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ĮŽANGA 

  Patikrinimas atliktas vykdant Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimą1, Savivaldybės 

kontrolieriaus 2011 m. gruodžio 29 d. pavedimu Nr. PA–15. Patikrinimą atliko savivaldybės Kontrolės 

ir audito tarnybos vyriausioji specialistė Ilma Paliukėnaitė. 

Tikslas – patikrinti viešajai įstaigai „Pasvalio krepšinio klubas“ 2011 metais skirtų Pasvalio 

rajono savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą. 

Tikrinamas subjektas – viešoji įstaiga „Pasvalio krepšinio klubas“ (toliau – VšĮ „Pasvalio 

krepšinio klubas“), adresas – P. Avižonio g. 3,   Pasvalys; juridinio asmens kodas – 300142401. 

Juridinių asmenų registro duomenimis viešoji įstaiga nuo 2011 m. spalio 13 d. dalyvauja 

reorganizavime. 

VšĮ „Pasvalio krepšinio klubas“ iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. direktoriaus ir buhalterio pareigas ėjo 

Arūnas Burkevičius, nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. direktoriaus pareigas eina Algis Navickas. 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMAS 

Pasvalio rajono sporto klubų, visuomeninių sporto organizacijų rėmimo Pasvalio rajono 

savivaldybės biudžeto lėšomis tvarką reglamentuoja Sporto klubų ir visuomenių sporto organizacijų 

rėmimo nuostatai2 (toliau – Rėmimo nuostatai). Lėšos skiriamos iš Savivaldybės biudžeto Pasvalio 

sporto mokyklai sporto klubams ir visuomeninėms sporto organizacijoms remti. Sporto klubų ir 

visuomeninių sporto organizacijų paraiškas vertina ir pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl paramos 

dydžio tvirtinimo teikia Visuomeninė sporto taryba. 

                                                
1 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T1-167 „Dėl krepšinio klubo „Pasvalys“ 
rėmimo“ 2.1. punktas; 
2 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 9 d. sprendimas Nr. T1-40 „Dėl sporto klubų ir visuomenių sporto 
organizacijų rėmimo nuostatų patvirtinimo“ (iki 2011 m. vasario 9 d. galiojo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. 
lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T1-344 „Dėl sporto klubų ir visuomenių sporto organizacijų projektų rėmimo nuostatų 
tvirtinimo“). 
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 2011 m. vasario 21 d. pateiktoje VšĮ „Pasvalio krepšinio klubas“ Paraiškoje finansavimui gauti iš 

Savivaldybės biudžeto iš viso prašoma skirti 70 tūkst. Lt dalyvavimui NKL čempionate, Lietuvos 

krepšinio federacijos taurės turnyre.  

 Sporto klubų ir visuomenių sporto organizacijų rėmimo nuostatų3 (galiojo iki 2011 m. vasario 9 

d.) 6 punkte numatyta, kad Švietimo ir sporto skyrius spaudoje paskelbia terminą, per kurį priimamos 

paraiškos gauti finansavimą iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Paraiškos 2011 metams 

turėjo būti pateiktos iki 2010 m. gruodžio 31 d.  

 VšĮ „Pasvalio krepšinio klubas“ paraišką gauti finansavimą iš Pasvalio rajono savivaldybės 

biudžeto lėšų 2011 metams pateikė pavėluotai. 

  Visuomeninė sporto taryba 2011 m. vasario 17 d. posėdyje įvertinusi pateiktas paraiškas 

nusprendė ir Savivaldybės tarybai rekomendavo4 sporto klubams ir programoms finansuoti skirti 130 

tūkst. Lt. VšĮ „Pasvalio krepšinio klubas“ paraiška nebuvo vertinta ir nebuvo teikiama 

rekomendacijoje Savivaldybės tarybai. Savivaldybės taryba spendimu5 VšĮ „Pasvalio krepšinio 

klubas“ paskyrė 30 tūkst. Lt finansavimą, šia suma sumažindama kitiems sporto klubams 

Visuomeninės sporto tarybos rekomenduotas skirti lėšas. Pasvalio sporto mokykla VšĮ „Pasvalio 

krepšinio klubas“ skirtus 30 tūkst. Lt pervedė 2011 m. gegužės, liepos mėnesiais (gegužės 11 d. – 27 

tūkst. Lt, gegužės 17 d. – 0,8 tūkst. Lt, liepos 18 d. – 2,2 tūkst. Lt). 

  30 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų sportui, pervesta VšĮ „Pasvalio krepšinio 

klubas“, nesilaikant Rėmimo nuostatuose nustatytų sporto lėšų paskirstymo procedūrų, neužtikrintas 

lėšų skyrimo viešumo ir skaidrumo principų laikymasis. 

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

VšĮ „Pasvalio krepšinio klubas“ Savivaldybės biudžeto lėšoms turi atidarytą atskirą sąskaitą 

banke. Skirtos lėšos panaudotos taip: 18,4 tūkst. Lt (61,5 proc.) atlyginimas pagal sportinės veiklos 

sutartį; 7,3 tūkst. Lt (24,4 proc.) – mokesčiai pagal sportinės veiklos sutartį; 3,3 tūkst. Lt (11,1 proc.) – 

už transporto nuomą; 0,8 tūkst. Lt (2,7 proc.) – Pasvalio sporto mokyklai už salės nuomą ir 0,1 tūkst. 

Lt (0,3 proc.) – banko sąskaitos aptarnavimo mokesčiai. 

Kadangi VšĮ „Pasvalio krepšinio klubas“ 2011 metais pateiktoje paraiškoje dėl biudžeto lėšų 

skyrimo nenumatytos konkrečios priemonės uždaviniams pasiekti ir jų detali sąmata, mes negalime 

pasisakyti, ar būtent toms priemonėms finansuoti buvo skirtos ir panaudotos Savivaldybės biudžeto 

lėšos. 

                                                
3 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T1-344 „Dėl sporto klubų ir visuomenių 
sporto organizacijų projektų rėmimo nuostatų tvirtinimo“. 
4 Visuomeninės sporto tarybos 2011 m. vasario 17 d. rekomendacija. 
5 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-63 „Dėl sporto klubų, visuomenių sporto 
organizacijų ir programų finansavimo“.  
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ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ 

Rėmimo nuostatų 25 punktu nustatyta, kad sporto organizacijos, finansuotos Savivaldybės 

biudžeto lėšomis, veiklos ataskaitas pateikia Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui 

kasmet iki sausio 5 d. kartu su statistinėmis ataskaitomis, varžybų protokolų, įrodančių sportininkų 

dalyvavimą varžybose, išrašais, pratybas lankančių ir dalyvaujančių varžybose sąrašais, patvirtintais 

organizacijos vadovo parašu ir anspaudu. 

VšĮ „Pasvalio krepšinio klubas“ veiklos ataskaitos už 2011 metus Švietimo ir sporto skyriui iki 

šiol nepateikė. 

  

Išvada: Sporto klubas nesivadovauja Rėmimo nuostatais pavėluotai pateikia paraiškas bei 

veiklos ataskaitas. 

 

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė                     Ilma Paliukėnaitė

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patikrinimo pažymos kopija pateikta: Pasvalio rajono savivaldybės tarybai, Kontrolės 

komitetui, Pasvalio rajono savivaldybės administracijai. 
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