
 

        

   
   

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO  TARNYBA 

 

PATIKRINIMO PAŽYMA 

2011 m. lapkričio 16 d. Nr. KPA- 5 
Pasvalys 

 
Savivaldybės kontrolieriaus 2011 m. spalio 21 d. pavedimu Nr. PA–12 Pasvalio sporto 

mokykloje atliktas patikrinimas. Patikrinimo tikslas – patikrinti Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų 

sporto klubų veiklai, panaudojimą. 

Rajono remiamų sporto klubų išlaidos buvo analizuojamos 2009 metais audituojant Pasvalio 

sporto mokyklą. 2010 m. vasario 4 d. Administracijos direktoriui teikimu Nr. KS-9, buvo išdėstyti 

neatitikimai sporto klubų finansavimo srityje bei atlikta sporto klubų išlaidų analizė. Sporto klubų 

rėmimo nuostatai pakeisti atsižvelgiant į teiktas rekomendacijas.  

Sporto klubams skirtų savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo patikrinimas:  

1. 2011 metais iš Savivaldybės biudžeto sportui skirta 130,0 tūkst. Lt1.  2011 metais Pasvalio 

sporto mokyklos programai 8.1.1.2 „Sporto klubų rėmimas, švietimas“ sporto klubų finansavimui 

skirta 87,7 tūkst. Lt, Sporto mokyklos programoms vykdyti – 42,3 tūkst. Lt2. Savivaldybės biudžeto 

lėšomis paremta dvylika sporto klubų (1 priedas).  

Sporto mokykla iki 2011 m. rugsėjo 30 d. sporto klubams pervedė 85,2 tūkst. Lt lėšų. Pagal 

pateiktas biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas 2011 m. rugsėjo 30 d. sporto klubai per 

devynis 2011 metų mėnesius panaudojo 88,9 proc. (75,8 tūkst. Lt) pervestų lėšų. 

 Didžiausią sporto klubų  išlaidų dalį – 32,1 proc. sudaro maistpinigiai. Per 2011 m. sausio – 

rugsėjo mėn. sporto klubai maistpinigiams išleido 24,3 tūkst. Lt. Atskiruose sporto klubuose 

išmokėtų maistpinigių procentas visose išlaidose svyruoja nuo 33 iki 99 proc. (nuo 0,4 tūkst. Lt iki 

6,0 tūkst. Lt) (1 priedas). 18,2 proc. (13,8 tūkst. Lt) sporto klubai išleido transporto paslaugoms.  

1.1. VšĮ „Pasvalio krepšinio klubas“ 85,9 proc. (25,8 tūkst. Lt) išmokėjo atlyginimui pagal 

sportinės veiklos sutartį bei su juo susijusiems mokesčiams sumokėti; 11,1 proc. (3,3 tūkst. Lt) 

transporto paslaugoms. 

                                                
1 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 9 d. sprendimas T1-16; 
2 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-63 „Dėl sporto klubų, visuomeninių 
sporto organizacijų ir programų finansavimo“. 
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1.2. VšĮ „Pasvalio futbolo centras“ pervesta 10,0 tūkst. Lt, panaudota 9,5 tūkst. Lt, iš jų 

maistpinigiams 33,2 proc. (3,1 tūkst. Lt).  

Vadovaujantis Vyriausybės nustatytais maitinimosi išlaidų kompensacijos dydžiais3, 

dalyvaujant savivaldybių ir apskričių sporto varžybose numatyta 20 Lt maitinimosi išlaidų piniginė 

kompensacija. Sporto klubas už dalyvavimą dvylikoje varžybų žaidėjams ir treneriui mokėjo po 25 

Lt maistpinigių, neatsižvelgdamas į Vyriausybės nutarimu patvirtintus maitinimosi išlaidų 

kompensacijos dydžius.  

Už dalyvavimą septyniose Panevėžio apskrities mažojo futbolo varžybose neteisėtai išmokėjo 

360 Lt maistpinigių daugiau. 

1.3. Sporto klubui „Boksininkas“ pervesta ir panaudota 10,0 tūkst. Lt, iš jų maistpinigiams 

46,5 proc. (4,7 tūkst. Lt).  

Sporto klubas nepateikė penkių varžybų protokolų, todėl negalime teigti, kad maistpinigiai 

išmokėti sportininkams, kurie dalyvavo varžybose. Už dalyvavimą šiose varžybose išmokėta 3,1 

tūkst. Lt maistpinigių.  

