
 

           

   

   

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO  TARNYBA 

 

 

PATIKRINIMO PAŽYMA  

 

2014 m. gruodžio 31  d.   Nr. KPA-  

Pasvalys 

 

 

 

Įžanga 

 

 Atsižvelgiant į 2014 m. gruodžio 11 d. Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnyboje gautą  gyventojo skundą, Savivaldybės kontrolieriaus 2014 m. gruodžio 12  d. pavedimu Nr. 

PA – 13 atlikttas patikrinimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija), 

juridinio asmens kodas - 188753657, adresas – Vytauto Didžiojo a.1, Pasvalys.   

 Skundo esmė: 

 Pareiškėjas, reaguodamas į 2014 m.  gruodžio 9 d. Pasvalio rajono  laikraštyje „Darbas“ 

paskelbtą informaciją apie skirtą 3000 Lt paramą iš Savivaldybės biudžeto klubui „Dudorius“ teigė, 

kad klubas „Dudorius“ juridiškai nebeegzistuoja, nedalyvauja renginiuose. Buvę klubo nariai tik 

neformaliai susirenka pabendrauti, o laikraštyje nurodytas klubo narių skaičius – 52 yra neteisingas, 

nes susirenka vos keletas buvusių klubo narių. 

 

 Patikrinimas atliktas žinant Administracijos direktoriui Rimantui Užuotui.  

Patikrinimas pradėtas 2014-12-12, baigtas 2014-12-31. 

 

 

Dėl klubo „Dudorius“ teisinio statuso 

 

Juridinių asmenų registro duomenimis Pasvalio miesto klubas „Dudorius“ yra įregistruotas 

Juridinių asmenų registre pagal Asociacijų įstatymą nuo 1996 m. Jo teisinis statusas nepasikeitęs iki 

šiol.  

 

Dėl nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto 

 

Nevyriausybinių organizacijų, viešųjų įstaigų  projektų rėmimą iš Pasvalio rajono savivaldybės 

biudžeto lėšų ir atsiskaitymą už panaudotas lėšas reglamentuoja Savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 
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7 d. sprendimu Nr. 51 patvirtinta Nevyriausybinių organizacijų, viešųjų įstaigų  projektų rėmimo iš 

Savivaldybės biudžeto lėšų tvarka (toliau tekste – Tvarka). Pateiktas paraiškas projektų rėmimui iš 

Savivaldybės biudžeto svarsto Savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T1-28 

sudaryta Pasvalio rajono Nevyriausybinių organizacijų rėmimo komisija, vadovaudamasi Savivaldybės 

tarybos 2004 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T1-346 patvirtintu Pasvalio rajono nevyriausybinių 

organizacijų rėmimo komisijos darbo reglamentu ir Savivaldybės tarybos kiekvienais metais 

nustatomais projektų finansavimo prioritetais (Tvarkos 4 punktas).  Atkreipiame dėmesį, kad 

Savivaldybės taryba projektų finansavimo prioritetų 2014 metams nenustatė. Tvarkos 16 punktu 

nustatyta nevyriausybinės organizacijos atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimą tvarka ir terminai.  

Klubo „Dudorius“ tarybos pirmininkas A. M. 2014 m. rugsėjo 2 d.  Savivaldybei pateikė 

prašymą.  

Prašymo turinys:  

„Prašau skirti 3000 (tris tūkstančius) litų Pasvalio miesto „Dudoriaus“ klubo veiklai. Klubas veikia nuo 1964 

metų. Tai buvęs Pasvalio rajono garsintojas, dainų švenčių dalyvis, visų rajono renginių organizatorius ir dalyvis.  1996 

metais klubo veikla įregistruota Registrų centre. Registro kodas 193281279. Klubas visą savo veiklos laikotarpį disponavo 

patalpomis, esančiomis Nepriklausomybės g. 12, Pasvalys, buvusioje cerkvėje. Klubo nariai savo laisvalaikiu ir lėšomis 

sutvarkė cerkvės patalpas, pastatė garažą, išasfaltavo aikštelę, pastatė cerkvės priestatą. Šiuo metu pastatai perduoti 

Savivaldybės žinion. 

