
 

 

 

 

 
 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2017-05-24 Nr. AKP-2 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2017 m. gegužės 10 d. 10.00–12.15 val. 

 

Posėdžio pirmininkė - komisijos pirmininkė Neringa Trinskienė.  

 

Posėdžio sekretorė – Bendrojo skyriaus vedėja Rasa Gedvilienė. 

 

Dalyvavo:  komisijos nariai - Alfonsas Pulokas, Veronika Bronislava Sutkienė, Savivaldybės 

kontrolierė Rima Juodokienė, Administracijos direktorius Rimantas Užuotas, Juridinio ir personalo 

skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas 

Savickas.  

 

Nedalyvavo komisijos nariai: Viktoras Stanislovaitis (dėl darbo),  Vygintas Ilgutis. 

 

Kvorumas yra, dalyvauja 3 iš 5 komisijos narių. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Savivaldybės administracijos informacija apie  Antikorupcijos komisijos pavedimų 

vykdymą (dėl sporto strategijos rengimo, dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto 

organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo pakeitimo 

projekto rengimo). 

2. Dėl žalos išieškojimo ir viešo intereso pažeidimo iš Savivaldybės tarybos kolegialių organų 

dėl neteisėto lėšų skyrimo priimant Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. T1-88 

„Dėl lėšų paskyrimo viešajai įstaigai „SSK““ (su visais pakeitimais). 

3. Pasvalio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos informacija apie Savivaldybės 

administracijoje nustatytus neatitikimus. 

4. Kiti klausimai. 

 

Komisijos nariai posėdžio darbotvarkei pritarė. 

 

 1. SVARSTYTA. Savivaldybės administracijos informacija apie  Antikorupcijos komisijos 

pavedimų vykdymą (dėl sporto strategijos rengimo, dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno 

kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo 

pakeitimo projekto rengimo) 

Pranešėja – N. Trinskienė. Ji kalbėjo, kad Antikorupcijos komisija 2016 m. lapkričio 24 d. 

posėdyje buvo pavedusi Savivaldybės administracijai sudaryti darbo grupes iš Savivaldybės 

administracijos ir kitų Savivaldybei pavaldžių įstaigų specialistų  sveikatos apsaugos politikos ir 

sporto programos įgyvendinimo strategijos ir  Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto 

organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo projektų 

parengimui. 

R. Užuotas kalbėjo, kad Švietimo ir sporto skyriaus specialistui R. Savickui yra pavesta 

parengti sporto strategijos ir Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, 

viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo tvarkos aprašo projektus. 



  

R. Savickas kalbėjo, kad Pasvalio rajono kūno kultūros ir sporto plėtotės strateginio veiklos 

plano projektas  yra rengiamas,  pateikė projektą susipažinimui ir Antikorupcijos komisijos nariams. 

N. Trinskienė kalbėjo, kad buvo siūlyta rengti bendrą sporto ir sveikatos strategiją, sudaryti 

darbo grupę iš įvairių sričių specialistų, mano, kad iniciatyva turėtų būti iš visuomenės, domėjosi, 

kaip rengėjas sužinojo visuomenės poreikius, kodėl būtent tokias sritis siūloma remti.  

A. Pulokas domėjosi kokiam laikotarpiui rengiama strategija, ar atsižvelgta į Visuomeninės 

sporto tarybos prieš keletą metų rengtos sporto strategijos projektą.  

R. Savickas atsakė, kad strategija rengiama 3 metų laikotarpiui, dalis nuostatų yra iš 

Visuomeninės sporto tarybos rengtos strategijos projekto. Rengiant strategiją buvo diskutuota su 

Pasvalio sporto mokykla. 

N. Trinskienė siūlo parengtą sporto strategijos projektą skelbti viešai, kviesti visuomenę teikti 

pasiūlymus. Mano, kad reikia numatyti ne tik rezultato, bet labiau akcentuoti poveikio rodiklius. Siūlo 

Savivaldybės administracijai parengti strategijos rengimo planą, kad būtų aišku, iki kada kas bus 

padaryta. 