Vasario 25-27 d. vykusio tarptautinio bokso turnyro varžybose dalyvavusiems devyniems 

sportininkams ir treneriui išmokėta 750 Lt (10 asmenų, 3 dienos, po 25 Lt). Pagal pateiktus 

dokumentus nustatyta, kad nakvynės paslaugos buvo pirktos parai (iš vasario 25 d. į 26 d.) 

septyniems asmenims, todėl 400 Lt maistpinigių išmokėjimas nepagrįstas.  

Kovo 24-26 d. tarptautinio bokso turnyro varžybose dalyvavusiems septyniems sportininkams 

ir dviems treneriams išmokėta 810 Lt (9 asmenys, 3 dienos,  po 30 Lt). Pagal pateiktus dokumentus 

nustatyta, kad nakvynės paslaugos buvo pirktos parai (iš kovo 25 d. į 26 d.), todėl 270 Lt 

maistpinigių išmokėjimas nepagrįstas. 

1.4. Pasvalio šachmatų ir šaškių klubui pervesta ir panaudota 700 Lt. Klubas nesivadovavo 

patvirtintais maitinimosi išlaidų kompensacijos dydžiais, kai dalyvaujant savivaldybių ir apskričių 

sporto varžybose mokama 20 Lt maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija, bet pagal šešias sutartis 

(už organizuotą turnyrą, teisėjavimą ir sekretoriavimą) išmokėjo 692 Lt. Nepagrįstai išmokėta 572 

Lt. 

1.5. Lengvosios atletikos sporto klubui „Lėvuo“ pervesta 6,2 tūkst. Lt, panaudota 4,7 tūkst. 

Lt, iš jų 74,2 proc. (3,5 tūkst. Lt) maistpinigiams. 

Klubas 2011 m. birželio 4-5 d. dalyvavo Lietuvos LAF ir LAF klubų taurės varžybose 

Vilniuje. Maistpinigiai išmokėti devyniems sportininkams ir dviems treneriams 660 Lt (11 asmenų  

                                                
3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių 
Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-
5611). 
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po 30 Lt už 2 dienas). Pagal varžybų rezultatų lenteles nustatyta, kad M. Lesnickas, K. Židonytė ir 

M. Germanaitė birželio 5 d. varžybose nedalyvavo, šiems sportininkams 90 Lt maistpinigių 

išmokėta nepagrįstai.  

Klubas 2011 m. liepos 1-2 d. dalyvavo Lietuvos jaunimo iki 20 m. ir iki 23 m. pirmenybės 

Kaune. Maistpinigiai išmokėti dešimt sportininkų, treneriui ir vadovui 720 Lt (12 asmenų už 2 

dienas po 30 Lt). Pagal varžybų rezultatų lenteles nustatyta, kad liepos 2 d. varžybose nedalyvavo 

K. Židonytė, M. Germanaitė ir V. Garbašauskas. Šiems sportininkams 90 Lt maistpinigių išmokėta 

nepagrįstai.  

Klubas 2011 m. gegužės 23 d.- birželio 1 d. (10 d. ) septyniems sportininkams organizavo 

mokomąją sportinę stovyklą. Negalime pasakyti, ar pagrįstai išmokėti 2,1 tūkst. Lt maistpinigių, 

kadangi iš septynių stovykloje dalyvavusių klubo narių, trys – sporto mokyklos auklėtiniai, kurie 

gegužės 23 d. – birželio 1 d. treniravosi Sporto mokykloje.  

1.6. Petro Vileišio gimnazijos SK "Clarus" pervesta 4,1 tūkst. Lt, panaudota 3,4 tūkst. Lt, iš 

jų  59,6 proc. (2,1 tūkst. Lt) maistpinigiams. 

SK "Clarus" 2011 m. vasario - kovo mėn. dalyvavo Pasvalio rajono vyrų pirmenybių 

pusfinalio varžybose. Maistpinigiai pagal vieną maistpinigių išmokėjimo žiniaraštį išmokėti 15 

žaidėjų po 30 Lt, iš viso 450 Lt. Klubas nesivadovavo patvirtintais maitinimosi išlaidų 

kompensacijos dydžiais, dalyvaujant savivaldybių ir apskričių sporto varžybose mokama 20 Lt 

maistpinigių. Tačiau patikrinimui pateiktuose sausio-vasario-kovo mėn. 4 protokoluose  yra po 15 

žaidėjų ir maistpinigiai turėjo būti išmokėti pagal keturis išmokėjimo žiniaraščius. 

