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ĮŽANGA 
 

Gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros 

projektuose) bei kūno kultūros ir sporto plėtojimas1 – savarankiškos savivaldybės funkcijos.  

Vienas iš savivaldybės strateginių tikslų – užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, 

kultūros, sporto paslaugų kokybę ir įvairovę, skatinant kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės 

grupėms ir jų dalyvavimą kultūroje puoselėjant kultūros tradicijas bei siekiant rezultatyvios kūno 

kultūros ir sporto plėtros didinant socialinę sporto funkciją bei sudarant sąlygas rengti sveiką ir fiziškai 

aktyvią miesto bendruomenę. 

Reprezentaciniai renginiai turi didelę reikšmę miesto įvaizdžiui ir (arba) švietimo ir mokslo 

populiarinimo, meninio žanro ar sporto šakos vystymuisi. Vykdant juos formuojamas Šiaulių miesto, 

kaip reikšmingo Šiaurės Lietuvos regiono švietimo, kultūros ir sporto centro su svarbiais miesto 

festivaliais ir renginiais, įvaizdis. 

Užtikrinant Šiaulių miesto įvaizdžiui svarbių miesto festivalių ar sporto renginių tęstinumą, skatinant 

naujų idėjų, raiškos formų atsiradimą ir raidą bei jų ilgalaikį dalinį finansavimą nuo 2017 metų 

pabaigos Savivaldybėje buvo renkami, tvirtinami ir Savivaldybės biudžeto lėšomis dalinai 

finansuojami kultūros ir sporto reprezentaciniai renginiai2. Reprezentacinių Šiaulių miesto festivalių ir 

sporto renginių 2018–2020 metų sąraše3 buvo patvirtinta 16 projektų. 

Vėliau buvo numatytas4 ir Reprezentacinio renginių statuso suteikimas (bei jų dalinis finansavimas 

savivaldybės biudžeto lėšomis) ir rengiamiems tęstiniams švietimo renginiams. 2019 m. vasario 7 d. 

buvo patvirtintas atskiras 5 Reprezentacinių Šiaulių miesto švietimo renginių 2019–2021 metų 

sąrašas5. 

Siekiant nuo 2021 metų suvienodinti Reprezentacinių renginių statuso ir finansavimo procedūras 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu (toliau – Savivaldybės taryba) buvo patvirtintas naujas6 

Šiaulių miesto Reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto 

savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas. 

Pagal minėto aprašo nuostatas reprezentacinių renginių statusas gali būti suteikiamas tęstiniams 

renginiams (įvykusiems ne mažiau nei 3 kartus), kurie pagal pobūdį skirstomi į:  

- švietimo renginius, kurių tikslas – pristatyti su miesto bendruomenės švietimu susijusias 

inovatyvias idėjas, skleisti šalies ir tarptautinę gerąją patirtį, skatinti švietimo, mokslo, verslo, 

kariuomenės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, kurti darnią pilietinę 

visuomenę, puoselėti bendražmogiškąsias ir tautines vertybes, formuoti Šiaulių, kaip 

pažangaus miesto, įvaizdį;  

 
1 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, 1994 m. liepos 7 d Nr. I-533 (2008-09-15 Nr. X-1722 redakcija, su 

vėlesniais pakeitimais), 6 str. 13 p. ir 29 p. 
2 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimas Nr. T-362 „Dėl reprezentacinio Šiaulių miesto 

festivalio ar sporto renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 
3 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-458 „Dėl 2018-2020 m. reprezentacinių 

Šiaulių miesto festivalių ir sporto renginių sąrašo patvirtinimo“ (2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-12 redakcija). 
4 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimas Nr. T-246 „Dėl reprezentacinio Šiaulių miesto 

švietimo renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 
5 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimas Nr. T-11 „Dėl reprezentacinių Šiaulių miesto 

švietimo renginių 2019-2021 m sąrašo patvirtinimo“. 
6 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto 

lėšų tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-338. 
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- festivalius, kurių tikslas – formuoti Šiaulių miesto įvaizdį, visuomenei pristatyti, skleisti ir 

populiarinti aukšto meninio lygio (kokybišką) Šiaulių, Lietuvos ir užsienio šalių profesionalųjį 

ir mėgėjų meną;  

- sporto renginius, kurių tikslas – stiprinti Šiaulių, kaip sporto miesto, įvaizdį, visuomenei 

pristatyti ir populiarinti sporto šakas ar renginius, skatinti miesto bendruomenę aktyviai juose 

dalyvauti.  

2021-2023 metų reprezentacinių renginių statusas suteiktas 21 festivaliui, švietimo ir sporto 

Reprezentaciniam renginiui7. Einamaisiais metais sąrašas papildytas8 1 renginiu, vyksiančiu 2022 

metais. 