A. Pulokas mano, kad prie sporto strategijos projektą rengimo turi prisidėti Visuomeninė 

sporto taryba. 

Komisijos nariai diskutavo apie Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto 

organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo pakeitimą. Mano, 

kad aprašas turėtų būti pakeistas kuo skubiau, apraše turi būti numatyta tinkamos ir netinkamos 

finansuoti išlaidos;  kaip turi būti pateikiamos paraiškos dėl papildomo finansavimo; viešųjų pirkimų 

įstatymo nuostatos  turi būti taikomos visiems pareiškėjams (siūlo parengti viešųjų pirkimų taisykles, 

kurios būtų taikomos visiems pareiškėjams, finansuojamiems pagal minėtą programą).  Apie VšĮ SSK 

lėšų naudojimą, kaip turėtų vykti pirkimai dėl žaidėjų samdymo. 

NUTARTA: 

1. Inicijuoti Visuomeninę sporto tarybą parengti sporto ir sveikatos strategijos rengimo 

kalendorinį planą, numatant strategijos tvirtinimą Savivaldybės taryboje 2017 m. III ketvirčio 

pabaigoje. 

2.  Įpareigoti  projekto rengėją Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto 

organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo projektą pateikti 

Antikorupcijos komisijai vertinimui. 

 2. SVARSTYTA. Dėl žalos išieškojimo ir viešo intereso pažeidimo iš Savivaldybės tarybos 

kolegialių organų dėl neteisėto lėšų skyrimo priimant Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. 

sprendimą Nr. T1-88 „Dėl lėšų paskyrimo viešajai įstaigai „SSK““ (su visais pakeitimais). 

 Pranešėja –  N. Trinskienė supažindino komisijos narius su Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos pateiktais atsakymais, kurie pateikti vykdant Antikorupcijos komisijos 2017 m. 

balandžio 11 d. protokolą Nr. AKP-1 ir 2016 m. lapkričio 29 d. protokolą Nr. AKP-4 (pridedama). 

 Komisijos nariai ir J. Karčiauskienė diskutavo apie tai, kas, kokiu būdu, per kiek laiko  gali 

apskųsti Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus. Kas ir kokių veiksmų galėtų imtis, jei 

apskundimo  terminas praleistas. Kas gali nustatyti padaryta ar nepadaryta žala. 

NUTARTA. Įpareigoti Savivaldybės administraciją iki 2017 m. birželio 10 d. parengti 

informaciją  apie veiksmus, kurių gali  imtis piliečiai,  kilus įtarimui, kad priimtas teisės aktas galimai 

pažeidžia viešą interesą. Informaciją paskelbti Savivaldybės interneto svetainės srityje Teisinė 

informacija ir naujienų modulyje. 

3. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informacija apie 

Savivaldybės administracijoje nustatytus neatitikimus 

Pranešėja – N. Trinskienė supažindino komisijos narius su Pasvalio rajono Savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos  2017 m. balandžio 20 d. raštu Nr. KS-40 „Dėl dokumentų pateikimo“ 

(pridedama). 

Komisijos nariai, R. Juodokienė, R. Užuotas, J. Karčiauskienė diskutavo, kaip tvarkomos 

turtas, gautos sąskaitos, vykdoma inventorizacija Savivaldybės administracijoje. Kodėl niekas 

nesiėmė veiksmų, pastebėję, kad neatitinka sąskaitoje nurodytos prekes su faktiškai panaudotomis. 



  

 NUTARTA.  Įpareigoti Pasvalio rajono Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą kreiptis į 

prokuratūrą dėl galimo viešo intereso pažeidimo. 

 4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Komisijos nariai kitų klausimų neturėjo. 

   

 

Posėdžio pirmininkė        Neringa Trinskienė 

 

Posėdžio sekretorė        Rasa Gedvilienė 


