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ĮŽANGA
Valstybinis auditas atliktas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 5-ojo audito
departamento direktorės Daivos Bakutienės 2008 m. birželio 6 d. pavedimu Nr. P5-25, 2008 m.
gruodžio 16 d. pavedimu Nr. P-50-5-1 ir 2008 m. gruodžio 16 d. pavedimu Nr. P-50-5-2. Auditą
atliko vyriausioji valstybinė auditorė Asta Giedrikienė.
Audituojamas subjektas – Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, įsteigta kartu su kitomis
suinteresuotomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis įgyvendinti bendrą valstybės kūno kultūros ir sporto plėtotės politiką, sveikos
gyvensenos programas, skatinti Lietuvos Respublikos gyventojus nuolat sportuoti, kad jie būtų
sveiki ir darbingi, kultūringai ilsėtųsi, sudaryti sąlygas sporto organizacijoms rengti didelio
meistriškumo sportininkus, kurie atstovautų Lietuvos Respublikai tarptautinėse varžybose, sudaryti
sąlygas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms
propaguoti ir didinti kūno kultūros ir sporto efektyvumą. Departamento steigėjas yra Lietuvos
Respublikos Vyriausybė. Departamento adresas: Žemaitės g. 6, LT-03117, Vilnius, indentifikavimo
kodas – 188620621. Audituojamu laikotarpiu departamentui vadovavo generalinis direktorius
Algirdas Raslanas, vyriausiąja finansininke dirbo Marytė Šeštokienė.
Audituojamas laikotarpis – 2008 metai.
Audito tikslas – įvertinti 2008 m. finansinių ataskaitų duomenų tikrumą ir teisingumą,
valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų
nustatytiems tikslams, pareikšti nepriklausomą nuomonę, įvertinti valstybės biudžeto asignavimų
2009 metų poreikio planavimą teisėtumo požiūriu.
Šioje ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė apie finansines ataskaitas, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumą, jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito išvadoje.

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinamos Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 metų finansinės ataskaitos: Išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balansas
(forma Nr. 1), Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 2),
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2008 m. apyskaita (forma Nr. 3), Atsargų ir trumpalaikio
materialiojo turto 2008 m. apyskaita (forma Nr. 4), Biudžetinių įstaigų bei valstybinių mokslo ir studijų
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institucijų pajamų įmokų į biudžetą 2008 m. gruodžio 31 d. (forma Nr. 5), Debetinio ir kreditinio
įsiskolinimo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 6), Kitų įstaigų (ir mokslo tyrimo) etatų ir
struktūros plano įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma B-9).
Audituojamu laikotarpiu departamentas ir dvi jam pavaldžios įstaigos (Lietuvos olimpinis
sporto centras ir Lietuvos sporto muziejus) vykdė keturias programas: 01.15 „Kūno kultūros ir
sporto plėtra“, kuriai vykdyti patvirtinta 48 451,7 tūkst. Lt, o gauta ir panaudota 48 326,9 tūkst. Lt,
02.10 „Didžiausio meistriškumo sportininkų programinis rengimas“, kuriai vykdyti patvirtinta 20
703,3 tūkst. Lt, o gauta ir panaudota 19 894,9 tūkst. Lt, 02.81 „Specialioji Lietuvos sporto
programa“, kuriai vykdyti patvirtinta 1 688,7 tūkst. Lt, gauta 1214,2 tūkst. Lt, panaudota 1 207,9
tūkst. Lt, 03.06 „Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programa“, kuriai vykdyti patvirtinta 12
903,0 tūkst. Lt, o gauta ir panaudota 12 894,3 tūkst. Lt). Iš viso 2008 metais buvo patvirtinta 83
746,7 tūkst. Lt, gauta 82 330,3 tūkst. Lt, panaudota 82 324,0 tūkst. Lt. Išlaidų sąmatų vykdymo
2008 m. gruodžio 31 d. balanso aktyvo (pasyvo) sąskaitų likučių suma – 101 569,6 tūkst. Lt.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-26 (su
vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
Auditas atliktas siekiant pakankamai užtikrinti, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų, o valstybės lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas
užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų
(100 proc.) ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių.
Auditui taikytas kiekybinio reikšmingumo lygis (maksimaliai priimtina klaidų suma) yra 1
proc. visų kasinių išlaidų, nurodytų Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d.
ataskaitoje (forma Nr. 2) – 823,2 tūkst. Lt, ir 1 proc. sąskaitų likučių sumos, nurodytos Išlaidų
sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse (forma Nr. 1) – 1015,7 tūkst. Lt. Be to, vertintas
kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas.
Atliktos darbo užmokesčio, biudžeto lėšų lėšų skirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už
panaudotas lėšas didelės apimties savarankiškos audito procedūros, o kitų sričių – mažos apimties
savarankiškos audito procedūros.
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
1. Pastebėjimai turėję įtakos finansinėms ataskaitoms
1.1. Dėl apskaitos tvarkymo pavaldžioje įstaigoje
Lietuvos olimpinis sporto centras (toliau – Centras)yra pavaldi Kūno kultūros ir sporto
departamento biudžetinė įstaiga.

Audituojamu laikotarpiu įstaigai vadovavo direktorius Linas

Tubelis, vyriausia finansininke dirbo Anna Vitkovskaja.
Lietuvos olimpinis sporto centras buhalterinę apskaitą tvarkė nesivadovaudamas Biudžetinių
įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis1 (toliau – Buhalterinės apskaitos taisyklės), netinkamai
tvarkė turto, pavedimų lėšų, pajamų, finansavimo, išlaidų, atsiskaitymų ir kitų sąskaitų apskaitą,
fiksuodamas ūkines operacijas atliko netinkamas sąskaitų korespondencijas, biudžeto asignavimus
naudojo nesivadovaudamas teisės aktais ir asignavimų valdytojo patvirtinta sąmata. Dėl to negalime
patvirtinti, kad centro Išlaidų sąmatų vykdymo 2008-12-31 balanse nurodyti likučiai (25 359,2
tūkst. Lt) yra teisingi.
 Negalima patvirtinti, kad į Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse nurodytą 22 993,4
tūkst. Lt ilgalaikį materialųjį turtą (aktyvo 011–019 sąskaitos), 13 796,4 tūkst. Lt ilgalaikio turto fondą (pasyvo
250 sąskaita) ir 9 218,3 tūkst. Lt ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą (pasyvo 020 sąskaita) tinkamai
įskaičiuota pastatų (13 776,6 tūkst. Lt) vertė ir apskaičiuotas nusidėvėjimas, nurodyta teisinga 27,3 tūkst. Lt
nematerialiojo turto amortizacija (pasyvo 021sąskaita), nes:
- į apskaitos registrus neįtrauktas Nekilnojamojo turto registre užregistruotas patikėjimo teise valdomas
nekilnojamasis turtas (pastatai Aušros g. 42A Kaune (95,77 kv. m negyvenamosios patalpos ir 109,75
kv. m negyvenamoji rūsio patalpa), taigi nesivadovauta Buhalterinės apskaitos taisyklių 15 punktu –
ilgalaikio turto sąskaitoje apskaityti patikėjimo teise valdomą turtą. Šio turto vertė nenurodyta Išlaidų
sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanso ilgalaikio materialiojo turto (aktyvo 011–019
sąskaitos) sąskaitos likutyje.
- apskaitos registruose ir Balanse klaidingai nurodytos privatizuotos 16,3 tūkst. Lt vertės patalpos
(993,48 kv. m) bendrabutyje (Kedrų g. 6 Vilniuje, bendrasis 2 064,19 kv. m plotas, įsigijimo vertė 33
782 Lt).
 Ilgalaikio nematerialiojo turto (48,6 tūkst. Lt) amortizacija skaičiuojama nesivadovaujant Kūno kultūros ir
sporto departamento 2005-12-30 direktoriaus įsakymu Nr. V-563 patvirtintais ilgalaikio turto nusidėvėjimo
skaičiavimo normatyvais.
 Įtraukus į apskaitą turtą ir atlikus privatizuoto turto vertės koregavimą keisis ir turto nusidėvėjimo suma.
Perskaičiavus pagal patvirtintus normatyvus, keisis nematerialiojo turto amortizacijos suma.
 Trumpalaikio turto (aktyvo 07 sąskaita) ir trumpalaikio turto fondo (pasyvo 260 sąskaita) likučiai didesni
6,2 tūkst. Lt, o ilgalaikio turto (aktyvo 01 sąskaita) ir ilgalaikio turto fondo (pasyvo 250 sąskaita) – šia suma
mažesni, nes trumpalaikio turto sąskaitoje (070), nesivadovaujant Buhalterinės apskaitos taisyklių 97 punktu,
apskaitomas turtas, kurio vertė didesnė už Vyriausybės nustatytą materialiojo turto vertę (1000 Lt). Netinkamai
apskaityta turto už 6,2 tūkst. Lt.
 Negalima patvirtinti, kad Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse nurodytas atsargų
(aktyvo 060–069 sąskaitos) 161,9 tūkst. Lt likutis yra nurodytas teisinga suma, nes, nurašant medikamentus ir
atsigavimo priemones, nurašymo žiniaraščiuose daugeliu atveju nenurodyta, kiek preparatų nurašoma, nes
nurašomos tik pakuotės.
1

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005-12-30 įsakymu Nr. 1K-405 patvirtintos Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
taisyklės (2001-03-16 įsakymo Nr. 70 redakcija).
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 Balanse pavedimų lėšų išlaidos (aktyvo 214 sąsk.) mažesnės 21,4 tūkst. Lt, atsiskaitymų už pavedimų lėšas
(pasyvo 176 sąsk.) likutis mažesnis 21,5 tūkst. Lt, nes pavedimų lėšos apskaitytos ne pagal apskaitos principus
ir taisykles, klaidingai nurašytos patirtos išlaidos ir netinkamai taikytas dvejybinis įrašas:
- pavedimų lėšų išlaidos apskaitytos ne pagal pavedimų davėjus ir kiekvieną pavedimą – ne pagal
Buhalterinės apskaitos taisyklių 286 ir 289 punktus;
- Balanse nenurodytas (21,4 tūkst. Lt) pavedimų lėšų išlaidų likutis (aktyvo 214 sąskaita) –
nesivadovauta Buhalterinės apskaitos taisyklių 267 p., kad išlaidų likutį metų pabaigoje sudaro
įsiskolinimai kreditoriams (pasyvo 177, 178 ir 152 sąskaitos likutis 21,4 tūkst. Lt);
- iš pavedimų lėšų įsigytas atsargų likutis (aktyvo 06 sąskaita – 21,5 tūkst. Lt) metų pabaigoje
nenurodytas Balanso atsiskaitymų už pavedimų lėšas (pasyvo 176 sąskaita) likutyje.
 Balanso biudžetinių įstaigų pajamų likutis (pasyvo 400 sąskaita) mažesnis 26,1 tūkst. Lt, nes taikytas
pajamų už suteiktas paslaugas dvejybinis įrašas (įvertinti balansinių sąskaitų, susijusių su pajamų apskaita
(aktyvo 160, 178, 111 ir 1752 sąskaitos) likučiai metų pabaigoje).
 Dėl tos pačios priežasties negalima nustatyti, kokiose Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d.
balanso sąskaitose klaidingai nurodyta 26,1 tūkst. Lt suma.
 Balanse finansavimo iš biudžeto likutis (pasyvo 230 sąskaita) mažesnis 25,0 tūkst. Lt, nes klaidingai
taikytas finansavimo iš biudžeto lėšų dvejybinis įrašas (įvertinti balansinių sąskaitų, susijusių su finansavimo iš
biudžeto apskaita (aktyvo 06, 100,160 178 ir 173 sąskaitos), likučiai metų pabaigoje).
 Dėl tos pačios priežasties negalima nustatyti, kokiose Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d.
balanso sąskaitose nurodyta 25,0 tūkst. Lt suma.
 Balanse išlaidų iš biudžeto likutis (aktyvo 200 sąskaita) mažesnis 67,9 tūkst. Lt, nes taikytas klaidingas
išlaidų iš biudžeto lėšų dvejybinis įrašas (įvertinti balansinių sąskaitų, susijusių su išlaidų apskaita (pasyvo
183, 171, 160 ir 178 sąskaita), likučiai metų pabaigoje). Šį likutį sudaro įsiskolinimai kreditoriams.
 Negalima nustatyti, kokiose Balanso sąskaitose nurodyta 67,9 tūkst. Lt.
 Balanse atsiskaitymų su biudžetu likutis (pasyvo 173 sąskaita) didesnis 6,0 tūkst. Lt, nes taikytas
netinkamas dvejybinis įrašas (įvertinti balansinių sąskaitų, susijusių su atsiskaitymų su biudžetu apskaita,
(aktyvo 170, 111, 178 sąskaita) likučiai metų pabaigoje).
 Dėl tos pačios priežasties negalima nustatyti, kokiose Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d.
balanso sąskaitose nurodyta 6,0 tūkst. Lt suma.
 Balanse atsiskaitymų už komunalines paslaugas likutis (pasyvo 172 sąskaita) mažesnis 27,6 tūkst. Lt, o
atsiskaitymų su kitais debitoriais ir kreditoriais likutis (aktyvo 178 sąskaita) mažesnis 3,6 tūkst. Lt, nes taikytas
atsiskaitymų už komunalines paslaugas sąskaitos dvejybinis įrašas ir nurodyti klaidingi apskaitos duomenys.
 Apskaitos dokumentuose nurodytas debetinis įsiskolinimas už komunalinius patarnavimus (Kedrų g. 6,
Vilnius) yra 3,6 tūkst. Lt didesnis, negu nurodyta balanse metų pabaigoje.
 Negalima nustatyti, kokiose Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanso sąskaitose nurodyta
27,6 tūkst. Lt suma (24,0+3,6).

