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SANTRAUKA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos k[no kulturos ir sporto istatymo nuostatomis savivaldybe
savo nustatyta tvarka gali finansuoti nevyriausybiniq sporto organizacijq, neatliekandiq vie5ojo
administravimo funkcijq, veikl4. Klaipedos miesto savivaldybeje buvo patvirtinti Sportines veiklos
programq dalinio finansavimo i5 savivaldybes biudZeto lesq nuostatai (toliau Nuostatai).
Vadovaujantis Siais Nuostatais 2016 metais buvo igyvendinamos Klaipedos miesto savivaldybes
kuno kulturos ir sporto pletros programos priemonds ,,Tradiciniq sporto renginiq, sporto klubq
dalyvaujandiq judejime ,,Sportas visiems"", ,,Miesto jachtq su jaunqjq buriuotojq
igulomis dalyvavimo
tarptautinese regatose" ir ,,Miesto sporto Sakq (federacijq, sgjungq, asociacijq) veiklos,,. Sioms
priemondms igyvendinti 2016 metais buvo skirta i5 viso 122,5 tiksL Eur savivaldybes biudZeto leSq,
Savivaldybeje buvo reglamentuotos sudetingos sporto programq atrankos konkurso proceduros,
tadiau leSq paskirstymo sporto programoms taisykliq nera.
Savivaldybes administtacija sporto veiklos programrl atrank4 daliniam finansavimui 2016 metq
savivaldybes biudZeto lesomis organizavo du kartus 2015 m. pabaigoj e ir 2016 m. viduryje. Sporto
programos ir jq finansavimo dydLiai buvo patvirtinti Savivaldybes administracijos direktoriaus
isakymais.

2016 metais sporto programq daliniam finansavimui savivaldybes biudZeto
panaudotos

leSos

99,5yo. Savivaldybds administracTja, vadovaudamasi savivaldybeje patvirtinta tvarka,

atlieka sporto organizacijq pateiktq ataskaitq apie leSq panaudojim4 sporto programoms vykdyti
patikrinim4' Audito metu atrankos btdu patikring sporto oryarizacijq pateiktus dokumentus, faktq apie
leSq panaudojim4 ne pagal

paskirti nenustatdme.

ISVADOS

1.

Savivaldybes 2016 metais vykdytai priemonei ,,Miesto jachtq su jaunqjq bruiuotojq
igulomis
dalyvavimo tarptautinese regatose" sporto programq dalinio finansavimo konkurs as 2015
metais nebuvo paskelbtas, tadiau Savivaldybes administracija prieme sporto organizacijos
paveluotai pateikt4 parai5k4 j ai igyvendinti.

Savivaldybes sporto programrl dalini finansavim4 reglamentuojandiuose tvarkq apraSuose
nebuvo leSq paskirstymo sporto programoms taisykliq (metodq, principq), todel sporto
programq vertintojai turejo jas pasirinkti patys.
3. Vertinimo darbo grupe protokoluose pateike informacij4 apie pasirinkt4 sporto programrl
vertinimo tvark4, nutare sporto programas finansuoti sporto organizacijtl pra5omomis sumomis
atba mal'esnemis sumomis skirtingais dydZiais, nenurodydama tokio paskirstymo pagrindo.
Pasitilytos sporto programos ir jq finansavim o dydLiai buvo patvirtinti Savivaldybes
administracij os direktoriaus isakymais be pakeitimq.
4. Sutarties su nevyriausybinemis sporto organizacrjomis pavyzdine forma nebuvo patvirtinta.
Pasira5ytose sutartyse trlko Savivaldybes administracijos
isipareigojimo atlikti sporto
otganizacijai pervestq leSq panaudojimo kontrolg, nenumatyta sporto organizacljq atsakomybe
uZ netinkam4 sutarties s4lygq vykdym4.
5. 2076 metais sporto programq daliniam finansavimui savivaldybes biudZeto le5os panaudotos
2.

99,5 yo.

6. Atrankos budu patikring sporto

organizacijq pateiktus dokumentus,

faktq apie

lesq

panaudoj im 4 ne pagal paskirti nenustatdme.

REKOMENDACIJOS
S

I

avivaldybes administracij ai :

1.

Parengti

ir teikti tvirtinti

ai5kias frnansavimo dydZiq paskirstymo sporto programoms

taisykles (2, 3 i5vados).

2.