Reprezentacinio renginio statusą gavusiam renginiui trejus metus užtikrinamas dalinis finansavimas iš 

savivaldybės biudžete patvirtintų asignavimų9.  

Atitikties audito tikslas ir apimtis 

Audito atlikimo pagrindas – Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus 2021 m. rugsėjo 9 d. pavedimas 

Nr. PA-12. 

Audito tikslas – įvertinti dalinio finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Šiaulių miesto 

reprezentacinių renginių įgyvendinimui, atitiktį teisės aktų ir (ar) kitiems reikalavimams. 

Audito subjektas – Šiaulių miesto savivaldybė.  

Pagrindiniai audito klausimai:  

1. ar Reprezentacinių renginių finansavimas atitinka patvirtintą reglamentavimą; 

2. ar Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys sudarytos laikantis nustatytų reikalavimų ir 

jų sąlygos užtikrina tinkamą lėšų naudojimą ir atsiskaitymą; 

3. ar Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos tinkamai renginiui įgyvendinti, numatytos ir 

vykdomos jų panaudojimo vidaus kontrolės priemonės. 

Vertintas laikotarpis – 2021 m. I-III ketvirčiai.  

Audito procedūrų atlikimui ir finansavimo skyrimo bei lėšų panaudojimo vertinimui Audito metu 

vertinome dešimt atrinktų Reprezentacinių renginių projektų, 4 priedas.   

Audito apribojimai: nevertinome Reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir įtraukimo į sąrašą, 

kadangi tokį vertinimą atlieka Švietimo, Kultūros ir Sporto tarybos sudarytos iš tų sričių kompetentingų 

narių.  

Auditą atliko Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyr. patarėja Jolanta Karčmarinė ir patarėja 

Margarita Zelbienė. 

Auditas atliktas pagal tarptautinių aukščiausiųjų audito institucijų standartų ir kitų teisės aktų nuostatas. 

Audito atlikimo metu daryta prielaida, kad visi auditui pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs ir 

galutiniai, o jų kopijos atitinka originalus. Ataskaitoje pateikiame tik audito metu nustatytus dalykus. 

Siekiant gauti pakankamus, tinkamus ir patikimus įrodymus, taikėme dokumentų peržiūros, pokalbių, 

palyginamosios analizės, audito procedūras.  

Audito metu nustatyti dalykai gali turėti įtakos, rengiant Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų 

ataskaitų rinkinio audito ataskaitą ir išvadą. 

 
7 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-493 „Dėl Šiaulių miesto reprezentacinių 

renginių 2021-2023 metų sąrašo patvirtinimo“. 
8 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. T-65 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-493 „Dėl Šiaulių miesto reprezentacinių renginių 2021-2023 metų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 
9 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto 

lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-338, 19 p. 
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Audito apimtis ir taikyti metodai išsamiau aprašyti 1 priede „Audito apimtis ir metodai“. 

AUDITO REZULTATAI 
 

Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame Šiaulių miesto reprezentacinio renginio (toliau – 

Reprezentacinis renginys) statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų 

tvarkos apraše10 (toliau – Aprašas) reglamentuota Reprezentacinio renginio statuso suteikimo bei jų 

finansavimo tvarka. 

Minėtu sprendimu Savivaldybės taryba įpareigojo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

direktorių (toliau – Savivaldybės administracijos direktorius) parengti ir įsakymais patvirtinti 

Reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkurso nuostatus ir reikalingų dokumentų formas.   

Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkurso nuostatai (toliau – Konkurso 

nuostatai), paraiška įtraukti renginį į Šiaulių miesto reprezentacinių renginių sąrašą (toliau – Paraiška) 

bei paraiškų įtraukti renginį į reprezentacinių renginių sąrašą vertinimo formos patvirtinti 

Administracijos direktoriaus įsakymu11. 

Savivaldybės tarybos patvirtintame Apraše12 nustatyta, kad Paraiškas suteikti Šiaulių miesto 

reprezentacinio renginio statusą renginiui gali teikti tik kultūros ir (arba) meno festivalius, švietimo ir 

(arba) mokslo, sporto renginius organizuojantys ar dalyvaujantys juose juridiniai asmenys bei 

savivaldybės biudžetinės įstaigos (toliau – Projekto vykdytojai), kurių renginys yra tęstinis, t. y. įvyko 

ne mažiau nei 3 kartus. 