Taikytas netinkamas dvejybinis įrašas, todėl negalima nustatyti, kokiose kitose Išlaidų
sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanso sąskaitose nurodyta 152,6 tūkst. Lt suma.
Negalima nustatyti medikamentų ir atsigavimo priemonių likučio, nes nurašymas vykdytas
ne pagal esamą būklę, be to, negalima patvirtinti, kad visi medikamentai ir atsigavimo priemonės
panaudotos sportininkų reikmėms.
Dėl to, kad Lietuvos olimpinis sporto centras buhalterinę apskaitą tvarkė ne pagal
buhalterinės apskaitos principus ir taisykles ir metinėse finansinėse ataskaitose pateikė
klaidingus duomenis, negalime patvirtinti, kad iš suvestiniame Kūno kultūros ir sporto
departamento Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse nurodytos
101569,6 tūkst. Lt sumos 25359,2 tūkst. Lt suma teisinga.
Negalime patvirtinti, kad pavaldžioje įstaigoje visi medikamentai ir atsigavimo
priemonės panaudotos sportininkų reikmėms, nes nurašymas vykdytas ne pagal faktinę
būklę.
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Negalime patvirtinti, kad centras iš departamento gautas lėšas (15,0 tūkst. Lt)
pavedimams vykdyti panaudojo pagal paskirtį, nes pavedimų lėšų apskaita tvarkoma ne
pagal pavedimų davėjus ir pavedimus.
Sudarydamas suvestines ataskaitas, departamentas neužtikrino Buhalterinės apskaitos
įstatymo2 nuostatos (finansinę atskaitomybę sudaryti pagal sąskaitų duomenis)
įgyvendinimo, nes nekontroliavo pavaldžios įstaigos finansinėse ataskaitose pateiktų
duomenų ir neužtikrino, kad apskaita pavaldžioje įstaigoje būtų tvarkoma pagal
apskaitos principus ir taisykles.

2. Pastebėjimai dėl valstybės lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo
2.1. Dėl biudžeto asignavimų naudojimo
2.1.1. Programa „Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas“
03.06 programos „Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas“ (toliau – Rėmimo fondas)
administratorius yra Kūno kultūros ir sporto departamentas (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo
įstatymo3 2 str. 3 d.).
Pastebėjimas
Įstatymas numato ir fondo administratoriaus funkcijas, t.y. vykdyti tarybos sprendimus ir jos pirmininko
pavedimus (pažymėtina, kad Rėmimo fondo lėšų skirstymui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu4
penkeriems metams buvo patvirtinta Kūno kultūros ir sporto rėmimo taryba, kurios pirmininku išrinktas
departamento generalinis direktorius (posėdžio protokolas Nr. 15). Į rėmimo fondo administratoriaus
kompetenciją įeina parengti ir sudaryti finansavimo sutartis, tarybai priėmus sprendimą skirti lėšų, projektui
įgyvendinti, kontroliuoti ir kaupti informaciją apie rėmimo fondo lėšų naudojimą, kaip numatyta Kūno kultūros
ir sporto rėmimo fondo nuostatų6 24.5 ir 24.8 p. Taip pat numatyta galimybė su tarybos pakviestais ekspertais
sudaryti projektų vertinimo sutartis (24.6 p.).

Pagal nuostatus taryba skelbia konkursus pateiktiems projektams atrinkti, nustato projektų
pateikimo, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką ir projektų rėmimo kriterijus,
vertina pateiktus projektus, priima sprendimus dėl lėšų skyrimo pagal pateiktus projektus, nustato
ekspertų skaičių ir kt.
Vadovaudamasi Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo nuostatais, taryba patvirtino Kūno
kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo taisykles7, kuriomis reglamentuojamas rėmimo

2

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (2001-11-06 Nr. IX-574).
Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymas (2007-07-04 Nr. X-1261).
4
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-02-13 nutarimas Nr. 148 „Dėl kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo nuostatų ir kūno
kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos sudėties patvirtinimo“.
5
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos 2008-02-29 posėdžio protokolas Nr. 1.
6
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-02-13 nutarimu Nr. 148 patvirtinti Kūno kultūros ir sporto rėmimo nuostatai.
7
2008-02-29 Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos protokolas Nr. 1 „Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo
taisyklės“.
3
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fondo lėšų administravimas (projektų teikimo tvarka, reikalavimai projektams, pareiškėjams
keliami reikalavimai, projektų vertinimas ir atranka, lėšų skyrimas projektų įgyvendinimui, jų
vykdymas ir kontrolė).
Administravimo taisyklių V dalyje numatyta, kad pateikti projektai turi būti vertinami pagal
pateiktų projektų turinį, kokybę, projekto išlaidų sąmatos pagrįstumą, lėšų panaudojimo tikimybę,
ekonomiškumą, turimą bazę, pareiškėjo kompetenciją, analogiškų projektų rengimo patirtį, ar
pateikti visi reikalaujami dokumentai.
Audito metu nustatyta, kad daugelis rėmimo fondui pateiktų ir finansuotų projektų
neatitinka Administravimo taisyklių V skyriuje numatytos projektų vertinimo ir atrankos tvarkos,
nes nepateikiami visi taisyklėse numatyti dokumentai (juridinio asmens registravimo pažymėjimas
ir juridinio asmens steigimo dokumentų kopijos, dokumentų, patvirtinančių teisę į nekilnojamąjį
turtą, kopijos, pareiškėjo vadovo pasirašyta laisvos formos

pažyma, kad pareiškėjas

nelikviduojamas, nesudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos,
neįvykdęs mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų ir kt.).
Administravimo taisyklių 24 p. numatyta, kad paraiška nevertinama, jeigu neatitinka bent
vieno iš išvardytų reikalavimų.
Departamentas nepateikė duomenų apie visų pateiktų projektų vertinimą pagal
Administravimo taisyklėse nustatytus kriterijus. Nesant informacijos apie projektų vertinimą ir jų
atitiktį nustatytiems kriterijams, negalime įvertinti, ar finansavimas buvo skirtas projektams, kurie
atitiko keliamus reikalavimus.
Pavyzdys
Projekto „Finansinių įsipareigojimų vykdymas rengiantis ir dalyvaujant Lietuvos olimpinių sporto šakų
rinktinėms atrankos į olimpines žaidynes etapuose, olimpinių žaidynių testavimo varžybose. Sporto specialistų
dalyvavimas olimpinėse žaidynėse, tarptautinių sporto organizacijų konferencijose. Lietuvos strateginių sporto
šakų nacionalinių rinktinių ekipiravimas“ vykdymui taryba skyrė 1660,0 tūkst. Lt ir sudarė Biudžeto lėšų
naudojimo sutartį8 nesivadovaudama Administravimo taisyklių 11.7 p. – nepateikus projekto įgyvendinimo
priemonių plano, ir 14 p. – nepateikus visų reikalaujamų dokumentų.
Pastebėjimai dėl pateikto projekto
Pateikta išlaidų sąmata (1760,0 tūkst. Lt) ir nurodyta, kad lėšos bus panaudotos: bazių nuomai – 15,6 tūkst. Lt,
organizacinėms išlaidoms (nenurodyta kokioms) – 470,3 tūkst. Lt, maitinimo išlaidoms – 400,0 tūkst. Lt Lt,
komandiruočių išlaidoms – 859,2 tūkst. Lt, projekto vykdymo išlaidoms – 14,9 tūkst. Lt. Kokie sporto
renginiai bus vykdomi, kokios organizacinės, komandiruočių išlaidos bus daromos, kas bus maitinama –
nenurodyta. Nepateiktas detalus projekto įgyvendinimo priemonių planas (nesilaikyta Administravimo
taisyklių 11.7 p.), kiti šių taisyklių 14 p. numatyti dokumentai: juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir
juridinio asmens steigimo dokumentų kopijos, dokumentų, patvirtinančių teisę į nekilnojamą turtą, kopijos;
savivaldybės ar jos institucijos pritarimą (rekomendaciją) dėl projekto vykdymo, bendradarbiavimo su
savivaldybėmis ir kitomis įstaigomis sutarčių ar kt. dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos;
pareiškėjo vadovo pasirašyta laisvos formos pažyma apie likvidavimą, taikos sutartis su kreditoriais ir
mokestinius įsipareigojimus, projekto vadovo CV. Nepaisant to, taryba skyrė 1660,0 tūkst. Lt projekto
vykdymui.

