtina Administracijos
direktorius įsakymu. Atsiskaitymo neatsiejamos dalys yra:
22.1. varžybų protokolai;
22.2. biudžeto sąmatos įvykdymo apyskaita pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro
nustatytas formas;
22.3. savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų kopijos;
22.4. lėšų prisidėjimą ir jų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų kopijas.
23. Siekiant informuoti visuomenę apie savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą, visoje
programos veiklų viešinimo sklaidoje turi būti nurodyta, kad veiklas finansuoja Klaipėdos rajono
savivaldybė, naudojant aiškiai matomą Savivaldybės herbą. Nustačius, kad nesilaikoma finansavimo
šaltinio viešinimo, Savivaldybė turi teisę taikyti sutartyje numatytą atsakomybę.
24. Apie sportininko/sportininkų pasiektus rezultatus Programos vykdytojas ne vėliau kaip
per 5 kalendorines dienas paskelbia savo arba savivaldybės interneto svetainėse.
25. Programos vykdytojas paslaugas ir prekes turi vykdyti vadovaudamasis Viešųjų pirkimų
įstatymu.
26. Nustačius, kad skirtos lėšos panaudotos ne pagal paskirtį, Programos vykdytojas privalo
grąžinti lėšas Savivaldybei.
27. Programos vykdytojas neatsiskaitęs iki sutartyje numatyto laiko praranda teisę prašyti
finansavimo ateinančius vienerius metus.
28. Lėšų panaudojimo auditą ir kontrolę atlieka Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, Kontrolės ir audito tarnyba. Programos veiklų
stebėseną ir kontrolę atlieka Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto
skyrius.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29. Tvarkos aprašas keičiamas, pildomas ir pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės
tarybos sprendimu.
30. Tvarkos aprašas viešai skelbiamas Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto
svetainėje.
___________________________________

Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę,
ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto
meistriškumo sporto varžybose, rėmimo tvarkos aprašo
1 priedas
SPORTININKŲ, REPREZENTUOJANČIŲ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĘ, UGDYMO, DALYVAVIMO PASAULIO, EUROPOS, LIETUVOS
AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBOSE, SUTARTINIS SKAIČIUS IR MAKSIMALUS SPORTININKO KREPŠELIO DYDIS
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.

Sporto šaka

Meistriškumo lygis

Sutartinis sportininkų skaičius

Maksimalus sportininko
krepšelis eurais

Aukšto meistriškumo prioritetinių sporto šakų sportininkų
Lietuvos aukščiausia lyga,
Baltijos lyga

Vyrų futbolas – 25
Krepšinis – 18
Tinklinis – 14
Vyrų futbolas – 23
Lietuvos I lyga
Krepšinis – 16
Vyrų futbolas – 18
Krepšinis – 12
Krepšinis, futbolas, tinklinis
Lietuvos II lyga ( Regiono A)
Tinklinis – 12
Salės futbolas – 14
Varžybos, kuriose netaikomas
Tinklinis – 12
sportinis principas (nėra lygų)
Moterų futbolas – 18
Futbolas – 18
Dublerinės komandos
Krepšinis – 12
Aukšto meistriškumo individualių ir komandinių sporto šakų sportininkų (15 m. amžiaus ir vyresnių)
Ne olimpinių sporto šakų sportininkai, turintys
teisę dalyvauti Pasaulio, Europos, Lietuvos
čempionatuose
Olimpinių sporto šakų sportininkai, turintys teisę
dalyvauti Olimpinėse žaidynėse, Pasaulio,
Europos, Lietuvos čempionatuose

Pasaulio čempionato dalyvis
Europos čempionato dalyvis
Lietuvos čempionato prizininkas
Olimpinės rinktinės kandidatas
Pasaulio, Europos čempionatų dalyvis
Lietuvos čempionato prizininkas

Pagal faktinį skaičių
Pagal faktinį skaičių
Pagal faktinį skaičių
Pagal faktinį skaičių
Pagal faktinį skaičių
Pagal faktinį skaičių

ne daugiau 7 000
ne daugiau 3 500
ne daugiau 1 000
ne daugiau 1 500

ne daugiau 700

ne daugiau 2 500
ne daugiau 1 500
ne daugiau 1 000
ne daugiau 7 000
ne daugiau 5 000
ne daugiau 3 500