Pagal Aprašo13 nuostatas, gautas Paraiškas pagal Konkurso nuostatuose14 numatytus vertinimo 

kriterijus vertina Savivaldybės Švietimo, Kultūros, Sporto tarybos ir teikia rekomendacijas 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai15  (toliau – Komisija): 

   
1 pav. Švietimo, kultūros ir sporto tarybų atliekamos procedūros 

 
10 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto 

lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-338, II ir III 

skyrius. 
11 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. A-1442 „Dėl Šiaulių miesto 

reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkurso nuostatų ir dokumentų formų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 
12 Ten pat, 10, 9 p. 
13 Ten pat, 10, 12-14 p. 
14 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkurso nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A-1442 (su vėlesniais pakeitimais), 15-18 p. 
15 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. A-1600 „Dėl Šiaulių 

miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo, įtraukimo į sąrašą ir projektų dalinio finansavimo klausimams spręsti 

komisijos sudarymo“ (su vėlesniais pakeitimais). 

•vertina dėl reprezentacinio švietimo renginio statuso suteikimo, 
priima sprendimus ir teikia rekomendacijas Komisijai dėl 
renginių įtraukimo į Sąrašą bei lėšų paskirstymo jiems.

Švietimo taryba

•vertina dėl reprezentacinio festivalio statuso suteikimo, priima 
sprendimus ir teikia rekomendacijas Komisijai dėl renginių 
įtraukimo į Sąrašą bei lėšų paskirstymo jiems.

Kultūros taryba

•vertina dėl reprezentacinio sporto renginio statuso suteikimo, 
priima sprendimus ir teikia rekomendacijas Komisijai dėl 
renginių įtraukimo į Sąrašą bei lėšų paskirstymo jiems. 

Sporto taryba
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Komisija atsižvelgdama Švietimo, Kultūros, Sporto tarybų rekomendacijas: 

• teikia Savivaldybės tarybai trejų metų laikotarpiui tvirtinti rekomenduojamų renginių sąrašą 

Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statusui gauti; 

• svarsto dėl Šiaulių miesto reprezentacinių renginių projektų dalinio finansavimo ir teikia 

siūlymą Savivaldybės administracijos direktoriui dėl lėšų projektams skyrimo; 

• teikia siūlymą Savivaldybės tarybai įtraukti ar išbraukti projektą iš Šiaulių miesto 

reprezentacinių renginių sąrašo, esant pažeidimams, susijusiems su atrankos kriterijais ar 

sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. 

Komisija 2020 m. lapkričio 26 d. vykusio posėdžio16 metu, atsižvelgiant į Švietimo, Kultūros ir Sporto 

tarybų rekomendacijas sudarė Reprezentacinių renginių sąrašo projektą, į kurį buvo įtraukti 27 

Reprezentaciniai renginiai (švietimo srities - 6, kultūros srities – 10, sporto srities – 11). Vertindama 

dėl COVID-19 pandemijos susiklosčiusią situaciją ir Savivaldybės galimybes prisiimti didesnius 

finansinius įsipareigojimus, Komisija 2020 m. gruodžio 1 d. pakartotinai svarstė Sąrašo projektą ir 

priėmė sprendimą17 nedidinti reprezentacinių renginių skaičiaus, o palikti 21 Reprezentacinį renginį. 

Tuo pačiu nutarta esant finansinėms galimybėms svarstyti 2022 m. sąrašo papildymą. Atsižvelgiant į 

tai, Savivaldybės tarybai buvo pateiktas Reprezentacinių renginių sąrašo, trejų metų laikotarpiui, 

projektas. 

Savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu18 pagal minėtą Komisijos teikimą patvirtino 

Reprezentacinių renginių 2021–2023 metų sąrašą (toliau – Sąrašas). Reprezentacinio renginio statusas 

suteiktas 5 švietimo srities, 8 kultūros srities ir 8 sporto srities projektams. Pastebėtina, kad 

patvirtintame Sąraše 2 iš numatytų renginių19 2021 metais nevyks.  

 

1. Komisija neteikė rekomendacijų dėl lėšų Reprezentaciniams renginiams poreikio 

Savivaldybės biudžete  
 

Pagal Aprašą20 bei Konkurso nuostatus21 į Sąrašą įtrauktam Reprezentaciniam renginiui trejus metus 

užtikrinamas dalinis finansavimas iš savivaldybės biudžete patvirtintų asignavimų. Savivaldybės 

taryba Šiaulių miesto savivaldybės 2021-2023 metų strateginiame veiklos plane patvirtino22 

atitinkamas priemones, numatant Savivaldybės biudžeto lėšas renginiams, šiose programose: 

 
16 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo, įtraukimo į sąrašą ir projektų dalinio finansavimo klausimams 

spręsti komisijos 2020 m. lapkričio 27 d. posėdžio protokolas Nr.VAK-555. 
17 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo, įtraukimo į sąrašą ir projektų dalinio finansavimo klausimams 

spręsti komisijos 2020 m. gruodžio 1 d. posėdžio protokolas Nr.VAK-562. 
18 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-493 „Dėl Šiaulių miesto reprezentacinių 

renginių 2021-2023 metų sąrašo patvirtinimo“. 
19 Lietuvos, Latvijos ir Estijos kaimo muzikantų ir kapelijų festivalis „Ant rubežiaus“; Tarptautinis folkloro konkursas-

festivalis „Saulės žiedas“.  
20 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto 

lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-338, 19 p. 
21Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkurso nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A-1442 (su vėlesniais pakeitimais), 24 p. 
22 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimas Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2021-