8
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Pagal tarybos priimtus sprendimus departamentas 1 660 tūkst. Lt skyrė projektams,
neatitinkantiems Administravimo taisyklėse nustatytų reikalavimų.
Administravimo taisyklių 15 p. nustatyta, kad pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną
projektą pagal nustatytą rėmimo kryptį. Nustatėme, kad pareiškėjai pateikia po kelis projektus pagal
tą pat rėmimo kryptį, o taryba juos atrenka ir finansuoja.
Pavyzdys
Lietuvos neolimpinis komitetas programos priemonei „Tarptautinių sporto renginių organizavimas ir
dalyvavimas tarptautiniuose ir kompleksiniuose sporto renginiuose“ vykdyti pateikė du projektus, kuriuos
taryba atrinko ir finansavo (10 ir 29 tūkst. Lt).
Programos priemonei „Sporto žaidimų programos vykdymas“ vykdyti Lietuvos regbio sporto federacija (40 ir
10 tūkst. Lt), Lietuvos žolės riedulio federacija (80 ir 80 tūkst. Lt), Lietuvos rankinio lygos klubų asociacija
(45 ir 9 tūkst. Lt) ir Lietuvos tinklinio federacija (50 ir 11 tūkst. Lt) pateikė po du projektus, kuriuos taryba
atrinko ir finansavo.
Programos priemonei „Kūno kultūros ir sporto plėtros šalies savivaldybėse konkursinė programa“ vykdyti
buvo finansuota po du Vilniaus universiteto (15 ir 10 tūkst. Lt), VšĮ „Klaipėdos irklavimo centro“ (15 ir 17
tūkst. Lt), Lietuvos kūno kultūros akademijos (14 ir 18 tūkst. Lt) projektus.
Programos priemonei „Informacinių sistemų plėtojimas“ buvo finansuoti du viešosios įstaigos „Sporto leidinių
grupė“ (271 ir 29 tūkst. Lt) projektai.

Pagal tarybos priimtus sprendimus, departamentas skyrė 728 tūkst. Lt to paties
pareiškėjo keliems projektams finansuoti pagal tą pačią rėmimo kryptį. Toks lėšų
skyrimas Administravimo taisyklėse nenumatytas.
Pažymėtina, kad Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuoti Lietuvos
savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos, Kūno kultūros ir sporto departamento, Lietuvos
asociacijos „Sportas visiems“ pateikti projektai. Administravimo taisyklių 29 p. numatyta, kad
tarybos narys neturi teisės dalyvauti svarstant konkrečias paraiškas ir teikti pasiūlymus dėl projektų
rėmimo, jeigu jis yra pareiškėjo darbuotojas arba steigėjas. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo
nuostatų 32 p. nurodyta, kad tarybos narys privalo nusišalinti nuo projekto vertinimo, jeigu yra
pakankamas pagrindas manyti, kad jo dalyvavimas vertinant projektus sukels interesų konfliktą.
Jeigu tarybos narys nesilaiko šios nuostatos, taryba privalo priimti sprendimą dėl jų nušalinimo
vertinant konkrečius projektus. Toks sprendimas nebuvo priimtas. Šių organizacijų vadovai yra
tarybos nariai. Nuo tarybos darbo šių organizacijų vadovai nenusišalino, kai buvo vertinami jų
vadovaujamų organizacijų pateikti projektai, taip sukeldami interesų konfliktą ir nesilaikydami
nuostatų 32 p. reikalavimų.
Pastebėjimas
Taryba atrinko projektą ir buvo sudaryta Biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. FS-159 su Lietuvos
olimpinio sporto centru „Sporto įrangos ir inventoriaus įsigijimas“ (15 tūkst. Lt). Pažymėtina, kad
Lietuvos olimpinis sporto centras yra departamentui pavaldi įstaiga, finansuojama pagal
asignavimų valdytojo patvirtintas išlaidų sąmatas.
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Nustatyti atvejai, kai taryba be pagrindimo skiria organizacijoms daugiau lėšų, negu
prašoma projekte.
Pavyzdys
Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ projektui „Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės“ įgyvendinti
numatyta 330 tūkst. Lt suma. Iš rėmimo fondo prašyta 30 tūkst. Lt, nurodant, kad 300 tūkst. Lt planuojama
gauti iš savivaldybių. Taryba (protokolu Nr. 1) seniūnijų sporto žaidynėms skyrė 1 mln. Lt, kurį paskirstė
departamento generalinis direktorius įsakymu9, skirdamas lėšų savivaldybėms 2008 m. Lietuvos seniūnijų
sporto žaidynių I, II, III etapų vykdymui. I ir II etape lėšos buvo paskirtos Lietuvos miestų ir rajonų
savivaldybėms (pagal savivaldybių pateiktus duomenis, kiek kokia seniūnija vykdys sporto varžybų) – 496,5
tūkst. Lt, III etapo vykdymui 10 savivaldybių paskirta po 10 tūkst. Lt (100 tūkst. Lt), Lietuvos asociacijai
„Sportas visiems“ – 72,3 tūkst. Lt, Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijai „Nemunas“ – 250 tūkst. Lt
(lėšos panaudotos paviljono nuomai – 10620 Lt, prizams – 17464 Lt, transporto nuomai – 43243 Lt,
maistpinigiams – 178673 Lt). Šiaulių miesto savivaldybės BĮ Kūno kultūros mokyklai skirta 81,2 tūkst. Lt
Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių finalinių varžybų vykdymui.
Viešoji įstaiga „Lietuvos sporto informacijos centras“ pateikė paraišką remimo fondui, kurios
pavadinimas – „Lietuvos sporto enciklopedijos rengimas, leidyba ir spausdinimas“. Sąmatoje prie projekto
numatytos išlaidos rankraščio rengimui (128 tūkst. Lt), elektroninės enciklopedijos programinei ir techninei
įrangai (55 tūkst. Lt), leidybos darbams (69 tūkst. Lt), spausdinimui (98 tūkst. Lt), antrojo tomo rankraščio
rengimui (60 tūkst. Lt). Rėmimo fondo prašoma suma – 350 tūkst. Lt. Biudžeto lėšų naudojimo 2008-03-03
sutartimi Nr. FS-5 viešąjai įstaigai skirta 396 tūkst. Lt, tačiau prie sutarties patvirtintoje išlaidų sąmatoje lėšų
enciklopedijos spausdinimui nenumatyta, o kitos išlaidos padidintos.

Skirtų sumų pagrindimui audito metu negavome patvirtinimo, nes nepateiktas projekto
įgyvendinimo planas ir išlaidų sąmatos. Negalėjome nustatyti, dėl kokių priežasčių projektams buvo
skirtos didesnės sumos ir kodėl pasikeitė lėšų paskirtis. Pažymėtina, kad lėšos Sporto enciklopedijos
rengimui, leidybai ir spausdinimui viešąjai įstaigai „Lietuvos informacinis sporto centrui“ skiriamos
nuo 2006 m. Iki 2008-12-31 šiam projektui buvo skirta 669 tūkst. Lt, o 2009 m. skirta 380 tūkst. Lt,
tačiau sporto enciklopedija iki šiol neišleista – parengta tik internetinė versija.
Pagal tarybos priimtus sprendimus, departamentas 970 tūkst. Lt skyrė Lietuvos seniūnijų
sporto žaidynėms ir 46 tūkst. Lt Sporto enciklopedijos leidybos projektui vykdyti, nors
paraiškose projektų vykdymui šių sumų nebuvo prašoma.
Nustatyta, kad nesivadovauta Administravimo taisyklių 43.2 p., kad pareiškėjų ūkinė veikla
negali būti finansuojama, nes buvo finansuojama projektų pareiškėjų ūkinė veikla.
Pavyzdys
VšĮ „Lietuvos sporto informacijos centras“ paraiškos „Lietuvos sporto enciklopedijos rengimas, leidyba ir
spausdinimas“ vykdymui iš 2008 m. skirtų 383,6 tūkst. Lt darbo užmokesčiui panaudojo 311,1 tūkst. Lt, arba
81,1 proc. visų projekto išlaidų, 7,8 tūkst. Lt (!) – ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir kt. išlaidoms.
VšĮ „Lietuvos sporto informacijos centras“ paraiškos „Kūno kultūros ir sporto darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas“ vykdymui iš 2008 m. skirtų 404 tūkst. Lt darbo užmokesčiui panaudojo 133 tūkst. Lt, arba 32,9
proc. visų projekto išlaidų, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (9,5 tūkst. Lt (!)), trumpalaikio turto ir atsargų
nurašymo (0,3 tūkst. Lt (!)) ir kt. išlaidoms.
VšĮ „Sporto leidinių grupė“ pateikė paraišką rėmimo fondui „Sporto visuomenės plėtra“. Šiuo projektu
viešoji įstaiga prašė lėšų leisti savaitraštį „Sportas“. Taryba skyrė 271 tūkst. Lt savaitraščio leidybai 2008
metais. Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų registre nurodytos savaitraščio „Sportas“ leidybos išlaidos
(patalpų nuoma, benzino išlaidos, laikraščio spausdinimo išlaidos, ryšių paslaugos, honorarai straipsnių
autoriams ir kt.).
VšĮ „Antidopingo agentūra“ pateikė rėmimo fondui paraišką „Europos Tarybos antidopingo konvencijos
9
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ir UNESCO tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte įgyvendinimas“ Taryba skyrė 220 tūkst.
Lt. Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų registre nurodytos viešosios įstaigos išlaikymo išlaidos
(mokesčiai už komunalines paslaugas, degalų išlaidos, ryšių paslaugos, atlyginimai pagal autorines sutartis
(autorinės sutartys sudaromos su dopingo kontrolę atliekančiais pareigūnais, nors autorinių sutarčių objektas
neatitinka nurodytų Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo10 39 str.)).
Pastebėjimas
Birštono sveikos gyvensenos klubas „Šilagėlė“ pateikė paraišką „Kalnų slidinėjimo plėtra“, kurio
įgyvendinimui taryba skyrė 48 tūkst. Lt. Projekto tikslas – išmokyti slidinėti pagal sudarytą grafiką. Grafike
nurodyta kur ir kada buvo mokoma slidinėti: Ukrainoje Karpatuose, gimnazijos (nenurodyta kokios) salėje ir
stadione, Vytauto kalnų parke, Ignalinos VšĮ „Lietuvos žiemos sporto centras“, Austrijoje Kaprune. Lėšos
panaudotos slidininkų mokymui – 38 tūkst. Lt (darbo užmokestis), slidėms, apkaustams, lazdoms įsigyti – 8,5
tūkst. Lt, slidinėjimo kostiumams – 1,5 tūkst. Lt.

Pagal tarybos priimtus sprendimus, departamentas skyrė biudžeto asignavimus viešųjų
įstaigų veiklai – administravimo išlaidoms ir įstaigų išlaidoms, nesivadovaudamas Biudžeto
sandaros įstatymo 5 str. 1 d. ir Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo taisyklių 43.2
p.
Pagal tarybos priimtus sprendimus departamentas skyrė 1230,6 tūkst. Lt ne projektams
vykdyti, bet viešųjų įstaigų veiklai finansuoti nesivadovaudamas Biudžeto sandaros
įstatymo ir Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo taisyklėmis
Pagal tarybos priimtus sprendimus Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšos (4588,0
tūkst. Lt) skirtos nesivadovaujant fondo nuostatų ir jo administravimo taisyklių
reikalavimais:
– neįforminus finansuojamų projektų atitikties keliamiems reikalavimams pagal
nustatytus kriterijus,
– finansuojant to paties pareiškėjo ne vieną projektą pagal tą pačią rėmimo kryptį,
– skiriant finansavimą projektams, kuriuos vertino tarybos nariai, vadovaujantys
projektus vykdančioms organizacijoms,
– skiriant daugiau lėšų, negu reikalinga projektui įvykdyti, nepagrindžiant išlaidų
sąmatomis.
Taryba Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšas (4588,0 tūkst. Lt) skyrė pažeidžiant
teisės aktus, reikalavimų neatitinkantiems projektams, neskaidriai. Kadangi negalėjome
patikrinti visų projektų, teigiame, kad ši suma gali būti didesnė.
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Pekino XXIX olimpinės žaidynės
Sportininkų kelionės išlaidas į Pekino olimpines žaidynes finansavo Lietuvos tautinis
olimpinis komitetas, o sportininkus lydinčių asmenų išlaidas iš dalies finansavo Lietuvos olimpinis
sporto centras. Tam tikslui panaudota 266,6 tūkst. Lt.
Be to, Lietuvos olimpinio sporto centro direktoriaus įsakymais į tarnybines komandiruotes į
Pekino olimpines žaidynes buvo išsiųsti penki Centro darbuotojai (du direktoriaus pavaduotojai,
finansų skyriaus vedėjos pavaduotoja, sporto skyriaus vedėja ir sporto skyriaus vedėjo
pavaduotojas) teikti organizacinę pagalbą Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkams ir
aptarnaujančiam personalui. Komandiruočių įsakymuose nurodyta, kad komandiruočių išlaidas
(kelionės, nakvynės, maitinimo, draudimo) apmokės Lietuvos sporto federacijų sąjunga. Tačiau šių
darbuotojų komandiruočių išlaidas (17,1 tūkst. Lt) apmokėjo Centras biudžeto asignavimais iš savo
vykdomų programų.
Pavaldžios įstaigos direktoriaus įsakymuose11, kuriais remiantis darbuotojai buvo išsiųsti į tarnybines
komandiruotes į Pekino olimpines žaidynes, nurodyta, kad darbuotojai turi teikti organizacinę pagalbą
Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkams ir aptarnaujančiam personalui aklimatizacijos stovyklos ir
olimpinių žaidynių metu.