Sportininkų, kurių meistriškumo siekimas apsiriboja dalyvavimu regiono, šalies ar tarptautiniuose sporto mėgėjų renginiuose
Visų sporto šakų sportininkai, turintys teisę Regioninės
pirmenybės,
Sporto
dalyvauti
veteranų
čempionatas,
Pasaulio,
Europos žaidynėse

Futbolas – 18
Krepšinis – 12
Tinklinis – 9
Ledo ritulys – 18
Kitų sporto šakų – pagal faktinį skaičių
_______________________________________________

Ne daugiau 300
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Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę,
ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto
meistriškumo sporto varžybose, rėmimo tvarkos aprašo
2 priedas
SPORTININKO KREPŠELIO, FINANSUOJAMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, APSKAIČIAVIMO KRITERIJAI
Čempionato
trukmė,
mėnesiais

Pagal faktą
Pagal faktą
Pagal faktą

Pagal faktą

Varžybų
skaičius,
vnt.

Sutartinis
sportininkų
skaičius,
vnt.

Sportininkų maitinimas arba Maksimali
atlygis pagal sportinės veiklos lėšų
suma
sutartį
vieno
sportininko
Maksimalus
Atlygis
aprangai,
maitinimo dienų pagal
inventoriui,
skaičius
sportinės
Eur
veiklos
sutartį
I. Aukšto meistriškumo prioritetinių sporto šakų sportininkų

Transporto
išlaidos
nuvykimui į
oficialias
varžybas,
Eur

Sportininkų
apgyvendinimo
išlaidos
treniruočių ar
varžybų metu

1. Lietuvos aukščiausia lyga
Pagal faktą
*
260
Pagal faktą
250
Pagal faktą
Pagal faktą
2. Lietuvos I lyga
Pagal faktą
*
260
Pagal faktą
200
Pagal faktą
Pagal faktą
3. Lietuvos II lyga, regiono A lyga
Pagal faktą
*
40
Pagal faktą
100
Pagal faktą
Pagal faktą
4. Varžybos, kuriose netaikomas sportinis principas (nėra lygų)
Nuo 14 iki
*
60
Pagal faktą
200
Pagal faktą
Pagal faktą
20
Nuo 18 iki
*
78
Pagal faktą
200
Pagal faktą
Pagal faktą
25
5. Dublerinių komadų sportininkai
Pagal faktą
*
40
Pagal faktą
100
Pagal faktą
II. Aukšto meistriškumo individualių ir komandinių sporto šakų sportininkų (15 m. amžiaus ir vyresnių)

Starto,
Kitos išlaidos, Eur
teisėjavimo,
dalyvio
mokestis, Eur

Pagal faktą

Pagal faktą

Pagal faktą

Pagal faktą

Pagal faktą

Pagal faktą

Pagal faktą

Pagal faktą

Pagal faktą

Pagal faktą

Pagal faktą

Pagal faktą

6. Neolimpinių sporto šakų sportininkui, turinčiam teisę dalyvauti Pasaulio, Europos, Lietuvos čempionatuose
6.1. Pasaulio, Europos čempionato dalyvis
Pagal faktą Pagal faktą
170
Pagal faktą
250
Pagal faktą
Pagal faktą
Pagal faktą
6.2. Lietuvos čempionato prizininkas
Pagal faktą Pagal faktą
170
Pagal faktą
150
Pagal faktą
Pagal faktą
Pagal faktą
6. Olimpinių sporto šakų sportininkui, turinčiam teisę dalyvauti Olimpinėse, Pasaulio, Europos, Lietuvos čempionatuose
6.1. Olimpinės rinktinės kandidatas, Pasaulio, Europos čempionato dalyvis

Pagal faktą
Pagal faktą
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Pagal faktą Pagal faktą
170
Pagal faktą
250
Pagal faktą
Pagal faktą
Pagal faktą
Pagal faktą
6.2. Lietuvos čempionato prizininkas
Pagal faktą Pagal faktą
170
Pagal faktą
200
Pagal faktą
Pagal faktą
Pagal faktą
Pagal faktą
III. Sportininkų, kurių meistriškumo siekimas apsiriboja dalyvavimu regiono, šalies ar tarptautiniuose sporto mėgėjų renginiuose
Pagal faktą
*
Varžybų dieną
50
Pagal faktą
Pagal faktą
*Sutartinis sportininkų skaičius nustatytas Tvarkos aprašo 1 priede
________________________________________________

Pagal faktą

Pagal faktą
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