1.7.  Rankinio SK „Svalia“  pervesta 10,0 tūkst. Lt. panaudojo 7,7 tūkst. Lt, iš jų 53,0 proc. 

(4,1 tūkst. Lt) maistpinigiams. 

SK „Svalia“  nepateikė penkių varžybų protokolų, todėl negalime patvirtinti, kad maistpinigiai 

išmokėti sportininkams, kurie dalyvavo varžybose. Už dalyvavimą šiose varžybose išmokėta 990 Lt 

maistpinigių.  

Sporto klubas nesivadovavo patvirtintais maitinimosi išlaidų kompensacijos dydžiais (35 Lt), 

nustatytais kitiems sporto renginių dalyviams dalyvaujant Lietuvos čempionatuose, kitose šalies 

masto varžybose, ir dėl to nepagrįstai teisėjams išmokėjo 380 Lt maistpinigių (po 60 Lt už varžybas 

vasario 6, 20 d., kovo 6, 13 d. ir  40 Lt už varžybas kovo 6 d.). 

1.8. Lengvosios atletikos klubui „Svalė“ skirta 3,8 tūkst. Lt. Klubas lėšas gavo 2011 m. 

rugpjūčio 22 d., tačiau kasinių išlaidų nepatyrė. 

2. Sporto klubų nariais yra ir Pasvalio sporto mokyklos auklėtiniai:  



 

 

4 

Lengvosios atletikos sporto klube „Svalė“ (vadovas K. Mačėnas) iš trisdešimt vieno sąrašinio 

klubo nario, devyni – Sporto mokyklos moksleiviai;  

Pasvalio bėgimo mėgėjų ir sveikos gyvensenos klube „Vėtra“ (vadovas Z. Balčiauskas) iš 

devyniasdešimt šešių narių, šeši – Sporto mokyklos moksleiviai;  

Lengvosios atletikos sporto klube „Lėvuo“ (vadovas E. Suveizdis) iš trisdešimt penkių narių, 

dvidešimt šeši – Sporto mokyklos moksleiviai;  

VšĮ Pasvalio futbolo centro moterų futbolo komandoje (vadovas V. Kazlauskas) iš šešiolikos 

narių,  vienas – Sporto mokyklos moksleivis;  

Rankinio sporto klube „Svalia“ (vadovas L. Daugis) iš keturiasdešimt aštuonių narių, 

keturiasdešimt – Sporto mokyklos moksleivių;  

Pasvalio bokso klube „Boksininkas“ (vadovas S. Balčiauskas) iš keturiasdešimt devynių 

narių, šešiolika – Sporto mokyklos moksleivių;  

Kūno kultūros ir sveikatingumo klube „CLARUS“  (vadovas Audrius Vanagas) iš trisdešimt 

keturių narių, trylika – Sporto mokyklos moksleivių. 

Pastebėjimai Sporto mokykloje: 

3. Sporto mokyklos duomenimis, nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. mokyklą lanko 528 moksleiviai. 

Sutikrinus Pasvalio rajono bendrojo lavinimo mokyklų pateiktus moksleivių, lankančių Sporto 

mokyklą, sąrašus su Sporto mokyklos pateiktais sąrašais nustatyta daug neatitikimų: 

3.1. Pumpėnų vidurinės mokyklos sąraše nenurodyti penki moksleiviai, kurie yra Sporto 

mokyklos sąrašuose;  

3.2. iš Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos pateikto devyniasdešimt devynių moksleivių 

sąrašo, trisdešimt moksleivių nėra Sporto mokyklos sąrašuose ir keturiasdešimt trys moksleiviai, 

kurie yra Sporto mokyklos sąrašuose, bet nėra Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos sąraše; 

3.3. Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos duomenimis Sporto mokyklą lanko šimtas 

dvidešimt moksleivių, o Sporto mokyklos duomenimis šimtas dvidešimt devyni moksleiviai. Į 

Sporto mokyklos sąrašus įtraukti aštuoni moksleiviai, kurie Pasvalio Svalios pagrindinėje 

mokykloje nesimoko. 

3.4. iš Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitė-Bitės gimnazijos pateikto penkiasdešimt aštuonių 

moksleivių sąrašo, dvylika moksleivių Sporto mokyklos sąraše nėra. Sporto mokyklos sąraše yra 

šeši moksleiviai, kurių nėra  Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitė-Bitės gimnazijos sąraše. Sporto 

mokyklos sąrašuose yra moksleivis (boksas) Marius Nakvosas, kuris Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitė-Bitės gimnazijos duomenimis yra išvykęs į užsienį. 
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3.5. Pasvalio darželio-mokyklos „Liepaitė“ duomenimis Sporto mokyklą iš viso lanko 

dvidešimt aštuoni moksleiviai, iš jų penkių moksleivių Sporto mokyklos sąrašuose nėra, bet yra šeši 

moksleiviai, kurių nėra Pasvalio darželio-mokyklos „Liepaitė“ pateiktame sąraše. 