Komandiruočių ataskaitose, kurias darbuotojai pateikė grįžę iš Pekino, nurodyta:
Direktoriaus pavaduotojo: „Stebėjau ir analizavau varžybų organizavimą, susipažinau su sporto bazėmis ir jų
įranga. Bendraudamas su kaimyninių šalių sporto specialistais kėliau savo kvalifikaciją sportininkų rengimo ir
jų patriotinio auklėjimo klausimais, taip pat keitėmės patirtimi sporto sistemos tobulinimo ir sporto renginių
(stovyklų ir varžybų) organizavimo, finansavimo bei kitais globaliais sporto sistemos plėtojimo klausimais“.
Direktoriaus pavaduotojo: „Dalyvavau Lietuvos rinktinės vykdomose įvairių sporto šakų (irklavimo, plaukimo,
dviračių sporto, lengvosios atletikos, badmintono, bokso) komandų susirinkimuose, kuriuose buvo aptariami
pagrindinių varžybų etapo, varžybinio mikrociklo ypatumai ir dalyvavimo varžybose taktika (filmuotos
medžiagos peržiūra), teikiamos rekomendacijos treneriams, medikams ir komandų vadovams. Koordinavau
medikų ir sporto mokslininkų veiklą aklimatizacijos stovyklų metu bei konsultavau įvairiais rengimo
klausimais sportininkus ir jų trenerius, gyvenančius ne Olimpiniame kaimelyje“.

Taryba Lietuvos sporto federacijų sąjungai iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo skyrė
1660 tūkst. Lt projektui „Finansinių įsipareigojimų vykdymas rengiantis ir dalyvaujant Lietuvos
olimpinių sporto šakų rinktinėms atrankos į olimpines žaidynes etapuose, olimpinių žaidynių
testavimo varžybose. Sporto specialistų dalyvavimas olimpinėse žaidynėse, tarptautinių sporto
organizacijų konferencijose. Lietuvos strateginių sporto šakų nacionalinių rinktinių ekipiravimas“.
Atsiskaitydama už panaudotas lėšas Lietuvos sporto federacijų sąjunga (toliau – LSFS)
pateikė faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų registrą, kuriame nurodytos išlaidos (960 tūkst.
Lt), patirtos 2007 m. (960 tūkst. Lt buvo paskirstyta: sporto federacijoms atrankinėms varžyboms
vykdyti – 917 tūkst. Lt, medikamentams – 21,7 tūkst. Lt, darbo užmokesčiui (projekto vadovui ir
buhalteriui) – 13,9 tūkst. Lt, sumokėtos palūkanos bankui – 7,9 tūkst. Lt už du mėn.). Pažymėtina,
11
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kad LSFS 2007 m. iš AB SEB Vilniaus banko gavo paskolą (960 tūkst. Lt) tinkamam Lietuvos
sportininkų pasiruošimui olimpinėms žaidynėms, įvyksiančioms Pekine. Gautą paskolą LSFS
garantavo grąžinti iš Lietuvos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo 2008 m. numatytų asignavimų.
Departamentas pateikė informaciją AB SEB Vilniaus bankui, kad LSFS skiriamos biudžeto lėšos
kūno kultūros ir sporto plėtrai. Rašte nurodyta, kad 2008 m. programai vykdyti numatoma skirti 960
tūkst. Lt sporto šakų nacionalinių rinktinių pasiruošimui ir dalyvavimui Europos, pasaulio ir
olimpinių žaidynių atrankinėse varžybose.
Dalyvavimui Pekino olimpinėse žaidynėse, be minėtų 960 tūkst. Lt, kurie buvo skirti
sportininkų pasiruošimui olimpinėms žaidynėms, dar skirta ir panaudota 697,4 tūkst. Lt –
finansuota 77 asmenų kelionė į Pekino olimpines žaidynes (lėktuvo bilietai, vizos, maistpinigiai,
bilietai į olimpines žaidynes). Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybai priėmus sprendimą, 68
asmenys buvo išsiųsti į olimpines žaidynes pagal Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (toliau –
LTOK) nustatytą sąrašą, finansuojant kelionės išlaidas iš Departamento vykdomos 03.06 programos
„Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas“ (lėšas pervedus Lietuvos sporto federacijų sąjungai).
Į Lietuvos sporto specialistų grupes, vykstančias į XXIX olimpines žaidynes Pekine, įrašyti šie asmenys ir
teikiami patvirtinti LTOK Vykdomajam komitetui:
LTOK viceprezidentai; LTOK Vykdomojo komiteto nariai; LTOK Revizijos komisijos nariai; olimpinių
žaidynių medalininkai (Lietuvos olimpiečių asociacijos teikimu); LRV kanceliarijos vedėjai ir ministerijų
sekretoriai (KKSD teikimu); Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus pavaduotojai;
Vilniaus pedagoginio universiteto ir Lietuvos kūno kultūros akademijos rektoriai; LSFS prezidentas ir
viceprezidentai; olimpinių sporto šakų federacijų, delegavusių olimpiečius į Lietuvos olimpinę rinktinę,
prezidentai, viceprezidentai, generaliniai sekretoriai (LSFS teikimu); miestų, delegavusių olimpiečius į
Lietuvos olimpinę rinktinę, merai; miestų kūno kultūros ir sporto padalinių, delegavusių olimpiečius į Lietuvos
olimpinę rinktinę, vadovai; miestų kūno kultūros ir sporto padalinių, delegavusių olimpiečius į Lietuvos
olimpinę rinktinę, sporto centrų vadovai; VšĮ Lietuvos sporto informacijos centro direktorius; Lietuvos
asociacijos „Sportas visiems“ prezidentas.

Taigi į sąrašą buvo įtraukti LRV kanceliarijos vedėjai ir ministerijų sekretoriai, KKSD
generalinio direktoriaus pavaduotojai, VPU ir LKKA rektoriai, LSFA prezidentas ir
viceprezidentai, miestų, delegavusių olimpiečius į Lietuvos olimpinę rinktinę, merai.
Tokia asmenų išsiuntimo ir jų kelionės išlaidų finansavimo tvarka nereglamentuota jokiais
teisės aktais.
Mūsų nuomone, tokia tvarka, kai olimpinės delegacijos sąrašą rengia Lietuvos tautinis
olimpinis komitetas, o šio sąrašo žmonių kelionės išlaidos finansuojamos valstybės biudžeto
asignavimais, yra ydinga, nes, vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 5 str. 1 d. 7 p., asignavimų
valdytojas privalo užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą,
ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.
Lietuvos sporto federacijų sąjunga iš gautų asignavimų (697,4 tūkst. Lt) apmokėjo
komandiruočių išlaidas ir devynių Departamento darbuotojų (Bendrojo skyriaus vyriausiojo
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specialisto, Teisės ir personalo skyriaus vedėjo, trijų Departamento generalinio direktoriaus
pavaduotojų, Sporto ir strategijos skyriaus vyriausiojo specialisto, Kūno kultūros ir sporto rėmimo
fondo administravimo skyriaus vedėjo, vyriausiojo finansininko, Investicijų ir turto valdymo
skyriaus vyriausiojo specialisto), kurie nebuvo įtraukti į LTOK pateiktą asmenų sąrašą, o į
olimpines žaidynes išsiųsti Departamento direktoriaus įsakymais12.
Departamento generalinio direktoriaus įsakymuose, kuriais remiantis darbuotojai buvo išsiųsti į tarnybines
komandiruotes į Pekino olimpines žaidynes, nurodyta, kad darbuotojai turi teikti organizacinę ir metodinę
pagalbą Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkams.

Komandiruočių ataskaitose, kurias darbuotojai pateikė grįžę iš Pekino, nurodyta:
Generalinio direktoriaus pavaduotojo: „ [...] buvo išskirtinė proga stebėti geriausių mūsų sportininkų startus iš
arti ir juos įvertinti savo akimis.“
Teisės ir personalo skyriaus vedėjos: „Komandiruotės metu įvyko susitikimai su olimpinės misijos vadovais,
kurių metu buvo susipažinta su pateikta informacija apie misijos veiklą ir olimpiados organizavimo klausimus.
Pristatyta informacija apie olimpinių misijų akreditacijas, sportininkų apgyvendinimo ir kitus praktinius
organizavimo klausimus [...] buvo susipažinta su dopingo kontrolės pareigūnų veikla, dalyvauta susitikimuose,
kurių tikslas įvertinti Lietuvos dopingo kontrolės pareigūnų pasirengimą tarptautinio masto renginiuose ir
planuojant pasirengimą aukštesnio rango varžyboms. Žaidynių metu buvo susipažinta su kai kuriais Europos
konvencijos Dėl brutalaus žiūrovų elgesio per sporto varžybas ir ypač per futbolo rungtynes galimais
praktiniais įgyvendinimo aspektais. Įvertintas policijos pareigūnų bei savanorių darbas.“
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo skyriaus vedėjo: „Siekiant atlikti fondo lėšų
panaudojimo patikrą [...], buvau komandiruotėje Pekine, kur be pagrindinės užduoties teikiau organizacinę ir
metodinę pagalbą Lietuvos olimpinės sportinės delegacijos nariams, rengiantis ir dalyvaujant olimpinių
žaidynių startuose. Metodinė ir organizacinė pagalba buvo suteikta bokso, šiuolaikinės penkiakovės, imtynių,
stalo teniso, lengvosios atletikos, dviračių treko sporto šakų atstovams. Išvada: fondo lėšos panaudotos pagal
sutartyje numatytas priemones; tikslinga ir ateityje teikti paramą; suteikta metodinė ir organizacinė pagalba
padėjo Lietuvos sportininkams sėkmingai dalyvauti Pekino olimpinėse žaidynėse“.
Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas: „Žaidynėse man svarbiausia buvo pasižiūrėti ir
susipažinti, kaip įrengtos olimpinės sporto bazės, svarbiausi olimpiniai sporto objektai – pagrindinis olimpinis
stadionas, baseinas, beisbolo stadionas, irklavimo kanalas, sunkiosios atletikos ir imtynių, gimnastikos, kitų
sporto šakų salės, pats olimpinis kaimelis. Domino sporto bazių funkcionalumas, jų patogumas sportininkams,
žiūrovams, treneriams ir kitiems sporto specialistams, kurie tiesiogiai dirba kartu su sportininkais ir užtikrina
pilnavertį jų dalyvavimą varžybose. Susipažinimas su šiuolaikiniais sporto objektais labai svarbus, ateičiai
planuojant statyti naujus sporto objektus Lietuvoje, kurie atitiktų šiuolaikinius reikalavimus, įgyti patirties
organizuojant Lietuvoje įvairius Europos ir pasaulio čempionatus“.
Strategijos skyriaus vyriausiasis specialistas: „Vykstant į Pekino olimpines žaidynes Departamento vadovybė ir
skyriaus darbuotojai įpareigojo atlikti tokius darbus:
Išnagrinėti stambių varžybų organizavimo patirtį;
Stebėti ir analizuoti mūsų sportininkų stipriąsias ir silpnąsias pasirengimo žaidynėms puses;
Reikalui esant teikti siūlymus mūsų šalies federacijų atstovams dėl mūsų olimpiečių, trenerių veiksmų;
Stebėti, analizuoti ir teikti siūlymus mūsų sportininkus aptarnaujančiam personalui varžybų metu, dėl būsimų
varžovų kovų taktikos ir manieros;
Aktyviai dalyvauti Lietuvos sirgalių ir palaikymo komandų organizavime;
Išsiaiškinti sporto varžybų vykdymo ir teisėjavimo naujoves;
Stebėti ir analizuoti mūsų šalies sportininkų moralinio – valinio parengtumo lygį;
Būti pasirengusiam savo pastabas pateikti formuojant ataskaitą apie Lietuvos olimpiečių dalyvavimą Pekino
žaidynėse.“
Ar šie darbai buvo atlikti, ataskaitoje nenurodyta.