2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (2021 m. rugsėjo 2 d. redakcija Nr. T-349). 
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2 pav. Šaltinis: Šiaulių m. savivaldybės 2021-2023 metų strateginis veiklos planas, 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenimis 

Pastebėtina, kad Savivaldybės 2021-2023 metų strateginiame veiklos plano Kultūros plėtros ir Sporto 

plėtros programose numatytos atskiros priemonės reprezentacinių renginių įgyvendinimui, Švietimo 

prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programoje Reprezentaciniai renginiai numatyti kaip dalis 

priemonės „Atstovauti miestui, pristatyti švietimo veiklą, organizuoti renginius“, nustatant vertinimo 

kriterijus, tačiau neišskiriant finansavimo dydžio. Manytume, kad siekiant užtikrinti strateginiame 

veiklos plane aiškias numatomas veiklas ir jų įgyvendinimui reikalingus  finansinius išteklius ir sąsajas 

su kitais sprendimais, būtų tikslinga visose programose išskirti Reprezentacinių renginių finansavimo 

priemones.  

Apraše23 bei Nuostatuose24 nustatyta, kad lėšų poreikis Reprezentaciniams renginiams iš dalies 

finansuoti kasmet numatomas sudarant ateinančių metų savivaldybės biudžetą, atsižvelgiant į 

Komisijos rekomendacijas dėl Reprezentacinio renginio statusą gavusio renginio dalinio finansavimo 

iš savivaldybės biudžeto lėšų.  

Pirmaisiais metais lėšų poreikį, kaip numatyta aukščiau minėtame Apraše, rekomenduoja Komisija, 

atsižvelgdama į paraiškose pateiktas sąmatas. 

Vėlesniais metais – Švietimo, Kultūros ir Sporto skyriai, atsižvelgdami į pateiktą praėjusių metų 

renginio ataskaitą ir į patikslintą Paraišką gauti reprezentacinio renginio dalinį finansavimą iš 

savivaldybės biudžeto lėšų, teikia siūlymus Komisijai dėl kitų metų finansavimo.  

Audito metu vertinome, ar lėšos pirmaisiais – 2021 – metais Reprezentaciniams renginiams patvirtintos 

Savivaldybės tarybos einamųjų metų biudžete atsižvelgiant į Komisijos rekomendacijas. 

Siekiant nustatyti, ar Komisija teikė rekomendacijas sudarant 2021 metų Savivaldybės biudžetą dėl 

lėšų poreikio Reprezentaciniams renginiams iš dalies finansuoti, prašėme pateikti Komisijos protokolą 

dėl teiktų rekomendacijų, tačiau pagal Kultūros skyriaus pateiktą informaciją <...> ateinančių metų 

programų biudžeto eilutes reprezentaciniams renginiams iš dalies finansuoti planuoja Švietimo, 

Kultūros ir Sporto skyriai <...>. Duomenų apie Komisijos teiktas rekomendacijas, kaip numatyta 

Apraše25 negavome. 

 

 
23 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto 

lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-338, 20 p. 
24 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkurso nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A-1442 (su vėlesniais pakeitimais), 25 p. 
25 Ten pat, 23 20 p. 

•priemonė „Užtikrinti reprezentacinių Šiaulių miesto
festivalių tęstinumą, jų ilgalaikiškumą, dalinį finansavimą,
skatinti naujų idėjų, raiškos formų atsiradimą ir raidą“
(02.01.01.10)

•2021 m.  priemonei skirta 250 tūkst. Eur, iš jų: 
Reprezentaciniams renginiams 220 tūkst. Eur

Kultūros plėtros programa (02)

•priemonė „Įgyvendinti Šiaulių miesto reprezentacinių
renginių programą“ ( 07.01.01.08)

•2021 m. priemonei skirta 658 tūkst. Eur
Sporto plėtros programa (07)

•priemonė „Atstovauti miestui, pristatyti švietimo veiklą,
organizuoti renginius“ (08.01.01.01)

•2021 m.  priemonei skirta 160,2 tūkst. Eur, iš jų: 
Reprezentaciniams renginiams 63,4 tūkst. Eur 

Švietimo prieinamumo ir kokybės 
užtikrinimo programa (08) 
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2. Atskiram reprezentaciniam renginiui skiriamų lėšų dydžio nustatymas galėtų būti aiškesnis 
 

Savivaldybės teisės aktuose numatyta, kad vienam, Reprezentacinio renginio statusą gavusiam, 

renginiui iš savivaldybės biudžeto skiriama ne mažiau kaip 5 000 Eur 26; maksimali Reprezentaciniam 

renginiui skiriama suma priklauso nuo einamųjų metų biudžeto27.  

