LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIUS
SPRENDIMAS
DĖL REIKŠMINGŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ KŪNO
KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
2009 m. birželio 11 d. Nr. SP-16
Vilnius
Išnagrinėjusi valstybinio audito, atlikto Kūno kultūros ir sporto departamente prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, 2009 m. birželio 1 d. ataskaitą Nr. FA-P-50-5-69, n u s t a t a u :
1. Departamentas (generalinis direktorius Algirdas Raslanas), pažeisdamas Lietuvos
Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 (2005 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 687
redakcija) patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir
vykdymo taisyklių 81 punktą, pervedė programoms vykdyti skirtus biudžeto asignavimus (2395,5
tūkst. Lt) VšĮ „Optimalūs sporto sprendimai“, Lietuvos sporto federacijų sąjungai, Lietuvos kaimo
sporto ir kultūros asociacijai „Nemunas“, Lietuvos sporto draugijai „Žalgiris“, Lietuvos studentų
sporto asociacijai, asociacijai „Sportas visiems“ ir Lietuvos mokinių ir studentų sporto centrui.
Departamentas nesivadovavo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (2005 m. gruodžio 22
d. įstatymo Nr. X-471 redakcija), nes pirkdamas šių organizacijų paslaugas netaikė Viešųjų pirkimų
įstatyme nurodytų pirkimo būdų.
2. Departamentas pažeidė Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1
dalies 7 punktą ir 7 straipsnio 1 dalį, nes iš rekonstrukcijos darbus atliekančių rangovų nepareikalavo visų projektavimo darbų išlaidas (415,4 tūkst. Lt) pateisinančių dokumentų (darbų atlikimo aktų).
3. Departamentas pažeidė Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1
dalies 1 punktą, nes pagal Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos priimtus sprendimus, skyrė
biudžeto asignavimus (1278,6 tūkst. Lt) viešųjų įstaigų veiklai – administravimo išlaidoms ir įstaigų
išlaikymo išlaidoms.
4. Departamentas pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimo
Nr. 97 „Dėl lėšų skyrimo“ 7 punktą, nes 28,0 tūkst. Lt, skirtų iš Lietuvos Respublikos rezervo 2011
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metų Europos vyrų krepšinio čempionato Lietuvoje įgyvendinimo išlaidoms padengti, panaudojo ne
pagal paskirtį (apmokėjo viešosios įstaigos išlaikymo ir knygos leidybos išlaidas).
5. Departamentui pavaldi įstaiga – Lietuvos olimpinis sporto centras (direktorius Linas
Tubelis, vyriausioji finansininkė Ana Vitkovskaja) – nesivadovavo Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymu (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-471 redakcija) ir netaikė nė vieno iš jame
numatytų pirkimo būdų įsigydama medikamentų (644,2 tūkst. Lt) ir maisto produktų (365,6 tūkst. Lt).
6. Lietuvos olimpinis sporto centras, pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, suteikė teisę Lietuvos
neįgaliųjų sporto federacijai ir VšĮ „Antidopingo agentūra“ naudotis valstybės turtu, valdomu
patikėjimo teise (patalpomis), nesudarius patalpų naudojimo sutarčių.
7. Lietuvos olimpinis sporto centras buhalterinę apskaitą tvarkė pažeisdamas Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 70 (2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo
Nr. 1K-405 redakcija) patvirtintų Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 97, 267, 286 ir
289 punktus: netinkamai tvarkė turto, pavedimų lėšų, pajamų, finansavimo, išlaidų, atsiskaitymų ir
kitų sąskaitų apskaitą; fiksuodamas ūkines operacijas atliko netinkamas sąskaitų korespondencijas;
biudžeto asignavimus naudojo ne pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą. Dėl to valstybinio
audito metu nebuvo galima patvirtinti, kad dalis (25 359,2 tūkst. Lt) suvestiniame Kūno kultūros ir
sporto departamento Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse nurodytos sumos
(101 569,6 tūkst. Lt) yra teisinga.