12

Departamento generalinio direktoriaus įsakymai: 2008-07-30 Nr. KK-162, 2008-07-28 Nr. KK-157, Nr. KK-158, Nr. KK-159.
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Tarybai priėmus sprendimą finansuoti 68 asmenų kelionės išlaidas, pagal Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto nustatytą sąrašą ir Departamento direktoriui išsiuntus 9
departamento darbuotojus 697,4 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų panaudota ne Kūno
kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo 4 str. nurodytoms remiamoms veiklos sritims
finansuoti, bet ir daliai asmenų, nesusijusių su sportu ir olimpiniu judėjimu kelionės
išlaidoms apmokėti.
Pavaldžios įstaigos direktoriui išsiuntus 5 Lietuvos olimpinio sporto centro darbuotojus į
Pekino olimpines žaidynes 17,1 tūkst. Lt panaudota ne pavaldžios įstaigos vykdomų
programų tikslams.

2.1.2. Programa „Kūno kultūros ir sporto plėtra“
Kūno kultūros ir sporto įstatymo13 15 str. nurodyta, kad departamentas tik su pripažinta
nacionaline sporto (šakos) federacija gali pasirašyti biudžeto lėšų naudojimo sutartį. Departamentas
2008 m. nenustatė nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos. Todėl biudžeto lėšos
buvo skiriamos sporto federacijoms, kitoms sporto organizacijoms, kurios nėra pripažintos.
Departamentas 2008 metais sporto ir kitoms organizacijoms paskirstė 22 857,5 tūkst. Lt. Iš
jų departamentas pagal Valstybės biudžeto lėšų skyrimo sporto šakų plėtojimui principus 2006–
2008 metams14 „Sporto šakų plėtotei, šalies čempionatų bei kitų sporto renginių Lietuvoje
organizavimui ir dalyvavimui tarptautinėse varžybose“ skyrė 11 550 tūkst. Lt, tačiau iš šios sumos
vienasmeniškais direktoriaus įsakymais pagal sporto organizacijų prašymus buvo perskirstyta 780,2
tūkst. Lt. Iš 11307,5 tūkst. Lt (22 857,5–11 550,0) pagal Lietuvos sporto visiems programoms
įvertinti ir biudžeto lėšoms paskirstyti komisijos15 2008 m. sausio 10 d. posėdžio protokolą 1080
tūkst. Lt skirta projektui „Sporto visiems, sveikatingumo renginių, konkursų, metodinės veiklos ir
kitų priemonių organizavimas šalies gyventojams, sporto veteranams, tautinėms mažumoms“.
Ekspertų komisija Lietuvos neįgaliųjų sporto organizacijų programoms įvertinti16 pagal
Lietuvos parolimpinio komiteto lėšų paskirstymą (2008-02-08 raštas) 1500 tūkst. Lt paskyrė
projektui „Sporto renginių, konkursų, metodinės veiklos ir kitų priemonių organizavimui neįgaliems
žmonėms bei dalyvavimas tarptautiniuose sporto renginiuose“. Kita suma (8727,5 tūkst. Lt)
paskirstyta vienasmeniškais direktoriaus įsakymais, nesant komisijų skirstymo nutarimų.

13

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas (2008-04-17 Nr. X-1501).
Departamento direktoriaus 2006-01-25 įsakymu Nr. V-35 patvirtinti Valstybės biudžeto lėšų skyrimo sporto šakų plėtojimui
principai 2006–2008 metams.
15
Departamento direktoriaus 2008-01-09 įsakymu Nr. V-09 patvirtinta Lietuvos sporto visiems programoms įvertinti ir biudžeto
lėšoms paskirstyti komisija.
16
Departamento direktoriaus įsakymas Nr. V-41 „Dėl ekspertų komisijos Lietuvos neįgaliųjų sporto organizacijų programoms
įvertinti ir biudžeto lėšoms paskirstyti sudarymo“.
14
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Departamento 2008-01-17 direktoriaus įsakymu Nr. V-31 patvirtintas Lietuvos sporto
organizacijų, kurių tarptautinės sporto federacijos nepripažino dėl dopingo vartojimo sporte,
sąrašas, jame nurodyta, kad departamentas netarpininkaus įsakyme išvardytoms sporto
organizacijoms teikiant paraiškas dėl tarptautinių sporto renginių organizavimo Lietuvoje ir neskirs
šių renginių organizavimui valstybės biudžeto lėšų. Biudžeto lėšų naudojimo 2008-03-31 sutartimi
Nr. SS-116 Lietuvos fitneso federacijai skirta 200 tūkst. Lt renginio „Jubiliejinis tarptautinis
„Gintarinis prizas“ turnyro organizavimo išlaidoms padengti. Lietuvos fitneso federacija – viena
organizacijų, kuri pagal sąrašą nėra finansuojama.
Vienasmeniškais departamento generalinio direktoriaus įsakymais, nesant komisijų
nutarimo skirta 9507,7 tūkst. Lt, iš kurių 200,0 tūkst. Lt skirta Lietuvos fitneso
federacijai, kuri negali būti finansuojama.
Vadovaudamasis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nuostatais17, departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, kartu su kitomis
suinteresuotomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei nevyriausybinėmis
organizacijomis įgyvendina bendrą valstybės ir kūno kultūros ir sporto plėtotės politiką, sveikos
gyvensenos programas, skatina Lietuvos Respublikos gyventojus nuolat sportuoti, sudaryti sąlygas
sporto organizacijoms rengti didelio meistriškumo sportininkus, kurie atstovautų Lietuvos
Respublikai tarptautinėse varžybose, sudaryti sąlygas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir
įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms propaguoti ir didinti kūno kultūros ir sporto
efektyvumą.
Biudžeto sandaros įstatymo 5 str. 1 d. nurodyta, kad asignavimų valdytojas privalo naudoti
skirtus biudžeto asignavimus pagal nustatytą paskirtį savo vadovaujamos biudžetinės įstaigos
programoms vykdyti, paskirstyti jiems skirtas biudžeto lėšas pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir
kitiems subjektams (kiti subjektai pagal įstatymo 2 str. 1 d. – atliekantys viešojo administravimo
funkcijas) programoms vykdyti.
Pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir
vykdymo taisyklių18 81 punktą, asignavimų valdytojai, organizuodami programų, finansuojamų iš
valstybės ir savivaldybių biudžetų, vykdymą, turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo nustatyta tvarka iš įmonių, įstaigų ir organizacijų pirkti paslaugas ir darbus, nepriskirtus
asignavimo valdytojo ar jam pavaldžių biudžetinių įstaigų funkcijoms.
Departamentas nesivadovavo šių teisės aktų nuostatomis, nes programoms vykdyti skirtus
valstybės biudžeto asignavimus pervedė viešosioms ir kitoms organizacijoms. Nesilaikydamas
17
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-08-23 nutarimu Nr. 1012 patvirtinti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nuostatai, 6.1–6.26 p. (2006-06-08 nutarimo Nr. 564 redakcija).
18
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimu Nr. 543 patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės (2005-06-21 Nr. 687 aktuali redakcija).
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Viešųjų pirkimų įstatymo19, departamentas pirkdamas paslaugas netaikė šiame įstatyme numatytų
pirkimo procedūrų ir skyrė lėšų programai 01.15 „Kūno kultūros ir sporto plėtra“:


VšĮ „Optimalūs sporto sprendimai“ – 488,0 tūkst. Lt;



Lietuvos sporto federacijų sąjungai – 305,5 tūkst. Lt;



Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijai „Nemunas“ – 130,0 tūkst. Lt;



Lietuvos sporto draugijai „Žalgiris“ – 150,0 tūkst. Lt;



Lietuvos studentų sporto asociacijai – 482,0 tūkst. Lt;



Asociacijai „Sportas visiems“ – 140,0 tūkst. Lt;



Lietuvos mokinių ir studentų sporto centrui – 700,0 tūkst. Lt.

Departamentas, pirkdamas paslaugas, netaikė Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų
pirkimo būdų, ir, nesivadovaudamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis bei Biudžeto sandaros
įstatymu, programos vykdytojais pasirinko viešąsias ir kitas įstaigas ir pervedė joms
programoms vykdyti skirtus valstybės biudžeto asignavimus (2 395,5 tūkst. Lt).
Departamentas, vykdydamas 01.15 programą „Kūno kultūros ir sporto plėtra“, priemones,
kurias numatyta vykdyti iš šiai programai skirtų asignavimų, finansuoja iš 03.06 programos „Kūno
kultūros ir sporto rėmimo fondas“. Toks finansavimas buvo vykdomas organizuojant Lietuvos
seniūnijų sporto žaidynes. žaidynės – vienas 01.15 programos 01.15.03.01.01 priemonės „Sporto
visiems, sveikatingumo renginių, konkursų, metodinės veiklos ir kitų priemonių organizavimas
šalies gyventojams, sporto veteranams ir tautimėms mažumoms“ renginių.
Lietuvos jaunimo moterų ir Lietuvos jaunių žolės riedulio rinktinių pasirengimo ir
dalyvavimo Europos žolės riedulio čempionatuose ir pasaulio čempionato atrankinėse varžybose
išlaidoms iš dalies padengti su Lietuvos žolės riedulio federacija buvo pasirašytos dvi Biudžeto lėšų
naudojimo sutartys iš 01.15 programos „Kūno kultūros ir sporto plėtra“ lėšų (178,9 tūkst. Lt) ir iš
Lietuvos Respublikos Vyriausybės Rezervo fondo (70 tūkst. Lt).
Lėšos panaudotos pasiruošimui ir dalyvavimui Europos moterų uždarų patalpų riedulio čempionato varžybose,
Lietuvos moterų ir vyrų uždarų patalpų A ir B divizionų čempionato varžybose, Lietuvos berniukų U-12,
vaikinų U-16 ir merginų U-16 uždarų patalpų riedulio pirmenybėse.