Patvirtinus einamųjų metų Savivaldybės biudžetą Švietimo, Kultūros ir Sporto tarybos pagal savo sritis 

teikia rekomendacijas Komisijai dėl lėšų paskirstymo Reprezentaciniams renginiams. Pagal Aprašo 

nuostatas28 pirmaisiais metais Komisija lėšų poreikį vertina pagal paraiškoje pateiktas sąmatas. 

Atsižvelgiant į Komisijos siūlymą lėšos konkretiems projektams skiriamos Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu29. 

Administracijos direktoriaus įsakymu30 2021 metams Savivaldybės biudžeto lėšos buvo paskirstytos 

aštuoniolikai Reprezentacinių renginių daliniam finansavimui, kadangi buvo žinoma, kad į Sąrašą 

įtrauktas renginys Lietuvos narystės NATO šventė „Runway Run“ dėl Covid-19 pandemijos 2021 m. 

nevyks.  

Pagal audito metu surinktą informaciją, Reprezentacinis renginys – Tarptautinės žirgų konkūrų 

varžybos – Pasaulio taurės etapas, kuriam buvo skirtas dalinis finansavimas (43,0 tūkst. Eur), dėl 

susiklosčiusios pandeminės situacijos šalyje nevyko ir pasirašyta sutartis31 2021 m. rugsėjo mėn. 

nutraukta. 

Reprezentacinių renginių įgyvendinimui 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenimis skirta 878,4 tūkst. Eur 

Savivaldybės biudžeto lėšų, panaudota – 572,0 tūkst. Eur (2 priedas):  

 

3 pav. Finansavimas ir panaudojimas pagal Reprezentacinių renginių pobūdį 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenimis 

Audito metu vertinome, ar lėšos Reprezentaciniams renginiams paskirstytos atsižvelgus į Švietimo, 

Kultūros ir Sporto tarybų rekomendacijas bei į Komisijos siūlymą; ar renginiui skirtas lėšų dydis 

atitinka reglamentuotą dydį. 

Vertinimui analizavome Švietimo, Kultūros ir Sporto tarybų posėdžių protokolus bei Komisijos 

posėdžio protokolą dėl 2021 m. Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo Reprezentaciniams 

 
26 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto 

lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-338, 21 p.; 

Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkurso nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A-1442 (su vėlesniais pakeitimais), 26 p. 
27 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto 

lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-338, 21 p.  
28 Ten pat, 27, 20 p.  
29 Ten pat, 27, 23 p. 
30 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. A-212 „Dėl 2021 m. 

savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo Šiaulių miesto reprezentaciniams renginiams iš dalies finansuoti patvirtinimo“ (su 

pakeitimais: 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. A-1317 ir 2021 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. A-1566). 
31 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio projektui „Tarptautinės žirgų konkūrų varžybos - pasaulio taurės etapas“ 

įgyvendinti skirtų biudžeto lėšų naudojimo 2021 m. balandžio 15 d. sutartis Nr. SŽ-459, nutraukta pagal papildomą 2021 

m. rugsėjo 15 d. susitarimą Nr. SŽ-1088. 

•skirta  63,4 tūkst. Eur

•panaudota 21,4 tūkst. Eur
4 švietimo renginiai

•skirta 220,0 tūkst. Eur 

•panaudota 166,2 tūkst. Eur
6 festivaliai

• skirta 595,0 tūkst. Eur

•panaudota 384,4 tūkst. Eur
7 sporto renginiai
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renginiams; renginių, kurie įtraukti į Sąrašą, paraiškų informaciją dėl prašomos skirti lėšų dalies iš 

Savivaldybės biudžeto. 

Peržiūrėjome Švietimo, Kultūros ir Sporto tarybų bei Komisijos posėdžių protokolus bei 

Administracijos direktoriaus įsakymus32 dėl paskirstyto Reprezentaciniams renginiams finansavimo. 

Administracijos direktorius skyrė Reprezentacinių renginių projektų finansavimą atsižvelgdamas į 

Komisijos siūlymus, kurie identiški minėtų tarybų siūlomų lėšų dydžiui, išskyrus 2 sporto renginius33. 

Jiems Komisija pasiūlė skirti mažesnes sumas, o likusias sumas skirti papildomu susitarimu tik 

paaiškėjus faktui, kad renginiai tikrai vyks Šiaulių mieste. Iš viso 2021 metais buvo gauta paraiškų 

1 155,9 tūkst. Eur sumai, 18 renginių organizavimui skirta 80 proc. prašomos sumos, t. y. 921,4 tūkst. 