3.6. Kitų  rajono bendrojo lavinimo mokyklų (išskyrus Saločių Antano Poškos vidurinę 

mokyklą ir Pajiešmenių pagrindinę mokyklą) pateikti moksleivių sąrašai nesutapo su Sporto 

mokyklos sąrašais 1-3 moksleiviais. 

3.7. Sporto mokyklos sąrašuose šeši moksleiviai pas tą patį trenerį įrašyti du kartus: pas Dianą 

Vanagienę – Paulina Grinevičiūtė (Nr.44 ir 60), Gabija Kivėnaitė (Nr.67 ir 111); pas Bernardą 

Laurinaitį – Arnas Bulkė (Nr. 431 ir 433); pas Kęstutį Mačėną – Evelina Baniulytė (Nr. 493 ir 511), 

Indrė Renertaitė (Nr. 494 ir 512), Greta Stakauskaitė (Nr. 495 ir 514). 

4. Moksleivių priėmimo į Sporto mokyklą tvarką reglamentuoja Mokinių priėmimo į Pasvalio 

rajono savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos aprašas4 

(toliau – Priėmimo aprašas). Priėmimo aprašo 21 ir 22 punktais nustatyta, kad moksleivių 

priėmimas įforminamas rašytine sutartimi, aprobuota Mokyklos tarybos, kurią pasirašo mokyklos 

direktorius ir vienas iš moksleivio tėvų (globėjų, rūpintojų). Priėmimo aprašo 32 punktu nustatyti 

atvejai, kai moksleiviai šalinami iš Mokyklos. Nustatyti neatitikimai: 

4.1. Priėmimo apraše neaptarta sutarčių nutraukimo ir pasibaigimo įforminimo tvarka;  

4.2. Su Sporto mokyklos moksleiviais sudaromos Neformaliojo vaikų švietimo sutartys 

(neterminuotam laikui), kurios registruojamos Mokymo sutarčių registracijos knygoje. Nei 

Neformaliojo vaikų švietimo sutartyse, nei Mokymo sutarčių registracijos knygoje nedaromos 

atžymos apie sutarčių nutraukimą (pasibaigimą), todėl negalime sutikrinti galiojančių sutarčių su 

Sporto mokyklos pateiktais moksleivių sąrašais. 

 Mokslo metų pradžioje Sporto mokyklos direktoriaus įsakymu iš Mokyklos moksleivių sąrašų 

išbraukiami nebesimokantys moksleiviai. 

4.3. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo5 39 straipsnio 5 dalimi nustatyta, kad asmeniui, 

baigusiam neformaliojo švietimo programą, gali būti išduotas pažymėjimas. Priėmimo apraše 

mokymo pasiekimų įteisinimas nenumatytas.  

Sporto mokyklos direktoriaus 2010 m. gegužės 28 d. įsakymu patvirtinta Neformaliojo vaikų 

švietimo pažymėjimo išdavimo tvarka. Mokinys, lankęs Sporto mokyklą ne mažiau kaip 5 metus ir 

įvykdęs pasirinktos sporto šakos kontrolinius normatyvus, laikomas baigusiu Sporto mokyklą ir jam 

išduodamas Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas. 

                                                
4 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T1-126  
5 Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804; 
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5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatė Sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių 

vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžius pagal sporto renginio mastą 

(Savivaldybių ir apskričių sporto varžybos; Lietuvos čempionatai, kitos šalies masto sporto 

varžybos; tarptautinės sporto varžybos) ir amžiaus grupes, kuriais rekomenduojama vadovautis ir 

savivaldybių įstaigoms bei nevyriausybinėms organizacijoms. 

Dėl nepakankamų asignavimų Sporto mokykla maistpinigius moksleiviams moka mažesnius 

nei nustatytos normos, t.y. po 10 Lt, ir tik tada, kai jie dalyvauja aukštesnio lygio varžybose. Per 

2011 m. sausio – rugsėjo mėn. Sporto mokykla išmokėjo 10,6 tūkst. Lt maistpinigių, iš jų 3,8 tūkst. 

Lt mokyklos mokiniams (35 proc. visų išmokėtų maistpinigių). 