Iš 06.03 programos „Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas“ Lietuvos žolės riedulio
federacijai pagal dvi Biudžeto lėšų skyrimo sutartis buvo skirta 160 tūkst. Lt Lietuvos jaunių
merginų ir vaikinų U-16 žolės riedulio rinktinių pasiruošimui ir dalyvavimui 2008 m. Europos
jaunių U-16 žolės riedulio čempionato varžybose.
19

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (1996-08-13 Nr. I-1491, 2005-12-22 Nr. X-471 redakcija).
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Su Lietuvos rankinio federacija pasirašytos trys biudžeto lėšų naudojimo sutartys iš 01.15
programos „Kūno kultūros ir sporto plėtra“ lėšų – 425 tūkst. Lt.
Lėšos panaudotos įvairių amžiaus grupių rankinio varžyboms pasiruošti ir jų vykdymo išlaidoms padengti.

Iš 06.03 programos „Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas“ Lietuvos rankinio federacijai
pagal Biudžeto lėšų skyrimo sutartį skirta 496 tūkst. Lt pasirengimui ir dalyvavimui Europos ir
pasaulio čempionatuose.
Departamentas biudžeto lėšas skyrė federacijoms iš 01.15 programos „Kūno kultūros ir
sporto plėtra“, neįvertinus lėšų skyrimo iš 03.06 programos „Kūno kultūros ir sporto
rėmimo fondas“ ir atvirkščiai. Tokiu būdu lėšos (1169,9 tūkst. Lt) sporto organizacijoms
skirtos iš skirtingų programų, tačiau tam pačiam tikslui įgyvendinti, t.y. lėšų skyrimas
dubliuojasi ir yra neracionalus.

Lietuvos jaunių sporto žaidynių finansavimas
Departamento direktoriaus 2008-05-08 įsakymu Nr. V-227 „Dėl lėšų skyrimo“ skirta 300
tūkst. Lt VšĮ „Optimalūs sporto sprendimai“ Lietuvos jaunių sporto žaidynių renginių finansavimui.
2008-04-08 direktoriaus įsakymu Nr. V-186 patvirtintas Lietuvos jaunių sporto žaidynių
organizacinis komitetas. Jam ir sporto šakų federacijoms, dalyvaujančioms Žaidynių programoje
(baidarių ir kanojų irklavimas, boksas, buriavimas, dviračių sportas, futbolas, graikų-romėnų
imtynės, irklavimas, krepšinis, lengvoji atletika, plaukimas, rankinis, sunkioji atletika, šiuolaikinė
penkiakovė) nurodyta organizuoti ir rengti sporto žaidynių varžybas. Direktoriaus 2008-04-28
įsakymu Nr. V-216 „Dėl 2008 m. Lietuvos jaunių sporto žaidynių strateginių sporto šakų varžybų
finansavimo“ skirta 50 tūkst. Lt sporto federacijų, dalyvaujančių Žaidynėse, finansavimui.
Lietuvos sporto federacijų sąjungai pagal Biudžeto lėšų naudojimo 2008-02-15 sutartį
Nr. SS-52 skirta 305,5 tūkst. Lt. Prie sutarties esančiame Kūno kultūros ir sporto renginių plane
nurodyta, kad lėšos bus naudojamos pasiruošimui ir dalyvavimui 2008 metų Lietuvos jaunių sporto
žaidynėse (74 tūkst. Lt), pasiruošimui Baltijos šalių jaunių žaidynėms (29,9 tūkst. Lt), dalyvavimui
programos „Pekinas 2008„ įgyvendinime (68,9 tūkst. Lt), sporto šakų federacijų darbo koordinacijai
ir buhalteriniam aptarnavimui (71,7 tūkst. Lt), sporto vadybininkų kvalifikacijos tobulinimui (18
tūkst. Lt), dalyvavimui programos „Pasaulio lietuvių žaidynės 2009“ organizavime (43 tūkst. Lt).
Nustatyta, kad Lietuvos sporto federacijų sąjungai skirta 74,0 tūkst. Lt 2008 m. Lietuvos
jaunių sporto žaidynių organizavimui, kurias, direktoriaus įsakymu buvo pavesta organizuoti VšĮ
„Optimalūs sporto sprendimai“.
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Įvertinus Lietuvos sporto federacijų sąjungos pateiktus faktines išlaidas (305,5 tūkst. Lt)
patvirtinančius dokumentus, nustatyta, kad LSFS 8,9 tūkst. Lt panaudojo kitų juridinių asmenų
patirtoms išlaidoms apmokėti, 201,2 tūkst. Lt LSFS darbuotojų darbo užmokesčiui ir 95,4 tūkst. Lt
LSFS išlaikymui.
Lietuvos sporto federacijų sąjunga dalį lėšų panaudojo IV Pasaulio žaidynėms „Sportas
visiems“, kur nurodytos išlaidos 2 aviabilietams į Seulą ir atgal (7153 Lt). Sąskaitos
išrašytos Lietuvos neolimpiniam komitetui. Tokios išlaidos sąmatoje prie sutarties
nenumatytos ir į žaidynes važiuoti nebuvo planuojama. Be to, apmokėtos ryšių paslaugų
sąskaitos, išrašytos Lietuvos sporto federacijų sąjungos labdaros ir paramos sporto fondui
(1660 Lt).

Departamentas 74 tūkst. Lt skyrė Lietuvos sporto federacijų sąjungai, kuri Lietuvos
jaunių sporto žaidynių neorganizuoja bei nevykdo.
Lietuvos sporto federacijų sąjunga 305,5 tūkst. Lt panaudojo ne sporto renginiams
finansuoti, o kitų juridinių asmenų 8,9 tūkst. Lt patirtoms išlaidoms apmokėti, 201,2
tūkst. Lt LSFS darbuotojų darbo užmokesčiui, 95,4 tūkst. Lt Lietuvos sporto federacijų
sąjungos išlaikymui.
Departamentas nesivadovavo Biudžeto sandaros įstatymo 5 str. 1 d. 7 p., kuriame
nurodyta, kad asignavimų valdytojas privalo užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų
asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Rezervo fondo lėšų naudojimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu20 skirta 230 tūkst. Lt pasirengimo 2011 m.
Europos vyrų krepšinio čempionatui Lietuvoje įgyvendinimo išlaidoms padengti. Departamentas su
viešąja įstaiga „Optimalūs sporto sprendimai“ sudarė 2008-03-11 Biudžeto lėšų naudojimo sutartis
Nr. SV-11 (56 tūkst. Lt). Dalis lėšų (28 tūkst. Lt) panaudota ne pagal paskirtį, t. y. viešosios įstaigos
išlaikymo išlaidoms (15,3 tūkst. Lt) ir knygos „Lietuvos jaunių sporto žaidynės“ leidybos išlaidoms
(12,7 tūkst. Lt).
Departamentas 28,0 tūkst. Lt, skirtų iš Lietuvos Respublikos Rezervo fondo, 2011 m.
Europos vyrų krepšinio čempionato Lietuvoje pasirengimui, panaudojo ne pagal paskirtį,
nes apmokėjo viešosios įstaigos išlaikymo ir knygos leidybos išlaidos.
20

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-04-17 nutarimas Nr. 350 „Dėl lėšų skyrimo“.
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2.1.3. UAB „Respublikinės mokomosios sporto bazės“ kapitalinis
remontas
Departamentas iš Valstybės investicijų programos 2007–2008 metais vykdė projektą „UAB
Respublikinės mokomosios sporto bazės kapitalinis remontas“. Departamentas 2007 m. rugsėjo 11
d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. SV-82, kurioje numatyti bazės projektavimo ir kapitalinio
remonto darbai.
2007 m. atlikta darbų už 3200 tūkst. Lt, iš jų 232,2 Lt projektavimo darbai, bet nėra išlaidas
pateisinančių dokumentų (darbų priėmimo aktų). 2008 m. atlikta darbų už 2500 tūkst. Lt, iš jų 183,2
tūkst. Lt Lt sumokėta už projektavimo darbus, tačiau nepateikti išlaidas pateisinantys dokumentai.
Negalime patvirtinti, kad 415,4 tūkst. Lt (232,2+183,2) už valstybės biudžeto lėšų už projektavimo
darbus sumokėta teisėtai.
Objekto kapitalinio remonto darbai prasidėjo 2007 m., tačiau statybos leidimas kapitalinio
remonto darbams vykdyti gautas tik 2008 m. balandžio 16 d. Kapitalinio remonto darbai buvo
vykdomi be statybos leidimo. Tai prieštarauja Statybos įstatymo21 23 str. 24 d., kad draudžiama
statinio statyba be statybos leidimo, kai jis Statybos įstatymo nustatytais atvejais yra privalomas.
Departamentas, kaip asignavimų valdytojas, pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros
įstatymo 5 str. 1 d. 7 punktą privalo užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo
teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą, o pagal 7 str. 1 d. atsako už paskirtų
asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus ir rezultatyvų naudojimą.
Departamentas nesivadovavo įstatymo reikalavimais, nes nepareikalavo visų projektavimo darbų
išlaidas pateisinančių dokumentų (darbų atlikimo aktų).
Departamentas

nesivadovavo

įstatymo

reikalavimais,

nes

nepareikalavo

visų

projektavimo darbų išlaidas pateisinančių dokumentų (darbų atlikimo aktų). Negalėjome
patvirtinti teisėtumo 415,4 tūkst. Lt išlaidų, kurias departamentas patyrė 2007–2008
metais apmokėdamas rangovams už projektavimo darbus.
Departamentas nesilaikė Statybos įstatymo nuostatų, nes UAB „Respublikinės
mokomosios sporto bazės“ kapitalinį remontą vykdė be statybos leidimo, kuris buvo
gautas baigiantis kapitalinio remonto darbams.

2.1.4. Pavaldžioje įstaigoje Lietuvos olimpiniame sporto centre
Lietuvos olimpinis sporto centras nesivadovavo Biudžetinių įstaigų įstatymo22 8 str. 5 d.,
kad iš asignavimų valdytojų gautus biudžeto asignavimus įstaigos naudoja racionaliai ir taupiai ir
tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas, nes asignavimus (74,7 tūkst. Lt), skirtus
21
22