Eur (2 renginiams lėšos neskirtos, nes jie numatyti tik 2022 metais, 1 renginys dėl pandeminės 

situacijos – atšauktas, 3 priedas). 

Peržiūrėjus 2021 metais Reprezentaciniams renginiams skirtą finansavimą, matyti, kad į Projekto 

vykdytojų paraiškose pateiktas sąmatas buvo atsižvelgta skirtingai: 8 atvejais prašytas ir skirtas lėšų 

dydis sutampa, 10 – skirta mažesnė suma.  

Pateiktuose Kultūros ir Sporto tarybų protokoluose užfiksuota tokia informacija dėl lėšų paskirstymo:  

• <...> kultūros plėtros programoje festivaliams organizuoti numatyta tiek pat, kaip 2020 m. (t. 

y. 220 tūkst. Eur), todėl nėra galimybės pilnai tenkinti išaugusio festivalių finansavimo 

poreikio. <...>, <...> Vyko diskusija dėl efektyvaus lėšų paskirstymo. Tarybos nariai aptarė 

kiekvieno festivalio iš savivaldybės biudžeto prašomą lėšų poreikį, įvertinant bendrą festivalio 

sąmatą, planuojamą programą ir miestui kuriamą pridėtinę, kūrybinę, kultūrinę ir meninę vertę. 

Aptarus kiekvieną festivalį ir jam rekomenduojamą skirti lėšų dydį, Tarybos pirmininkė 

pakvietė balsuoti už bendrą sąrašą <...>34; 

• <...> Sporto tarybos nariams buvo išsiųsta informacija apie 2019-2020 m. savivaldybės 

biudžeto lėšų paskirstymą Reprezentaciniams sporto renginiams iš dalies finansuoti. Taip pat 

buvo išsiųsta 2021 m. rekomenduojamų skirti sumų Reprezentaciniams sporto renginiams 

suvestinė ir Sporto tarybos nariai buvo pakviesti balsuoti už 2021 m. siūlomų sumų 

reprezentaciniam sporto renginiui <...>35. 

Anot Kultūros skyriaus, <...> kokia konkreti savivaldybės biudžeto lėšų suma kiekvienam renginiui 

bus skiriama svarsto Švietimo, Kultūros ir Sporto tarybos. Tarybos, atsižvelgdamos į pateiktas 

praėjusių metų renginių ataskaitas, su projekto vykdytojais aptaria ateinančių metų sąmatas ir tada 

teikia rekomendacijas Komisijai <...>. Tačiau praėjusių metų renginių sąmatų svarstymas protokoluose 

neužfiksuotas. Palyginus skirtas lėšas su 2020 metų duomenimis, matyti, kad 12 renginių skirta tokia 

pat ar panaši finansavimo suma, 6 renginių sumos keitėsi daugiau nei 10 proc.(3 priedas). 

Švietimo, Kultūros ir Sporto tarybų ir Komisijos posėdžių protokoluose priežastys, kodėl vieniems 

Reprezentaciniams renginiams skirta 100 proc., kitiems 69 proc. ar tik 47 proc. prašomos sumos, 

nenurodytos, nėra duomenų ir apie praėjusių metų renginių ataskaitų svarstymą. Konkurso 

nuostatuose36 taryboms yra nustatyti paraiškų atrankos vertinimo kriterijai dėl įtraukimo į sąrašą, tačiau 

aiškių ir pastovių (finansavimas užtikrinamas tris metus) bei objektyvių sąlygų ar vertinimo kriterijų 

 
32 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. A-212 „Dėl 2021 m. 

savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo Šiaulių miesto reprezentaciniams renginiams iš dalies finansuoti patvirtinimo“ (su 

pakeitimais: 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. A-1317 ir 2021 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. A-1566). 
33 Daviso taurės mačas ir Tarptautinės teniso federacijos antros kategorijos  jaunių (iki 18) metų turnyras; UEFA moterų 

čempionių lyga ir moterų futbolo Baltijos lyga. 
34 Šiaulių miesto savivaldybės kultūros tarybos posėdžio 2021 m. vasario 10 d. protokolas Nr. VAK-67. 
35 Šiaulių miesto savivaldybės elektroninio sporto tarybos posėdžio 2021 m. vasario 17 d. protokolas Nr. VT-9. 
36 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkurso nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A-1442 (su vėlesniais pakeitimais), 15, 16, 18 p. 
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(pvz. balais), kuriuos būtų galima susieti su siūlomu skirti finansavimo dydžiu, nei Konkurso 

nuostatuose, nei Apraše – nėra.  