Patvirtinti sutarties su nevyriausybinemis sporto oryanizacijomis pavyzdinE form4 del
savivaldybes biudZeto lesq naudojimo, numatant Savivaldybes administracijos
isipareigojimus vykdyti sporto organizacljai pervestq le5q panaudojimo kontrolg, sporto
organizacljq atsakomybg uZ netinkam4 sutarties s4lygq vykdym4 (4 isvada).

IVADAS, TIKSLAI IR APIMTIS
Teisetumo (atitikties) auditas atliktas vykdant Savivaldybes kontrolieriaus 2017 m. kovo 6 d.
pavedim4 Nr. KATI5-(4.3)-3. Audit4 atliko Klaipedos miesto savivaldybes kontrolieres pavaduotoja
Rima Ali5auskaite ir Kontroles ir audito tarnybos vyriausioji specialiste Loreta Jevaltaite.
Audito tikslas - ivertinti 2016 m. savivaldybes biudZeto leSq panaudojimo sporto veiklos
programq daliniam finansavimui teisetum4.

Audituojamas

subjektas

Klaipedos miesto savivaldybes administracija (toliauSavivaldybes administracija), juridinio asmens kodas 188710823, adresas: Liepq g.ll-,LT-1I502
Klaipeda
Audituojamas laikotarpis - 2016 metai.
Audituojamu laikotarpiu Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus pareigas
ejo Saulius Budinas, Ugdymo ir kulturos departamento direktoriaus pareigas Nijole LauZikiene,
Sporto ir kuno kultrlros skyriaus vedejo pareigas - Saulius paliulis.
Duomenis ir informacij4 rinkome i5 Klaipedos miesto savivaldybes administracijos.
Audito irodymai gauti, taikant Sias audito proced[ras: tikrinim4, paklausim4, analitines
procedDras. Dareme prielaid4, kad visi auditui pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai
- i5samus ir
galutiniai, pateiktq dokumentq kopijos atitinka originalus. VisiSkas u2tikrinimas neimanomas
del
igimtq audito ir vidaus kontroles apribojimq bei to fakto, kad netikrinome 100 pioc. duomenq
(duomenys buvo tikrinami atrankos bndu).
Audito metu vadovavomes Siais kriterijais, ar Savivaldybeje patvirtinti vidaus teises aktai
atitinka valstybes teises aktus, ar vykdytos proceduros atitinka teises aktuose numatytas, ar lesos
panaudotos pagal tiksling paskirti ir teisetai.
{verting audito metu surinktus irodymus pateikiame audito i5vadas ir rekomendacijas.
Audito metu mes nevertinome savivaldybes finansines atskaitomybes, nes tai nera Sio audito
tikslas. Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai.
Auditas atliktas vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais, Valstybinio audito
reikalavimais, mlsq sukaupta profesine patirtimi.
Ataskaita teikiama Klaipedos miesto savivaldybes
bei kopija Kontroles komitetui.

ir

Lietuvos Respublikos kuno kultDros
kad savivaldybes savo nustatyta tvarka gali fin

snio

o ce

diq
ler,yriausybiniq teritorijoje veikiandiq sporto org
funkciiq, veikl4 ir gauti ataskaitas del gautq lesq panaudojimo.
Lietuvos Respublikos nevyriausybiniq organizacijr4 pletros
istatyme2 aprbr1Lta s4voka
,,Nevyriausybine organizacija" - tai nuo valstybes ar savivatayUiq institucijq I
irtuig.l nepriklausomas
^asmuo,
savanoriskumo pagrindais visuomenes ar jos grupes naudai veikiantis vieiasis
kurio
.juridinis
tikslas nera politines valdZios siekimas arba vien tik religijos^tikslq
igyvendinimas.
atvirtintir Sportines veiklos programq dalinio
oJa

osp
uvo

iq
sto

savivaldybes kuno kultiiros ir sporto pletros programos priemonds
,,Tradiciniq sporto renginiq, sporto
klubq dalyvaujandiq judejime ,,Sportas visiems"", ,,Miesto jachtq su jaunqjq buriuotoJq
igulomis
$alyvavimo tarptautinese regatose" ir ,,Miesto sporto Sakq (federadtl, sejungq, asociaciiqj .r,,-.it tor,..
Sioms priemonems igyvendinti 2016 metais bu o skirta i5 viso'I2;,5 iukst.
,arri,uuldybes
biudZeto le5q.
Sportines veiklos programq dalinio finansavimo i5 savivaldybes biudZeto le5q nuostatuose
buvo
reglamentuotos sudetingos sporto programq atrankos konkurso procedtiros :

p*

Sporto programq ivertinim4 turejo atlikti:

direktoriaus sukurta Vertinimo darbo grupe.
LeSq paskirstymas sporto organizacljoms turejo btti patvirtintas Savivaldybes administracijos
direktoriaus isakymu.
Konkurso procedurq reglamentavimas turej o trukumq :

savivaldybes veikla susijusiq 5 asmenq vertinimo darbo grupeje,

2016
i5

Savivaldybes tarybos
patvirtintamea naujame Klaipedos miesto sportines
veiklos projektq finansavimo
savivaldybes biudZeto tvarkos apra5e numatytos jau
ai5kesnes, paprastesnes konkurso proceduros, nustatyta daugelio procedury trukme, praplesta

vertinimo komisijos (vietoj Vertinimo darbo grupes) sudetis. Tadiau Tvarkos up.uS"' liko
nereglamentuotos le5q paskirstymo sporto programoms taisykles (metodai, principal). Nesant
patvirtintq taisykliq (metodq, principq), jas pasirinkti turejo patys sporto programrl vertintojai.

sporto
neryriausybiniqorgan
'Savivaldybes tarybos 20ll m. Iapkridio 24 d.
' Lietuvos Respublikos kiino kultiiros ir

]lietuvggRespublikos

nuostatu oatvirtinimo"
12016
m rugsejo 22 d. sprendimu
tvarkos apra3o patvirtinimo".

Nt

0 d. Nr. I-1151 ( su pakeitimais).
12-19 Nr. xll-717,2str.
sportines veiklos piogramq dalinio finansavimo iS savivaldybes biudZeto

T2-229 ,,Del Klaipedos miesto spo(ines veiklos projektq finansavimo

iS

IeSq

Klaipedos miesto savivaldybes biudzeto

Savivaldybes administracija du kartus organizavo sporto veiklos
programq atratk' daliniam
finansavimui 2016 metais. Pagal Nuostatus 2016 metarrs p.ogru-q
atrankos konkursas twejo b[ti
paskelbtas iki 2015-09-30, o esant nepanaudotq biudzeto
asignavimq, turejo btti papildomai
paskelbtas einamaisiais biudZetiniais metaii iki liepos
1 dienos. Atrankos konkursas buvo paskelbtas
Savivaldybes administracijos tinklalapyje 2015-rc:02. Skelbime
sporto organizacijos buvo pakviestos
teikti paraiskas ir dalyvauti atrankos konkur-se_ Tradiciniq sporto renginiq
ir Sporto klubq dalyvaujandiq
judejime ,,Sportas visiems" priemonei vykdyti. Priemonei pavad-inimu
,,lvliesto jachtq su jaunqjq
buriuotojq igulomis dalyvavimo tarptautinese regatose" vykdyti ko rkursas
iuo metu liko nepaskelbtas.
Minetame skelbime nepaskelbtas konkursas ir 2016 meiais pradetai vykdyti
priemonei pavadinimu
,,Miesto sporto Sakq (federacijq, s4jungq, asociacijq) veiklos,..
58 sporto organizacijos konkursui pateike 73 sporto programq paraiSkas. Dviejq
organizacijq
paraiskos' kurios buvo pateiktos jau pasibaigus nustatytam terminui (viena
jq
is
brrrro- pateikta
konkurse nepaskelbtai priemonei), techninio
ivertinimo -"tu nebuvo atmestos.
Savivaldybes 2016
.metais Wkdf
dalyvavimo tarptautinese regatose" sporto programrl dalinio frnansavimo konkursas
2015 metais
nebuvo paskelbtas, taciau Savivaldybes administracija priemd sporto organizacljos
paveluotai pateikt4
parai5k4 i ai ieyvendinti.
Sporto tarybaNuostatais jai priskirt4 funkcij4 sporto programrl priskyrim4 priemonems
pavestj atlikti 5 Sporto tarybos nariq darbo grupei. Darbo-grupd-2016 m. sausio

lg

nutar6o:

-

nutards
posedyje
d.