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (1996-03-19 Nr. I-1240, 2006-10-17 įstatymo Nr. X-857 redakcija).
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (1995-12-05 Nr. I-1113, 2007-06-26 įstatymo Nr. X-1216 redakcija).
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darbo užmokesčiui, panaudojo socialinei paramai, o kitoms paslaugoms skirtus asignavimus (216,6
tūkst. Lt) panaudojo ilgalaikio materialiojo turto remontui.
Patirtos socialinės paramos ir ilgalaikio materialiojo turto remonto kasinės ir faktinės
išlaidos apskaitoje įregistruotos kaip darbo užmokesčio ir kitų paslaugų išlaidos, taigi nesivadovauta
Valstybės ir savivaldybės biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija23 ir Buhalterinių apskaitos
taisyklių 269 punktu, kad faktinių išlaidų iš biudžeto apskaita tvarkoma pagal įstaigos vykdomas
programas ir biudžeto pajamų ir išlaidų funkcinę bei ekonominę klasifikaciją. Be to, ne visos darbo
užmokesčio (18,9 tūkst. Lt) ir socialinio draudimo (2,0 tūkst. Lt) faktinės išlaidos nurodytos
Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 2).
Centras 2008 m. pabaigoje avansu sumokėjo 19,2 tūkst. Lt už šilumos energiją AB
„Vilniaus energija“ ir 1,9 tūkst. Lt už elektros energiją AB Rytų skirstomiesiems tinklams, nors liko
nesumokėta už šilumos energiją AB „Kauno energija“ – 11,1 tūkst. Lt, už dujas AB „Lietuvos
dujos“ – 3,6 tūkst. Lt, nesumokėta kitiems kreditoriams. Mokėta nepagrindus apskaitos
dokumentais ir nesilaikant Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 2 d. Šiuo atveju nesivadovauta
Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo24 14 str. 2 d., kad iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas
įsiskolinimas. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 str. 3 d. nurodyta, kad
biudžetiniai metai – metai, kurie prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną, todėl
teigiame, kad 2008 metams skirti asignavimai (21,1 tūkst. Lt) panaudoti 2009 metų išlaidoms
finansuoti. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje, nurodžius
ateinančių metų išlaidas, kasinės išlaidos didesnės 21,1 tūkst. Lt.
Centras 2008 m. įsigijo medikamentų už 644,2 tūkst. Lt ir maisto produktų už 365,6 tūkst.
Lt, neatlikęs Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų viešojo pirkimo procedūrų.
Departamentui pavaldus Lietuvos olimpinis sporto centras 291,3 tūkst. Lt biudžeto
asignavimų panaudojo ne pagal patvirtintas išlaidų sąmatas nesivadovaudamas
Biudžetinių įstaigų įstatymo reikalavimais; pažeisdamas finansinę drausmę 2008 metams
skirtus asignavimus (21,1 tūkst. Lt) panaudojo 2009 metų išlaidoms finansuoti. Centras
1009,8 tūkst. Lt panaudojo prekių įsigijimui, netaikydamas Viešųjų pirkimų įstatyme
nustatytų procedūrų.
Dėl to, kad pavaldi įstaiga patirtas išlaidas apskaitė ne pagal Buhalterinės apskaitos
taisykles ir Valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikaciją, suvestinėje
departamento Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje
23

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija (patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2003-07-03 įsakymu Nr. 1K-184 (su vėlesniais pakeitimais).
24
Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas (2007-12-06 Nr.
1353).
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(forma Nr. 2) darbo užmokesčio kasinės išlaidos nurodytos 74,7 tūkst. didesnės, faktinės
išlaidos 55,8 tūkst. Lt didesnės (74,7-18,9), 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 216,6 tūkst. Lt didesnės, o ilgalaikio
materialiojo turto remonto išlaidos šia suma mažesnės.
Pavaldžiai įstaigai 2008 metų finansinėje ataskaitoje nurodžius ateinančių metų išlaidas,
suvestinėje departamento Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d.
ataskaitoje kasinės išlaidos didesnės 21,1 tūkst. Lt.

2.2. Turto valdymas
Centras patikėjimo teise valdo pastatą – maniežą Vilniuje, Žemaitės g. 6. Pastato vienu
kabinetu (18 kv. m) naudojasi Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija, o dviem kabinetais (16,09 ir
18,17 kv. m) – VšĮ „Antidopingo agentūra“. Abi įstaigos naudojasi patalpomis nesudariusios
patalpų naudojimo sutarčių, t.y. valstybės turtas, valdomas patikėjimo teise, perduotas šioms
įstaigoms nesivadovaujant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymu25.
Centras sudydamas sutartis su šilumos ir elektros tiekėjais prisiėmė įsipareigojimus padengti
išlaidas už Kauno miesto savivaldybės administraciją, Kauno sporto mokyklas „Gaja“ ir „Viltis“,
privatizuotų butų gyventojus (Kedrų g. 6, Vilnius), VšĮ „Antidopingo agentūrą“ ir Lietuvos
neįgaliųjų sporto federaciją ir naudojo biudžeto asignavimus, skirtus programoms vykdyti, kitų
juridinių ir fizinių asmenų patirtoms išlaidoms dengti, nesivadovaudamas Biudžetinių įstaigų
įstatymo 8 str. 5 d., kad iš asignavimų valdytojų gautus biudžeto asignavimus įstaigos naudoja
racionaliai ir taupiai ir tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas. Centras su jais
sudarė paslaugų teikimo (šilumos ir elektros energijos) sutartis,taigi sudarė sutartis dėl paslaugų
teikimo, prisiimdamas įsipareigojimus, kurių faktiškai nevykdo ir negali įvykdyti.
Neįteisintas žemės naudojimas po Centro patikėjimo teise valdomais pastatais ir statiniais,
esančiais Vilniuje, M. K. Čiurlionio g. 112.
Centras nesivadovauta Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo 15 str. 4 d. ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo26 9 str. 1 d., nes viešuosiuose
registruose neįregistruota į apskaitą įtraukta hidroforinė-boilerinė (inv. Nr. 012004).
Departamentui pavaldi įstaiga – Lietuvos olimpinis sporto centras – prisiėmė
įsipareigojimus padengti išlaidas, patirtas kitų juridinių ir fizinių asmenų ir tam naudojo
25

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (1998-05-12 Nr. VIII-729,
2006-08-08 įstatymo Nr. X-771 redakcija).
26
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (2001-06-210 Nr.IX-391, 2007-06-28 įstatymo Nr. X-1239 redakcija).
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

23
Valstybinio audito ataskaita

biudžeto asignavimus, skirtus programų vykdymui, nesivadovaudamas Biudžetinių
įstaigų įstatymu. Sudarė su juridiniais ir fiziniais asmenimis paslaugų sutartis, kurių iš
tikrųjų neteikia ir negali teikti pagal vykdomą veiklą.
Tokiu būdu negavome užtikrinimo, kad programų vykdymui skirti asignavimai
naudojami teisėtai ir racionaliai.
Pavaldi įstaiga jai patikėtą valstybės turtą valdė neįregistravusi viso valdomo turto,
neįteisinusi patalpų perdavimo tretiesiems asmenims ir naudojo ne teisės aktų nustatyta
tvarka.

3.

Rekomendacijos

Kūno kultūros ir sporto departamentas dėl audito metu nustatytų klaidų ir teiktų
rekomendacijų buvo informuotas raštais: 2008 m. rugsėjo mėn. 29 d. Nr. S-(50-1.10.1)-1794 „Dėl
valstybės biudžeto asignavimų 2009 metams išlaidų planavimo“, 2008 m. lapkričio mėn. 20 d. Nr.
S-(50-1.10.1)-2174 „Dėl audito metu nustatytų dalykų“.
Dauguma klaidų atsirado, nes naudojant biudžeto asignavimus nesivadovauta Lietuvos
Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 str. 1 d. 1 p.
Departamentas audito metu pateiktas rekomendacijas įvykdė: parengė Nacionalinių sporto
(šakų) federacijų pripažinimo tvarką ir kriterijus, Biudžeto lėšų skyrimo sporto organizacijoms ir
atsiskaitymo už jas tvarką, patikslino netarnybinių komandiruočių metu patirtas išlaidas pagal
Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją. Ne visos klaidos, turėjusios įtakos
finansinių ataskaitų teisingumui, biudžeto asignavimų naudojimui ir turto valdymui, buvo ištaisytos,
todėl, atsižvelgdami į ataskaitoje nurodytus dalykus ir ištaisytas klaidas po metinių ataskaitų
pateikimo, rekomenduojame:
Siekiant užtikrinti, kad pavaldžios įstaigos pateiktų teisingas finansines ataskaitas:
-

stebėti, kad pavaldžios įstaigos ištaisytų ataskaitoje nustatytas klaidas ir atliktų nurodytų
neteisingai tvarkomų sąskaitų likučių koregavimą;

-

apskaitos registrus sutvarkyti pagal bendruosius apskaitos principus (kaupimo, palyginimo,
atsargumo, periodiškumo);

-

paskirti atsakingus asmenis, kurie tikrintų pavaldžių įstaigų pateikiamų ataskaitų duomenų
teisingumą ir konsultuotų apskaitos tvarkymo klausimais;

-

užtikrinti, kad finansinė atskaitomybė būtų pateikta tiksli ir patikima informacija, o prireikus
papildomai būtų teikiami finansinės atskaitomybės duomenų paaiškinimai;

-

vykdyti pavaldžių įstaigų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.
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Nustatyti kontrolės priežiūros procedūras, siekiant garantuoti, kad biudžeto lėšos būtų
paskirstytos pagal galiojančius teisės aktus ir skaidriai:
-

įforminti finansuojamų projektų atitiktį keliamiems reikalavimams pagal nustatytus
kriterijus,

-

nefinansuoti to paties pareiškėjo kelių projektų pagal tą pačią rėmimo kryptį,

-

neskirti finansavimo projektams, kuriuos vertino tarybos nariai, vadovaujantys projektus
vykdančioms organizacijoms,

-

neskirti daugiau lėšų negu reikalinga projektui įvykdyti, jeigu išlaidos nepagrindžiamos
sąmatomis.

-

neskirti lėšų pareiškėjų ūkinės veiklos finansavimui ir daugiau lėšų, negu nurodyta
projektuose taip pat neskirti ir vienasmeniškais direktoriaus įsakymais;

-

užtikrinti, kad faktinės išlaidos būtų pateisintos tinkamais apskaitos dokumentais.
Siekiant užtikrinti teisėtą turto valdymą pavaldžioje įstaigoje:

-

stebėti, kad pavaldi įstaiga įregistruotų visą valdomą turtą, sudarytų turto naudojimo sutartis
ir įteisintų žemės naudojimą.

-

užtikrinti, kad pavaldi įstaiga nutrauktų įstatuose nenumatytą veiklą.
Prieduose pateikti audituojamo subjekto numatyti tolesni veiksmai bei rekomendacijų

įvykdymo terminai (data) ir Valstybės kontrolei pateikti 2009-05-27 raštu Nr. S-1004.

5–ojo audito departamento direktorė

5–ojo audito departamento vyriausioji

Daiva Bakutienė

Asta Giedrikienė

valstybinė auditorė
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PRIEDAI
Valstybinio audito ataskaitos „Dėl Kūno
kultūros ir sporto departamente prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės atlikto finansinio
(teisėtumo) audito rezultatų“ 1 priedas

Rekomendacijų įgyvendinimo planas

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Rekomendacija
Siekiant užtikrinti, kad pavaldžios įstaigos pateiktų
teisingas finansines atsakaitas:
Stebėti, kad pavaldžios įstaigos ištaisytų ataskaitoje
nustatytas klaidas ir atliktų nurodytų neteisingai
tvarkomų sąskaitų likučių koregavimą;
Apskaitos registrus sutvarkytų užtikrinant bendrųjų
apskaitos principų (kaupimo, palyginimo, atsargumo,
periodiškumo) taikymą;
Paskirti atsakingus asmenis, kurie tikrintų pavaldžių
įstaigų pateikiamų ataskaitų duomenų teisingumą ir
konsultuotų apskaitos tvarkymo klausimais;
Užtikrinti, kad finansinė atskaitomybė būtų pateikta
tiksli ir patikima, o prireikus papildomai būtų teikiami
finansinės atskaitomybės duomenų paaiškinimai;
Vykdyti pavaldžių įstaigų rekomendacijų įgyvendinimo
stebėseną
Nustatyti kontrolės priežiūros procedūras, siekiant
garantuoti, kad biudžeto lėšos būtų paskirstytos pagal
galiojančius teisės aktus ir skaidriai:
Įforminti finansuojamų projektų atitikimo keliamiems
reikalavimams pagal nustatytus kriterijus
Nefinansuoti to paties pareiškėjo ne vieną projektą toje
pačioje rėmimo kryptyje
Neskirti finansavimo projektams, kuriuos vertino
Tarybos
nariai
vadovaujantys
organizacijoms
vykdančioms projektus

9.

