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LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJOS 

MAISTPINIGIŲ MOKĖJIMO APRAŠAS 

 
Lietuvos irklavimo federacija, nustatydama savo veikloje vykdomų viešųjų renginių ir aukšto 

meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams kompensuojama renginio dalyvio vienos paros 

maitinimo išlaidų sumą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybė 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“. 

Sportininkas, tapęs olimpinių žaidynių (OŽ), pasaulio čempionatų (PČ, PJmČ), Europos 

čempionatų (EČ, EJmČ) išvardintų vietų laimėtoju, turi teisę gauti kompensuojamą renginio dalyvio 

vienos paros maitinimo išlaidų dydį eurais (nurodyta prie pasiekimo) nuo atitinkamo laimėjimo 

pasiekimo dienos, tol kol sueis nurodytas lentelėje metų terminas skaičiuojant nuo atitinkamo 

laimėjimo pasiekimo dienos. 

 

Varžybų 
pavadinimas Vieta Suma Eur Mokėjimo metai 

OŽ  1-8 35 2 
PČ  1-6 35 2 
EČ  1-3 35 2 
OŽ  D 23 2 
PČ  7-12 23 2 
EČ  4-8 23 2 
PJmČ 1-3 23 1 
EČ 9-12 15 1 
PJmČ 4-6 15 1 
EJmČ  1-3 15 1 

 

Sportininkui, aukščiau nurodytoje dalyje, renginio dalyvio vienos paros maitinimas 

neskiriamas, o paskirtas nemokamas, kai atsiranda bent viena iš šių aplinkybių: 

1. jis neteko Lietuvos Respublikos pilietybės; 
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2. jis įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos teismų nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl tyčinio 

nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 

3. jeigu laimėjimas, kurio pagrindu buvo skirtas renginio dalyvio vienos paros maitinimo dydis, 

buvo anuliuotas dėl manipuliavimo sporto varžybomis, antidopingo taisyklių pažeidimo; 

4. renginio dalyvio vienos paros maitinimo gavimo metu nustatoma, kad sportininkas pažeidė 

antidopingo taisykles ir už tai jam buvo pritaikytos atitinkamos nevyriausybinės organizacijos, 

veikiančios aukšto meistriškumo sporto srityje, sankcijos. Renginio dalyvio vienos paros 

maitinimas nemokamas nuo atitinkamos nevyriausybinės organizacijos, veikiančios aukšto 

meistriškumo sporto srityje, sankcijos už šį pažeidimą paskyrimo iki jos galiojimo termino 

pabaigos; 

5. jis baigia sportininko karjerą. 

 

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 LIF. 

3. Kompensuojamieji išlaidų dydžiai mokami pagal sudaromą maistpinigių išmokėjimo žiniaraštį 

mokėjimus atliekant tik bankiniais pavedimais. 

4. Maistpinigių procentiniai dydžiai nurodyti nuo maksimalios bazinės socialinės išmokos sumos. 

5. Jeigu yra užtikrinamas sportininkų ir sporto renginių dalyvių maitinimas, maistpinigiai 

papildomai nėra mokami. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*OŽ – Olimpinės žaidynės. 
*PČ – Pasaulio čempionatas 
*EČ – Europos čempionatas 
*PJmČ – Pasaulio U23 čempionatas 
*EJmČ – Europos U23 čempionatas 


