
 

 

 

 

 
 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2017-09-14    Nr. AKP-4 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2017 m. rugsėjo 7 d. 15.00–16.30 val. 

 

Posėdžio pirmininkė –  komisijos pirmininkė Neringa Trinskienė.  

 

Posėdžio sekretorė – Bendrojo skyriaus vedėja Rasa Gedvilienė. 

 

Dalyvavo:  komisijos nariai –  Alfonsas Pulokas, Helena Simonaitienė, Vygintas Ilgutis, 

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas.  

 

Nedalyvavo komisijos narė  Veronika Bronislava Sutkienė. 

 

Kvorumas yra, dalyvauja 4 iš 5 komisijos narių. 

 

DARBOTVARKĖ: 

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

sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo projekto rengimo. 

 

Komisijos nariai posėdžio darbotvarkei pritarė. 

 

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

viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo projekto rengimas. 

 Pranešėja – N. Trinskienė. Pranešėja kalbėjo, kad Antikorupcijos komisijos posėdžiuose ne 

kartą buvo kalbėta, kas turi būti numatyta Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto 

organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos apraše (išsamiau buvo  

aptarta 2016 m. lapkričio 24 d. posėdyje (protokolas Nr. AKP-4)). Pateiktas aprašo projektas 

neišsprendžia tai, dėl ko buvo siūloma jį keisti, t. y.  nėra įdėta  saugiklių, kad skiriamos lėšos skatintų  

gyventojų fizinį aktyvumą, kaip numatyta sporto programoje.  

 Komisijos nariai diskutavo, teikė pasiūlymus dėl aprašo papildymo, pakeitimo: 

 N. Trinskienė siūlo paraiškos formoje numatyti kokius dokumentus turi pateikti pareiškėjas; 

t.y. kokie kainą pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti; įdėti nuostatą, kad pateiktų pažymas ar 

neturi galiojančių administracinių nuobaudų;   Aprašo 1 punkte po žodžio „visuomenei“ įrašyti  

žodžius „tiesiogiai didinant rajono gyventojų fizinį aktyvumą“;   9 punkte numatyti, kad paraiškas 

gali teikti tik sporto organizacijos, įregistruotos ir veikiančios Pasvalio rajone, kurių suformuotose 

komandose sportuoja ne mažiau kaip 50 proc.  rajono gyventojų, arba įsipareigoja projekto metu 

pasiekti šį rezultatą. Numatyti, kad projekto administravimui gali būti panaudota 15 proc. skirtos lėšų 

sumos. Numatyti kokios yra tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos, numatyti maksimalią 

paramos sumą.  

 H. Simonaitienė  siūlo apjungti 5.6. ir 5.9 punktus; 6 punktą išdėstyti taip: „6. Sporto 

organizacijų veikla vertinama pagal kriterijus:“; papildyti 6.7. punktu  „6.7. Pasvalio rajono vardo 

garsinimas Lietuvoje ir už jos ribų“; pareiškėjų patogumui, dėti ne nuorodas į kitus dokumentus, bet 

perkelti nuostatas. Numatyti, kad informacija apie pasiektus rezultatus skelbiama Savivaldybės 

interneto svetainėje. 



  

 A.Pulokas  kalbėjo apie tai, kad  tvarkos aprašas mažiems sporto klubams apsunkins paraiškų 

pateikimą. Prašoma kelių šimtų eurų, o dokumentus reikia pateikti, kaip klubams kuriems skiriamas 

žymiai didesnis finansavimas. Visuomeninėje sporto taryboje nėra opozicijos atstovo, nesilaikoma 

Reglamento 92 punkto nuostatų. 

 

 Komisijos nariai diskutavo apie krepšinio klubo „Pieno žvaigždės“ finansavimą,  jiems skirtų 

Savivaldybės lėšų naudojimą. Mano, kad reikia ieškoti būdų, kaip finansuoti VšĮ „SSK“, nes ši tvarka 

turėtų būti skirta klubams, kurie skatina gyventojų fizinį aktyvumą. N.Trinskienė siūlo apsvarstyti 

galimybę tapti VšĮ  „SSK“ dalininkais.  

 

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. Siūlyti Savivaldybės tarybai pakeisti Visuomeninės sporto tarybos sudėtį įtraukiant 

opozicijos atstovą. 

3. Siūlyti savivaldybės tarybai spręsti klausimą dėl krepšinio klubo „Pieno žvaigždės“ 

finansavimo. Apsvarstyti galimybę kreiptis į VšĮ „SSK‘ su siūlymu tapti įstaigos dalininkais. 

4. Antikorupcijos komisijos posėdį  sukviesti  2017 m. rugsėjo 14 d. 15 val. Savivaldybės 

posėdžių salėje. 

 

 

Posėdžio pirmininkė        Neringa Trinskienė 

 

Posėdžio sekretorė        Rasa Gedvilienė 