Klubas toliau tęsia savo veiklą, ruošiasi klubo veiklos 50-mečiui. Norime toliau koncertuoti, tačiau visi klubo 

nariai jau garbaus amžiaus, turime problemų dėl transporto atvykstant į repeticijas. Klubo nariai išsibarstę po visą rajoną, 

atvyksta į repeticijas savo transportu iš Saločių, Jonikėlio, Krinčino, Pajiešmenių, Vaškų ir pan. Klubo koncertinėje 

veikloje aktyviai dalyvauja 15 narių. Viso klubas jungia 52 narius. Kad būtų efektyvesnė klubo veikla prašome finansinės 

pagalbos.“ 

 

Paraiškos nevyriausybinės organizacijos projektui finansuoti Pasvalio rajono savivaldybės 

lėšomis 3 punkte nurodyta, kad prašoma parama bus naudojama instrumentų remontui. 

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo komisija 2014 m. lapkričio 17 d. apsvarstė prašymą ir 

vienbalsiai nutarė skirti 3000 Lt finansavimą Pasvalio miesto klubui „Dudorius“. Savivaldybės taryba 

2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-241 „Dėl projektų finansavimo“ pritarė lėšų skyrimui. 2014 

m. gruodžio 1 d. Savivaldybės administracijos direktorius pasirašė sutartį Nr. 479 su klubo „Dudorius“ 

tarybos pirmininku A.M. dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių lėšų, skirtų nevyriausybinių 

organizacijų ir viešųjų įstaigų projektams remti, panaudojimo (toliau – Sutartis). Sutarties 4.1.3. 

punktu paramos gavėjas įsipareigojo Apskaitos skyriui pateikti ataskaitas apie gautų lėšų panaudojimą 

– Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo apyskaitą (forma Nr.2)  padarius faktines išlaidas, išlaidų, 

susijusių  su projekto įgyvendinimu, pateisinančių dokumentų suvestinę ir dalykinę ataskaitą, 

įvykdžius Projektą, bet ne vėliau, kaip per mėnesį nuo projekto įgyvendinimo pabaigos. 

Pinigai į klubo „Dudorius“ sąskaitą pervesti 2014 m. gruodžio 3 d. 

Klubas 2014 m. gruodžio 10 d. Savivaldybės administracijai pateikė Biudžeto išlaidų sąmatos 

vykdymo apyskaitą (forma Nr.2) ir išlaidas patvirtinančio dokumento kopiją – Jono Šileikos, dirbančio 

pagal verslo liudijimą Nr. KM934427-1, 2014 m. gruodžio 3 d. išrašytą sąskaitą-faktūrą JS Nr. 141203 

3000 Lt sumai už pučiamųjų muzikos instrumentų remontą. 
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Išsamios ataskaitos 2014 metais klubas „Dudorius“ nepateikė. Pagal Sutarties 4.1.3.1 punktą ši 

ataskaita turi būti pateikta ne vėliau, kaip per mėnesį nuo projekto įgyvendinimo pabaigos, t.y. iki 

2015 m. sausio 5 d. 

 

 

Išvados 

 

1. Pasvalio miesto klubas „Dudorius“ Juridinių asmenų registre įregistruotas pagal Asociacijų 

įstatymą. 

2. Parama iš Savivaldybės biudžeto klubui „Dudorius“ skirta laikantis Savivaldybės tarybos 

nustatytų procedūrų. 

3. Klubas „Dudorius“ atsiskaitė už skirtos paramos panaudojimą Savivaldybės administracijai 

pateikdamas Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo apyskaitą (forma Nr.2) ir išlaidas patvirtinančio 

dokumento kopiją.  Savivaldybės biudžeto skirta parama panaudota pagal paskirtį. 

4. Klubas „Dudorius“ privalo iki 2015 m. sausio 5 d. Savivaldybės administracijai pateikti 

detalią dalykinę ataskaitą. 

Atkreipiame Savivaldybės administracijos dėmesį 

1. Nevyriausybinių organizacijų, viešųjų įstaigų  projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto 

lėšų tvarka pasenusi: pasikeitę įstaigų ir struktūrinių padalinių pavadinimai (9 ir 17 punktai); 

struktūrinių padalinių funkcijos (14 ir 16.1 punktai) ir kt., todėl būtina ją keisti. 

2. Administracijos pasirašytos sutarties dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių lėšų, 

skirtų nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų projektams remti, panaudojimo 4.1.3.1 punktas 

neatitinka Nevyriausybinių organizacijų, viešųjų įstaigų  projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto 

lėšų tvarkos 16 punkto nuostatoms. 

3.  Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų, viešųjų įstaigų  projektų rėmimo iš 

Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos 4 punktu, kasmet Savivaldybės taryba turi nustatyti projektų 

finansavimo prioritetus. 2014 metais prioritetai nenustatyti 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                                 Rima Juodokienė 

 

Savivaldybės administracijos direktorius                                                                       Rimantas Užuotas 

 

 

 

 