 

3. Ne visais atvejais sutartys pasirašytos, įsitikinus Projektų vykdytojų prisidėjimu savo ar 

kitomis lėšomis 
 

Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu37 skyrė lėšas 

2021 metų Reprezentaciniams renginiams. Su Projekto vykdytojais 2021 metų vasario – spalio 

mėnesiais buvo pasirašyta 18 Reprezentacinio renginio projektui įgyvendinti skirtų biudžeto lėšų 

naudojimo sutarčių dėl dalinio finansavimo (toliau – Sutartis)38, tačiau 1 sutartis kaip jau buvo minėta 

dėl neįvykusio renginio buvo nutraukta (2 priedas). 

Aprašo39 nuostatose numatyta, kad Sutartis nesudaroma, jeigu projekto vykdytojas nepateikia 

dokumentų, įrodančių, kad projektui įgyvendinti turi ne mažiau kaip 30 procentų lėšų iš kitų 

finansavimo šaltinių.  

Konkurso nuostatuose40 numatyta, kad projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia 

skirtos savivaldybės biudžeto lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso projekto poreikio. Šią 

lėšų dalį turi padengti Projekto vykdytojas savo arba partnerių (rėmėjų) indėliu (finansiniu ar 

nepiniginiu įnašu). 

Vertinome, ar Sutartys sudarytos, Projekto vykdytojams pateikus dokumentus, įrodančius, kad 

projektui įgyvendinti turi ne mažiau kaip 30 procentų lėšų iš kitų finansavimo šaltinių. 

Peržiūrėjome 10-ies atrinktų (4 priedas) Projektų vykdytojų pasirašytas Sutartis (su priedais bei 

papildomais susitarimais), Skyrių pateiktus duomenis ir Projektų vykdytojų dokumentus dėl 

prisidėjimo savo ar kitomis lėšomis prie renginio organizavimo. 

Nustatyta, kad Sutartyse nėra numatyto reikalavimo Projekto vykdytojui prisidėti prie Renginio 

finansavimo ne mažesne kaip 30 proc. dalimi ir pagrįsti tai įrodančiais dokumentais. Mūsų nuomone, 

tokia sąlyga galėtų būti įrašyta kaip Projekto vykdytojo sutartinis įsipareigojimas. 

Peržiūrėjus kitus Projektų vykdytojų Skyriams pateiktus dokumentus apie lėšų iš kitų šaltinių 

prisidėjimą, nustatėme, kad ne visais atvejais buvo užtikrinta aukščiau minėtos Aprašo41 nuostatos 

vykdymo kontrolė: 

• 5 atvejais sporto renginių Projekto vykdytojų pateiktų dokumentų, įrodančių lėšų prisidėjimą, data 

vėlesnė nei Sutarties pasirašymo data, pvz.: 

✓ renginio „Lietuvos krepšinio lyga ir Karaliaus Mindaugo taurė“ dalinio finansavimo sutartis 

Nr. SŽ-230 pasirašyta 2021 m. vasario 25 d., rėmėjų lėšas patvirtinantis išrašas 2021 m. 

rugpjūčio 30 d.  

✓ renginio „UEFA moterų čempionių lyga ir moterų futbolo Baltijos lyga“ dalinio finansavimo 

sutartis Nr. SŽ-245 pasirašyta 2021 m. kovo 1 d., turimas lėšas patvirtinantis banko išrašas 

2021 m. rugsėjo 27 d.  

✓ renginio „Europos motokroso čempionato etapas“ dalinio finansavimo sutartis Nr. SŽ-297 

pasirašyta 2021 m. kovo 12 d., gautų paramos lėšų patvirtinimas 2021 m. birželio 16 d.  

 
37 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. A-212 „Dėl 2021 m. 

savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo Šiaulių miesto reprezentaciniams renginiams iš dalies finansuoti patvirtinimo“. 
38 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto 

lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-338 (su vėlesniais 

pakeitimais), 23 p. 
39 Ten pat, 38, 25 p.  
40 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkurso nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A-1442 (su vėlesniais pakeitimais), 27 p. 
41 Ten pat, 38, 25 p.  
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✓ sutartis Nr. SŽ-307 pasirašyta 2021 m. kovo 16 d., turimas lėšas patvirtinanti pažyma 2021 

m. rugpjūčio 5 d. ir kt.  

• 1 atveju renginio „Galimybių festivalis „Tavo PIN kodas“ vykdytojas 2020 m. lapkričio 16 d. 

teikdamas paraišką patvirtino, kad Reprezentacinio renginio įgyvendinimui prisidės įstaigos lėšomis 

ne mažiau nei 30 procentų viso renginio biudžeto. Pasirašant 2021 m. balandžio 16 d. sutartį Nr. 

SŽ-464 Švietimo skyrius papildomų dokumentų nepareikalavo. Audito metu duomenų apie 

prisidėjimą negavome. 

