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DĖL MOKESČIO NUSTATYMO UŽ DALYVAVIMĄ VARŽYBOSE IR STOVYKLOSE

2022 m. kovo 25 d. Nr. (1.8 Mr) DSP-_____

Visaginas

Viešosios įstaigos Visagino krepšinio mokyklos dalininkai, vadovaudamasi viešosios

įstaigos Visagino krepšinio mokyklos įstatų 36.13. punktu   n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti mokesčio už dalyvavimą varžybose nustatymo tvarką:

1.1. Mokestis už dalyvavimą varžybose apskaičiuojamas sudarant išlaidų sąmatą

numatomiems varžyboms, kurioje įtraukiamos apgyvendinimo, maitinimo, transporto išlaidos,

startinis mokestis ir kitos išlaidos susijusios su dalyvavimu varžybose. 

1.2. Mokestis už dalyvavimą varžybose nustatomas vienam asmeniui atsižvelgiant į

sudarytą išlaidų sąmatą numatomiems varžyboms ir Visagino krepšinio mokyklos galimybės

padengti dalį išlaidų už varžybas iš nuosavų lėšų.

2. Patvirtinti mokesčio už dalyvavimą stovykloje nustatymo tvarką:

2.1. Mokestis už dalyvavimą stovykloje nustatomas vienam asmeniui sudarant išlaidų

sąmatą planuojamai stovyklai organizuoti, kurioje įtraukiamos apgyvendinimo, maitinimo,

transporto išlaidos, laisvalaikio ir pramogų organizavimo, bei kitos išlaidos susijusios su stovyklos

vykdymu.
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