8. Lietuvos olimpinis sporto centras, pažeisdamas Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
taisyklių 269 punktą ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K184 (2007 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1K-346 redakcija) patvirtintos Valstybės ir savivaldybių
biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos 2.1, 2.2 ir 2.7 punktus, Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo
2008 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 2) netinkamai nurodė darbo užmokesčio, socialinio
draudimo, socialinės paramos, kitų paslaugų ir ilgalaikio materialiojo turto remonto kasines ir
faktines išlaidas. Dėl to suvestinėje departamento Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m.
gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 2) darbo užmokesčio kasinės išlaidos nurodytos 74,7 tūkst.
didesnės, faktinės išlaidos 55,8 tūkst. Lt didesnės, socialinio draudimo faktinės ir kasinės išlaidos
2,0 tūkst. Lt mažesnės, socialinės paramos kasinės ir faktinės išlaidos 74,7 tūkst. Lt mažesnės, kitų
paslaugų kasinės ir faktinės išlaidos 216,6 tūkst. Lt didesnės, o ilgalaikio materialiojo turto remonto
išlaidos šia suma mažesnės.
9. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo taryba nesivadovavo Kūno kultūros ir sporto
rėmimo fondo administravimo taisyklėmis (patvirtintomis vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 148 patvirtintų Kūno kultūros ir sporto rėmimo
fondo nuostatų 7.3 punktu), nes Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis (4588,0 tūkst. Lt):
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– finansavo projektus, neatitinkančius keliamų reikalavimų pagal nustatytus kriterijus
(administravimo taisyklių 24 punktas),
– finansavo to paties pareiškėjo ne po vieną projektą pagal tą pačią rėmimo kryptį
(administravimo taisyklių 15 punktas),
– skyrė finansavimą projektams, kuriuos vertino tarybos nariai, vadovaujantys projektus
vykdančioms organizacijoms (administravimo taisyklių 29 ir 32 punktai),
– skyrė daugiau lėšų, negu reikalinga projektui įvykdyti, nepagrįsdama išlaidų sąmatomis
(administravimo taisyklių 11.9 punktas).
10. Departamentas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo
fondo įstatymo 4 straipsnį, pagal tarybos priimtą sprendimą Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo
lėšas skyrė Lietuvos sporto federacijų sąjungai – finansuoti 68 asmenų kelionės išlaidas (697,4
tūkst. Lt) į Pekino olimpines žaidynes pagal Lietuvos tautinio olimpinio komiteto pateiktą sąrašą.
Departamento direktoriaus įsakymais tarnybinių komandiruočių į Pekino olimpines žaidynes buvo
komandiruoti devyni departamento darbuotojai. Jiems kelionės išlaidos apmokėtos iš Kūno kultūros
ir sporto rėmimo fondo lėšų. Pavaldžios įstaigos – Lietuvos olimpinio sporto centro – direktoriaus
įsakymais į tarnybines komandiruotes buvo komandiruoti penki centro darbuotojai, kurių kelionės
išlaidos (vizos, bilietai) apmokėtos iš centrui komandiruočių išlaidoms skirtų valstybės biudžeto
lėšų (17,1 tūkst. Lt).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi,
18 straipsnio 1, 3, 5, 7 punktais ir 20 straipsniu n u s p r e n d ž i u :
1. Įpareigoti Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką Andrių Kubilių įstatymų nustatyta
tvarka patraukti tarnybos atsakomybėn Kūno kultūros ir sporto departamento generalinį direktorių
Algirdą Raslaną.
2. Nurodyti Kūno kultūros ir sporto departamento generaliniam direktoriui Algirdui
Raslanui sprendimo dėstomojoje dalyje nurodytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus.
3. Įpareigoti Kūno kultūros ir sporto departamento generalinį direktorių Algirdą Raslaną įstatymų
nustatyta tvarka pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.
4. Valstybinio audito dokumentus dėl galimo turto iššvaistymo skirstant ir naudojant Kūno
kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšas ir dėl tarnybos pareigų neatlikimo požymių perduoti Lietuvos
Respublikos generalinei prokuratūrai pagal kompetenciją.
5. Nustatyti Kūno kultūros ir sporto departamento generaliniam direktoriui Algirdui
Raslanui 40 kalendorinių dienų terminą įpareigojimų vykdymui ir 45 kalendorinių dienų terminą
informuoti Valstybės kontrolę apie sprendimo įpareigojimų įvykdymą.
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Vadovaujantis Valstybės kontrolės įstatymo 19 straipsniu, sprendimas per 20 kalendorinių
dienų nuo sprendimo gavimo dienos Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali
būti skundžiamas teismui.
Sprendimas siunčiamas Kūno kultūros ir sporto departamento generaliniam direktoriui
Algirdui Raslanui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Seimo Audito
komitetui, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai.

Valstybės kontrolierė

Rasa Budbergytė