Neskirti daugiau lėšų nei reikalinga projektui įvykdyti,
nepagrindžiant išlaidų sąmatomis

10.

Neskirti lėšų pareiškėjų ūkinės veiklos finansavimui bei
daugiau
lėšų
nei
nurodyta
projektuose
ir
vienasmeniškais direktoriaus įsakymais.

Tolesni veiksmai

Rekomendacijos
įvykdymo
terminas (data)

Įsakymu nustatyti LOSC
direktoriui
L.Tubeliui
rekomendacijų
įgyvendinimo terminus

Iki I pusmečio
finansinės
atskaitomybės,
2009 m. liepos 20
d.

Patikslinti KKSD
finansų skyriaus vedėjos ir
pavaduotojos pareigybių
aprašymus.
Pavaldžių
rekomendacijų
įgyvendinimas
audito tarnyba

Iki 2009 m. liepos
1 d.

įstaigų
-

vidaus

Parengti Kūno kultūros ir
sporto rėmimo fondo tarybos
sprendimo projektą „Dėl
Kūno kultūros ir sporto
rėmimo fondo
administravimo taisyklių“
papildymo ir pakeitimo‘.
(Projekte
patikslinti
kvalifikacinius reikalavimus
projektų pareiškėjams ir
sukonkretinti nuostatas dėl
pastabėjimų,
nurodytų
audito ataskaitoje)
Įdiegti išankstinės finansų
kontrolės procedūras, kad
būtų užtikrinti biudžeto lėšų
skyrimas
vadovaujantis
KKSD 2009-01-15 įsakymu
Nr. V-23 „Dėl valstybės
biudžeto
lėšų
skyrimo
nevyriausybinių
kūno

Iki 2009 m. spalio 1
d.

Iki 2009 m. spalio 1
d.
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11.

Užtikrinti, kad faktinės išlaidos būtų pateisintos
tinkamais apskaitos dokumentais
Užtikrinti teisėtą turto valdymą pavaldžioje įstaigoje:

12.

Stebėti, kad pavaldi įstaiga įregistruotų visą valdomą
turtą, sudarytų turto naudojimo sutartis ir įteisintų
žemės naudojimą.

13.

Užtikrinti, kad pavaldi įstaiga nutrauktų įstatuose
nenumatytą veiklą

kultūros
ir
sporto
organizacijų kūno kultūros ir
sporto
programoms
įgyvendinti, biudžeto lėšų
naudojimo
sutarčių
pasirašymo ir atsiskaitymo
už
biudžeto
lėšų
panaudojimą tvarkos aprašo
patvirtinimo“
Įdiegti paskesnes finansų
kontrolės procedūras
Generalinio
direktoriaus
pavaduotojui M. Kačkanui,
Investicijų ir turto valdymo
skyriaus vedėjui A. Aidukui
įsakymu pavesti
vykdyti
LOSC turto registravimo
kontrolę
LOSC direktoriui L.Tubeliui
įsakymu pavesti patikėjimo
teise valdomą turtą naudoti
teisės aktų nustatyta tvarka

Iki 2009 m. liepos 1
d.

Iki 2009 m. spalio 1
d.

Iki 2009 m. spalio 1
d.
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Valstybinio audito ataskaitos „Dėl Kūno
kultūros ir sporto departamente prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės atlikto finansinio
(teisėtumo) audito rezultatų“ 2 priedas

Pavaldžios įstaigos rekomendacijų įgyvendinimo planas

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Rekomendacija

Atlikti sąskaitų likučių inventorizavimą,
koreguojant neteisingus įrašus sąskaitose;

Numatyti kontrolės prevencijos stiprinimo
priemones, kad apskaita būtų tvarkoma
pagal apskaitos principus ir taisykles;

Užtikrinti, kad už komandiruotėse patirtas
išlaidas būtų atsiskaitoma laiku;

Rekomendacijos
įvykdymo
terminas
(data)

Tolesni veiksmai
2009 m. balandžio mėn.
pataisytos klaidos, turėjusios
įtakos išlaidų sąmatų vykdymo
2008 m. gruodžio 31 d. balanse
nurodytų duomenų teisingumui
(buhalterinės
pažymos
pridedamos).
Apskaitos
darbuotojai
papildomai supažindinti su
biudžetinių įstaigų buhalterinės
apskaitos taisyklėmis;
Nustatytos
ir
aptartos
kontrolės
procedūras, kad
balanso
sąskaitų
likučiai
ateityje
būtų
teisingai
atvaizduoti
finansinėse
ataskaitose;
Lietuvos olimpinis sporto
centras ateityje vengs panašaus
pobūdžio klaidų, o apskaitos
darbuotojai stengsis užtikrinti,
kad apskaita būtų tvarkoma
pagal apskaitos principus ir
teisės aktų reikalavimus.
Skyrių vedėjai, kuratoriai,
metodininkai,
treneriai,
medikai ar kiti asmenys
atsakingi
už
finansinius
atsiskaitymus
dar
kartą
informuoti
(supažindinti
pasirašant) apie LRV 2004 04
29 nutarimu Nr. 526 patvirtintų
tarnybinių
komandiruočių
išlaidų
apmokėjimo
biudžetinėse įstaigose taisyklių
6 punkte nurodyta tvarka.
Rengiant įsakymus nurodytas
vykdytos
(vykdomos)
priemonės
finansinio
atsiskaitymo
(pabaigos)
terminas.
Neatsiskaičius per 3 darbo
dienas taikyti:
1. Pateikti raštišką finansinio
atsiskaitymo
vėlavimo
priežasčių paaiškinimą.
2.
Kol
neatsiskaitoma
nefinansuoti
tolimesnių
priemonių.

2009 04 30

2009 05 04

2009 05 01

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

28
Valstybinio audito ataskaita

4.

5.

6.

7.

8.

Užtikrinti, kad būtų nutraukta nuostatuose
nenumatyta veikla, nenaudojant biudžeto
asignavimų, skirtų programoms vykdyti, už
fiziniams ir juridiniams asmenims suteiktas
kitų paslaugų tiekėjų paslaugas;

Užtikrinti, kad apskaitos dokumentai būtų
surašomi valstybine kalba;

Siekiant racionaliai ir teisėtai naudoti
biudžeto lėšas, rekomenduojame nustatyti
papildomus priežiūros mechanizmus, kad
biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal
asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą ir
biudžetinių metų išlaidoms dengti;

Užtikrinti teisingą turto naudojimą, laikantis
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo,
skubiai spręsti klausimą dėl perduotų
patalpų kitiems ūkio subjektams naudojimo
įteisinimo;

Užtikrinti, kad įsigyjant medikamentus ir
maisto produktus būtų vadovaujamasi
Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais
pirkimo būdais;

Inicijuojami sutarčių su Kauno
miesto
savivaldybės
administracija, Kauno sporto
mokyklomis „Gaja“ ir „Viltis“
pakeitimai.
Prieštaraujantys
Lietuvos olimpinio sporto
centro nuostatams sutarčių
punktai bus keičiami taip: „
Įstaigos kompensuoja patirtas
išlaidas už šildymą, elektros
energija ir t.t.“
2009 m. gegužės 18 d. išleistas
Lietuvos olimpinio sporto
centro direktoriaus įsakymas
Nr. 547 „Dėl apskaitos,
atskaitomybės, finansinių bei
techninių
dokumentų
pateikimo Valstybine kalba“
(kopija pridedama).
Finansų
ir
buhalterinės
apskaitos skyriaus darbuotojai
įspėti
dėl
pateiktos
rekomendacijos.
Skyriaus
vedėjai duotas nurodymas
kontroliuoti, kad būtų griežtai
laikomasi
Lietuvos
Respublikos biudžeto sandaros
įstatymo nuostatų.
Lietuvos olimpinio
sporto centro direktoriaus
2009 m. balandžio 10 d.
įsakymu Nr. 421 „Dėl
nekilnojamojo turto (patalpų)
nuomos“ (kopija pridedama)
suderinus su steigėju Kūno
kultūros
ir
sporto
departamentu prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir
Lietuvos
Respublikos
aplinkos ministerija buvo
paskelbtas
Valstybės
materialiojo turto (patalpų)
viešasis nuomos konkursas.
Įvykus konkursui, 2009 m.
gegužės 4 d. pasirašytos
Valstybės materialiojo turto
nuomos sutartys su Lietuvos
neįgaliųjų sporto federacija ir
VšĮ „Antidopingo agentūra“
(kopijos pridedamos). Šiuo
metu sutartys registruojamos
Valstybinėje
įmonėje
Registrų centras.
Įregistruotos kitos Valstybės
turto nuomos sutartys (išrašai
pridedami)
Lietuvos olimpinio sporto
centro direktoriaus 2009 m.
gegužės 25 d. įsakymu Nr. 569
„Dėl
supaprastinto
atviro
konkurso „Įvairūs maisto
produktai“
organizavimo
(pridedama) organizuojamas

2009 07 01

2009 05 18

2009 05 04

2009 06 15

2009 07 10
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9.

10.

Sutvarkyti žemės, esančios Vilniuje, M. K.
Čiurlionio g. 112 teisinę registraciją;

Užtikrinti teisingą nekilnojamojo turto
apskaitą ir jį įregistruoti Nekilnojamojo
turto registre.

viešasis konkursas įvairių
maisto produktų pirkimui.
2009 m. gegužės 20 d.
sudaryta Valstybės žemės
panaudos
sutartis
Nr.
K01/2009-25/37 tarp Vilniaus
apskrities
viršininko
administracijos ir Lietuvos
olimpinio sporto centro (kopija
pridedama). Šiuo metu sutartis
registruojama
Valstybinėje
įmonėje Registrų centras.
1. Nekilnojamojo turto registre
užregistruotas patikėjimo teise
valdomas nekilnojamasis turtas
(pastatai Aušros g. 42A Kaune
(patalpą – 95,77
kv. m
negyvenamosios patalpos ir
109,75 kv. m negyvenamoji
patalpa – rūsio patalpa) į
apskaitos
registrus
buvo
įtrauktas 2005 m. kovo 31 d.
Nekilnojamas turtas į LOSC
apskaitą įrašytas kaip vienas
objektas
–
negyvenamoji
patalpa hidroforinė-boilerinė iš
viso 118,94 kv., pradinė vertė
84 tūkst. litų (nusidėvėjimas 14
proc.) (žr. priedai 6 lapai).
Vadovaujantis
turimais
dokumentais
bei
vykdant
audito pastabas 2009 m.
balandžio 30 d. atkoregavome
įrašus apskaitos registruose ir į
apskaitą įrašyta:
a) negyvenamosios patalpos
(hidroforinė) 61,87 kv. m,
pradinė vertė 43,7 tūkst. litų,
nusidėvėjimas 26,7 tūkst. litų
ir likutinė vertė 17 tūkst. litų;
b) negyvenamoji patalpa-rūsio
patalpa (boilerinė) 57,07 kv.
m, pradinė vertė 40,3 tūkst.
litų, nusidėvėjimas 24,6 tūkst.
litų ir likutinė vertė 15,7 tūkst.
litų.
2. LOSC patalpų plotas Kedrų
g. 6 apskaitos registruose
įrašytas teisingai. Įstaigai
priklauso 1,2,3 aukštai it rūsys
– bendras plotas 2064,19 kv.
m, įsigijimo vertė 33,8 tūkst.
litų (žr. priedai 16 lapų).
Privatizuotos patalpos (4-5
aukštai) LOSC nepriklauso ir
neapskaitomos.

2009 07 01

2009-04-30
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