
 

 

 

 

 
 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2017-09-27  Nr. AKP-6 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2017 m. rugsėjo 18 d. 15.00–17.00 val. 

 

Posėdžio pirmininkė –  komisijos pirmininkė Neringa Trinskienė.  

 

Posėdžio sekretorė – Bendrojo skyriaus vedėja Rasa Gedvilienė. 

 

Dalyvavo:  komisijos nariai –  Alfonsas Pulokas, Vygintas Ilgutis, Švietimo ir sporto 

skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas, Savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė, 

Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.  

Nedalyvavo komisijos nariai: Helena Simonaitienė (dėl darbo), Veronika Bronislava 

Sutkienė. 

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 Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno 

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

aprašo projekte (toliau – Aprašas) į  komisijos narių išsakytus pastebėjimus, pasiūlymus atsižvelgta. 

Teko susipažinti su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2017 m. atlikta korupcijos 

rizikos analizės Utenos rajono savivaldybės sporto rėmimo srityje išvada (toliau – Išvada). Kadangi 

tai susiję su rengiamu Aprašu, siūlo paanalizuoti pateiktas motyvuotas išvadas ir pasiūlymus, 

atkreipiant dėmesį į rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidų korupcijai pasireikšti.  

Pulokas kalbėjo apie tai, kad  trūksta Visuomeninės sporto tarybos iniciatyvos, jo nuomone 

sporto klubų finansavimo tvarkos aprašo rengimo iniciatyvos neturėtų imtis Antikorupcijos 

komisija. 

Komisijos nariai diskutavo apie tai, kad reikėtų  atskirti mėgėjiško ir profesionalaus sporto  

finansavimą. Tai turėtų būti numatyta Pasvalio rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane, 

išskiriant atskiras priemones; turėtų būti atskiros tvarkos kaip finansuojamas mėgėjiškas ir kaip 

profesionalus sportas. Komisijos pirmininkė priminė, kad ankstesniuose komisijos posėdžiuose 

buvo siūlytos dvi alternatyvos - tapti VšĮ „SSK“ dalininku,  arba rengti dvi tvarkas (vieną 

mėgėjiškam, kitą – profesionaliam sportui). Klasė kokia yra teisininkų nuomonė. 

J. Karčiauskienė atsakė, kad abu pasiūlyti variantai yra galimi, logiški ir racionalūs. 

Sprendimą turi priimti Savivaldybės taryba. 

A. Pulokas klausė, kokia situacija su Sporto strategija? 

R. Savickas kalbėjo, kad yra rengiama bendra Sveikatos ir sporto strategija, kokioje rengimo 

stadijoje atsakyti negalėjo. 



  

R. Juodokienė kalbėjo, kad sportinė veikla turėtų būti finansuojama programiniu principu, 

strateginiam veiklos plane  turėtų  būti numatytos priemonės.  

N. Trinskienė kalbėjo, kad reikia  siūlyti  keisti strateginį veiklos planą, sporto programoje 

išskiriant dvi priemones.  Kadangi artimiausiam Savivaldybės tarybos posėdžiui yra teikiamas 

strateginio veiklos plano pakeitimas, tai galėtų būti komisijos siūlymas sporto programoje išskirti 

dvi priemones – mėgėjiškam ir profesionaliam sportui. 

Komisijos nariai diskutavo apie Išvados rekomendacijas ir kas turėtų būti nustatyta Apraše: 

Nustatyti aiškūs projektų atrankos kriterijai. Siūlo parengti lentelę surašant kriterijus ir 

nustatant balų skaičių. 

Nustatytas paraiškų surinkimo terminas. 

Reglamentuotas finansavimo sumų skyrimas vienam projektui, tai galėtų būti – 10 tūkst. 

Eurų.  

Nustatyta, kad tas  pats pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.   

Kad būtų vienodai suprantama, kas yra projektas siūlo Projekto sąvoką įdėti į Aprašo 

Bendrąsias  nuostatas. 

Numatyti rezultato kriterijai, tai galėtų atsispindėti paraiškos turinyje. Paraiškoje rezultatas 

neturėtų būti sutapatinamas su įprastine veikla.  

Išsamiai ir motyvuotai pagrindžiami projektų nefinansavimo motyvai. Informacija apie 

nefinansuotus projektus turi būti paskelbta. 

Numatyta, kas vykdo projektų, įvykdymo ataskaitų kontrolės procedūros. Jeigu tai 

pavedama Visuomeninei sporto tarybai, tai turi būti numatyta  nuostatuose.  

J. Karčiauskienė  pastebėjo, kad pateiktame Aprašo projekte vietoje žodžių „remti“  turi būti 

„finansuoti“ 

R. Juodokienė  kalbėjo, kad Aprašo 15 punkte  reikia išbraukti žodį „gali“; dubliuojasi 7 ir 

25 punktai; 29 punkte  nėra konkretumo, siūlo vietoje žodžio „taip pat“ įrašyti „kartu“, išskirti 

metinių ataskaitų pateikimo terminą  - iki  gruodžio 27 d.; 33 p. nurodyti, kad lėšos pervedamos į 

Savivaldybės  administracijos, iš kurios lėšos buvo pervestos,  sąskaitą. Turėjo pastabų sutarties 

formai - rengėjas turėtų patikslinti sutarties 3, 8, 14, 15, 20, 33 punktus.  

  

NUTARTA. Siūlyti rengiant Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto 

organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo projektą 

atsižvelgti į išsakytus pastebėjimus. 

 

 

Posėdžio pirmininkė        Neringa Trinskienė 

 

Posėdžio sekretorė        Rasa Gedvilienė 