dalyvavimo tarptautinese regatose", kuriai konkursas nebuvo paskilbtas.
Sporto taryba nenumate pakartotinai svarstyti darbo grupes prii-to sprendimo ir jo nesvarste.
Pastebdtina, kad pagal naujos redakcijos Tvarkos apraiq nuo 2016-0g-i2 Sporto taiybai
nebera
pavesta dalyvauti sporto programq vertinime.
Nuostatuose buvo numatyta, kad ivertinti sporto programas ir pasitlyti joms finansavimo dydZius
turejo 5 asmenq Vertinimo darbo grupe, kuri4 turejo sudaryti Savivaldyblr ud-inirtracijos direktorius
savo isakymu ir i kuri4 narius turejo deleguoti Sporto taryba(2 atstovus), Savivaldybes administracijos
Ugdymo ir kultiiros departamentas (2 atstovus), Savivaldybes tarybos kqlturos, Svietimo ir sporto
komitetas (1 atstov4). Savivaldybes administracijos direktorius
isakymuT sudare Vertinimo darbo
grupq iS 6 nariq' t.y' vienu nariu daugiau, negu nurodyta Nuostatuose. Papildomai
Sporto ir kuno
vadovu. fsakymu Vertinimo darbo grupes
statais'priskirt4 funkcij4 - ivertinti sporto
os skyriui iki balandZio 8 dienos. pastebetina, kad
iki 2016 m. rugseio 22 dienos galiojusiuose Nuostatuose nebuvo numatyta Vertinimo darbo grupg
i
siulyti sporto ar kitq organizaciiq atstovus, kuriry datyvavimas biltry gatejgs sustiprinti programq
vertinimo objektyvumq' Kadangi Vertinimo darbo grupes darbo tvarka nebuvo reglamentuotaltodel
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16 d. isakymas Nr.

ADI-791.

15-01-)8 sprendimuNr, T2-6,

22ir25ptnktu

8

grupe nutaree laikytis savo vadovo pasiDlytos darbo tvarkos:

Vertinimo

porto

klausimam

ir

k[no kulturos skyriaus specialistg, o kilus

Ureti iS esmds;

ti sporto federac

i
s

,

paveluotai pat
5 balq arba neati
is, iS viso paskir

"o,r*,ry;'";!:;:;":;i';;:,!ri:,1:";y:;:;:';:;;rtrl"r:':,iT;,
ma tokio paskirstymo pagrindo,
Sporto ir kDno kulturos skyriaus
grupes atsiZvelgdama i surinktq

e.

o2 sporto programq

o
priemones pavadinimu

s4rasas su dalinio finansavim

us dYdZius'

regatose", kuriai savivaldyb
administracija sporto programq atrankos
viena organizacija, kurios paraiSk4 Vertin

siiilyt4 tvark4 ir joms paskirste 70,0 tukst. Eur, vel nepateikdama paskirstymo pagrindo. pasiulytos
sporto programos ir,ju finansavimo dydLiai buvo patvirtinti 2016-06-20 SavivlayUEs
administru"4o,
direktorius isakymu'' be pakeitimq.

Vertinimo darbo grupe protokoluos. pat
tvark4, nutare sporto programas finansuoti sporlo organizac4q pia5omomis sumomis
arbama1esndmis
sumomis skirtingais dydZiais, nenurodydama tokio paskirstymo pagrindo. Pasiulytos
sporto programos
ir jq finansavimo dydliai buvo patvirtinti Savivaldybes -administracijos direktoriaus
iraiyriuis Ue

3. Sporto nroqramoms skirtu l65u panaudoiimas
Vadovaudamasi Nuostatais Savivaldybes administracija su visomis sporto nelyriausybinemis
otganizacijomis, kuriq programq vykdymui buvo patvirtintos savivaldyb". -biudz"to ldSos, pasirase
biudZeto le5q naudojimo sutartis. Pastebeiome, kad sutarties pavyzdine
forma nebuvo patvirtinta.
Savivaldybds
administracijos
isipareigojimo
"r
kontrolg, nenumatyta sporto organizacijt4
panaudotos ne pagol paskirti arba ietinknmai
atsiskaiiius. Nuostatuose ir naujai patvirtintame Tvarkos apra5e Sios nuoitatos
itvirtintos.

6-04-12 protokolas Nr. SKp _ 13.
istracijos direktoriaus 2016-04'15 isakymas

"

''

dalies finansuoti.,
Vertinimo darbo grupes 2016-06-14 posedZio protokolas Nr. SKp

Savivaldybes administracijos direktoriaus 2016-06-20
isalg,tnu
ve iklos programoms i5 dalies finansuoti"

Nr ADI-1134

-

,,Del savivaldybes biudieto lesq paskirstymo 2016 metq sportines

19.

