
 

 

 

 

 
 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2017-09-18    Nr. AKP-5 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2017 m. rugsėjo 14 d. 15.00–16.30 val. 

 

Posėdžio pirmininkė –  komisijos pirmininkė Neringa Trinskienė.  

 

Posėdžio sekretorė – Bendrojo skyriaus vedėja Rasa Gedvilienė. 

 

Dalyvavo:  komisijos nariai –  Alfonsas Pulokas, Veronika Bronislava Sutkienė, Švietimo ir 

sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas, Savivaldybės kontrolierė Rima 

Juodokienė.  

Nedalyvavo komisijos nariai: Helena Simonaitienė (dėl darbo), Vygintas Ilgutis. 

 

Kvorumas yra, dalyvauja 3 iš 5 komisijos narių. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų 

sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo projekto svarstymo. 

 

Komisijos nariai posėdžio darbotvarkei pritarė. 

 

 1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, 

viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo projekto svarstymas. 

Pranešėja – N. Trinskienė. Pranešėja kalbėjo, kad yra parengtas Pasvalio rajono 

nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams 

finansuoti tvarkos aprašo projektas. Prašo komisijos narius teikti pastabas, pasiūlymas, peržvelgti ar 

atsižvelgta į Antikorupcijos komisijos siūlymus. 

Komisijos nariai siūlo: 

 Tvarkos aprašo 1 punkte žodžius „(toliau – Sporto organizacijų)“, perkelti po žodžių 

„viešųjų įstaigų“, sudėti kablelius ir 1 punktą išdėstyti taip: 

„1. Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų 

(toliau – Sporto organizacijų)  sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų, kurių sportinė 

veikla teikia naudą ne tik jų dalyviams, bet ir visuomenei, tiesiogiai didinant gyventojų fizinį 

aktyvumą, rėmimo, paraiškų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų iš Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – 

Savivaldybė) biudžeto skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas tvarką bei priemones, 

kurių Savivaldybė gali imtis, jei paramos gavėjai nevykdo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų.“. 

 6 punkte išbraukti žodžius (tinkamos išlaidos). 

 6.1.  punktą papildyti žodžiais „pritrauktų naujų dalyvių skaičius“. 

 6.6.2 ir 6.6.3 punktus sujungti. 

 7.1, 7.2, 7.3 ir 7.4  punktus perkelti prie 15 punkto. 

 7 punktą išdėstyti taip: 

„7.  Projektui finansuoti tinkamos  išlaidos: 



  

7.1. projekto administravimui (ne daugiau kaip 10 proc. projekto vertės) 

7.2. sporto inventoriaus įsigijimas; 

7.3. sporto salės, sportinio inventoriaus nuoma; 

7.4. transporto paslaugų pirkimas; 

7.5. viešinimo paslaugos; 

7.6. sportinės veiklos sutartys (treneriams, mokytojams); 

7.7. maistpinigiai; 

7.8. ilgalaikiam turtui, susijusiam su projekto įgyvendinimu, bet ne daugiau 50 proc. projekto 

vertės, nurodant kur bus laikomas, kaip panaudojamas ilgalaikiams projektams, kaip bus užtikrinta 

apsauga; 

7.9. startinis mokestis. 

 15 punktą papildyti ir perkelti į IV skyrių. 

 Siūlo 30 punktą  perkelti ir į sutarties projektą.  

Komisijos nariai pasiūlė Savivaldybės kontrolierei R. Juodokienei susipažinti su tvarkos 

aprašo projektu ir pateikti savo nuomonę. 

  

NUTARTA: 

1. Siūlyti Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiajam specialistui R. Savickui atsižvelgiant į 

išsakytus pastebėjimus, patikslinti Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto 

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

2. Antikorupcijos komisijos posėdį  sukviesti  2017 m. rugsėjo 18 d. 15 val. Savivaldybės 

posėdžių salėje. 

 

 

Posėdžio pirmininkė        Neringa Trinskienė 

 

Posėdžio sekretorė        Rasa Gedvilienė 