6.  Pasvalio Sporto mokykla mokiniams, važinėjantiems į neformaliojo ugdymo užsiėmimus iš 

kitų rajono vietovių, išduoda mokinio pažymėjimus, kurie suteikia teisę nemokamai važiuoti 

nurodytu maršrutu vietinio susisiekimo viešuoju transportu. Pažymėjimai išduodami vieneriems 

mokslo metams. 2009 - 2010 mokslo metais buvo išduoti 102 pažymėjimai, 2010 -2011 mokslo 

metais – 111 pažymėjimų. Moksleivių, kurie Sporto mokykloje mokosi kelis metus, pažymėjimai 

pratęsiami. 

 Iš mokinių, mokslo metų eigoje nutraukusių mokslą, nepaimami moksleivio pažymėjimai. 

7. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo6 70 straipsnio 9 dalimi nustatyta, kad atlyginimo 

dydį už mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą nustato 

mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. 

Savivaldybės taryba nėra nustačiusi atlyginimo už Sporto mokyklos teikiamą neformalųjį 

švietimą. Mokiniai Sporto mokykloje mokosi nemokamai. 

Atkreipiame dėmesį, kad Sporto mokykloje maistpinigiai mokiniams mokami po 10 Lt, 

kai dalyvauja aukštesnio lygio varžybose. Tuo tarpu, kai kuriuose sporto klubuose, 

maistpinigiai mokami viršijant nustatytas normas. Be to, SK „Boksininkas“ iš septyniolikos 

maistpinigius gavusių klubo narių, penkiolika – Sporto mokyklos mokinių; Rankinio sporto 

klube „Svalia“ iš dvidešimt keturių maistpinigius gavusių klubo narių, šešiolika – Sporto 

mokyklos mokinių; SK „Lėvuo“ iš vienuolikos maistpinigius gavusių klubo narių, penki – 

Sporto mokyklos mokiniai. 

 

PASIŪLYMAI: 

Sporto mokyklai: 

1. Sporto klubų neteisėtas, nepagrįstas išlaidas grąžinti į Savivaldybės biudžetą. 

                                                
6 Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804. 
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2. Siekiant užtikrinti sporto klubams skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo teisėtumą, 

ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą, tvirtinti detalias biudžeto lėšų paskirstymo pagal 

išlaidų ekonominę klasifikaciją sąmatas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių7 79-1.4 punkte ir kontroliuoti jų vykdymą. 

3. Su visais Mokyklą lankančiais mokiniais sudaryti sutartis, o pasibaigus mokymo 

santykiams – jas nutraukti. Apie sutarčių nutraukimą (pasibaigimą) atžymėti Mokymo sutarčių 

registracijos knygoje.  

4. Kontroliuoti mokinių lankomumą. Priėmimo aprašo 21 ir 22 punktuose nustatytais atvejais 

mokinius šalinti iš Mokyklos. Iš mokinių, mokslo metų eigoje nutraukusių mokslą, paimti 

moksleivio pažymėjimus. 

5. Sustiprinti vidaus kontrolę numatant papildomas vidaus kontrolės priemones, kad 

Mokyklos mokinių apskaitos duomenys būtų patikimi ir tikslūs. 

Savivaldybės administracijai 

1. Kontroliuoti kaip Sporto mokykla laikosi Priėmimo aprašo nuostatų.  

2. Koordinuoti bendradarbiavimą tarp rajono bendrojo lavinimo ir neformaliojo ugdymo 

mokyklų. 

Švietimo, kultūros ir sporto komitetui: 

1. Inicijuoti rajono sporto strategijos rengimą; 

2. Spręsti klausimą dėl atlyginimo už Sporto mokyklos teikiamas neformaliojo švietimo 

paslaugas nustatymo. 

3. Užtikrinant savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo skaidrumą, siūlome apsvarstyti 

galimybę, sporto klubams naudojant savivaldybės biudžeto lėšas, atsiskaitymus vykdyti 

negrynaisiais pinigais.   

4. Užtikrinant maistpinigių išmokėjimo skaidrumą, pagrįstumą, teisėtumą ir kontrolę, siūlome 

apsvarstyti galimybę, asignavimus maistpinigiams skirti ne sporto klubams, kuriuose didžiąją 

aktyvių sportininkų dalį sudaro Sporto mokyklos auklėtiniai, o Sporto mokyklai.   

 
Savivaldybės kontrolierė        Rima Juodokienė 
 
Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė     Ilma Paliukėnaitė 
 
Pasvalio sporto mokyklos direktorė            Eugenija Butrimienė 
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