Nr ADl-1956,,DeI

savivaldybes biudzeto lesq paskirstymo z0l6 metq sportines

Pavyzdine sutarties

su

nevyriausybinemis sporto organizacijomis forma nebuvo patvirtinta.
administracijoJ isipareigojimo atlikti sporto org*ir*i:ui
rJ 4r
3:t:1Y,tt^1,:tl11fl]l*:
pervestq
leSq panaudojimo l_1ytldyb€s
kontrolg, nenumatyta sporto organizacljq atsakomybe uZ netinkam4
sutarties salygu vykdvma.
Pagal audituotq 2076 m. Savivaldybes administracijos vykdytq Klno
kulttros ir sporto
pletros programos Nr'11 priemoniq biudZeto i5laidq s4matos vykdymoataskaitq
(2 forma) duomenis
savivaldybes biudZeto le5q buvo planuota 122,5 tikst b*, gauta ir panaudota
t)i,q tukst. Eur (Zr. 1
lentele l:
Priemonds pavadinimas

Patikslintas
asignavimq
planas, Eur

Tradiciniq sporto renginiq ir

sporto klubq,

45 000,0

Gauta
panaudota

I lentele
ir Nepanaudota

Pastabos

2016-12-31, Eur

2016-12-31,
Eur

44 400,0

600,0

Viena

sporto

pletojandiq
judej i m4,,Sportas vi siems"

organizacija
nepanaudotas lesas
600,00 Eur gr4Zino

Miesto jachq su

pabaigos.

iki
jaunqiq

buriuotojq jgulomis dalyvavimo

7 500,0

7 500,0

70 000,0

70 000,0

122 500,0

l2t

2016

m.

tarptautinese regatose

Miesto sporto Sakq (federacijq,
s4jungq, asociaciiu) veiklos
I5 viso

99,5

900,0

600,0

2016 metais sporto programrl daliniam finansavimui savivaldybes biudZeto lesos panaudotos
Yo.

Patikrinus, kaip Savivaldybes administracijoje buvo atlikta sporto organizacrjq sporto programoms

vykdyti patirtq iSlaidq kontrold, nustatdme, kad Sa ivaldybes administraclo. dii"[to.iu*
1J*y-ri]
buvo patvirtintas Ataskaitq uZ sporto programoms (projektams)
igyvendinti skirtq leSq iS ktuipeao.
miesto savivaldybes biudZeto patikrinimo tvarkos apra5as (toliau'- Ataskaitq patikrinimo
tviarkos
apraSas)' kuriame nurodyta, kad ataskaitq patikrinim4 atlieka 5 asmenq komisija. patikrinimas
atliekamas ne veliau kaip per 6 menesius nuo praejusiq finansiniq metq pabaigos. Atlikusi
patikrinimus Komisija parengia ir teikia Ugdymo ir kulturos departamenio direktoriui
ataskait4 apie
patikrinimq rezultatus. Audito metu komisijos atliekamas ataskaitq patikrinimas nebuvo
baigtas.
Audito metu atrankos b[du patikring sporto organizacijq pateiktas ataskaitas ir i5laidas

pateisinandius dokumentus, faktq apie lesq panaudojim ne pagalpaskirti nenustatdme.
4

2016 metais sporto programq daliniam finansavimui savivaldybes biudZeto le5os panaudotos gg,5 yo.
Atrankos budu patikrinE sporto organizacijq pateiktus entus, nenustaGme faktq apie lesq

Savivaldybds kontroliere

Daiva Ceporilte

Savivaldybes kontrolieres pavaduotoj a

Rima Ali5auskaite

Vyriausioji

Loreta Jevaltaite

''Savivaldybesadministracrjos direktoriaus20l6-04-13isakymasNr.ADl-l0g3,,Delataskaitquzsportoprogramoms(projektams)
lesq i5 Klaipedos miesto savivaldybes biudZeto patikrinimo tvarkos apraso patvirtinimo.,

jgyvendinti skinq

10

I priedas

AUDITO METODAI IR PROCEDUROS

Duomenq rinkimo ir vertinimo metodai, procedtiros ir informacijos Saltiniai:
o Paklausimo metodas:
siqstas klausimynas Savivaldybes administracijai;
vyko pokalbiai ir susira5inejimas su Savivaldybes administracijos darbuotojais;
o Analitiniq procediiry metodas:
analizavome sutartis, pasira5ytas tarp Savivaldybes administracijos ir sporto organizacijq.
o Tikrinimo metodas:
perZiiireti su-audito tikslu susijg teises aklai: istatymai, poistatyminiai teises aktai, Tarybos
sprendimai, s avivaldybes administracij o s direktoriaus
isakymai ;
tikrinta, kaip Savivaldybes administracija apmokejo sporto organizacijq pateiktas paraiSkas
le5oms gauti;

-

-

-

-

/\

-

tikrinta,

tikrinta,

kaip
ar

programq dalini

ft

eiklos programoms vykdyti;

udZeto

ldq,

skirtq'rporto