Be to, atliekant audito procedūras pastebėta, kad pagal Aprašo42 nuostatą – Projekto vykdytojo 30 

procentų prisidėjimas lėšomis turėtų būti iš kitų finansavimo šaltinių. Tačiau Konkurso nuostatuose43 

numatytas prisidėjimo būdas ne tik lėšomis, bet ir nepiniginiu įnašu: <...> šią lėšų dalį turi padengti 

projekto vykdytojas savo arba partnerių (rėmėjų) indėliu (finansiniu ar nepiniginiu įnašu) <...>. 

Dokumentai, įrodantys prisidėjimą prie projekto įgyvendinimo nurodyti kartu su Konkurso nuostatais 

patvirtintoje paraiškos formoje44: sutartis, preliminari sutartis, ketinimų laiškas, parama, teikiama 

natūra prekėmis ir (arba) paslaugomis, išreiškiama pinigine verte (nepiniginio įnašo vertę teisės aktų 

nustatyta tvarka apskaičiuoja, nustato ir už jos teisingumą atsako projekto vykdytojas). Visuose indėlį 

patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytas projekto pavadinimas, finansinio įsipareigojimo 

rūšis (parama lėšomis ar natūra), finansinio įsipareigojimo vertė eurais ir finansinio įsipareigojimo 

įvykdymo terminas (konkreti data, laikotarpis ar įvykis). 

Pažymėtina, kad toks Konkurso nuostatuose ir Paraiškoje detalizuotas projekto vykdytoju prisidėjimas 

– lėšų dalį padengti savo arba partnerių (rėmėjų) indėliu (finansiniu ar nepiniginiu įnašu) – ne visiškai 

atitinka Aprašo nuostatą.  

Projekto vykdytojas, atsiskaitydamas už gautas savivaldybės biudžeto lėšas ir veiklą, turi pateikti 

ketvirtines ir Projekto įvykdymo rezultatų ataskaitas45. Projekto įvykdymo rezultatų ataskaitos dalyje 

pateikiama informacija apie projektui įvykdyti panaudotas kitas projekto vykdytojo lėšas ir (ar) rėmėjų 

suteiktą paramą, nurodant jos finansinę išraišką.  

Vertinome, ar Projektų vykdytojai, įgyvendindami Reprezentacinius renginius, faktiškai prisidėjo ne 

mažiau kaip 30 procentų savo, lėšomis iš kitų šaltinių ar nepiniginiu įnašu prie Reprezentacinio 

renginio įgyvendinimo. 

Peržiūrėjome, 10-ies audito procedūroms atrinktų Reprezentacinių renginių, kurie buvo įgyvendinti iki 

2021 m. rugsėjo 30 d., Projektų vykdytojų pateiktas rezultatų ataskaitas. 

Pagal ataskaitose pateiktą informaciją apie projektui įvykdyti panaudotas kitas projekto vykdytojo 

lėšas ir (ar) rėmėjų suteiktą paramą, nurodant jos finansinę išraišką, matyti, kad visų Reprezentacinių 

renginių įgyvendinimui buvo panaudota daugiau nei 30 procentų kitų šaltinių lėšų (5 priedas). Tačiau 

su kokiomis projekte numatytomis veiklomis šios išlaidos susijusios, negalėjome įvertinti, kadangi 

Savivaldybės teisės aktuose ir Sutartyje nėra numatyta pareiga pateikti Projekto vykdytojo ir (ar) 

projekto partnerio (-ių) iš kitų finansavimo šaltinių lėšų prisidėjimą pagrindžiančius dokumentus ar 

teisė susipažinti su jais.   

 

 
42 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto 

lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-338 (su vėlesniais 

pakeitimais), 25 p. 
43 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkurso nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A-1442 (su vėlesniais pakeitimais), 27 p. 
44 Paraiška įtraukti renginį į Šiaulių miesto reprezentacinių renginių sąrašą, patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A-1442, 5.3 p., 6 p. 
45 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio projektui įgyvendinti skirtų lėšų naudojimo sutartis, patvirtinta Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A-1632, 5.5 p. 
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4. Lėšų skyrimas ir atsiskaitymas nesusietas su renginio laikotarpiu (terminu) 

 

Biudžeto lėšų naudojimo Sutartyse dėl reprezentacinių renginių dalinio finansavimo numatyta, kad 

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo. 

Savivaldybės administracija įsipareigoja pervesti savivaldybės biudžeto lėšas į Reprezentacinio 

renginio vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą, atsižvelgiant į renginio vykdymo terminus46.   

Vertinome, ar Sutartyje nurodytas projekto įgyvendinimo laikotarpis, susietas su lėšų panaudojimu ir 

atsiskaitymu. 

Peržiūrėjome Paraiškų informaciją apie Reprezentacinio renginio įgyvendinimo laikotarpį, Projektų 

vykdytojų pasirašytas Sutartis su priedais, papildomus susitarimus prie sutarčių. Sutarties 1 p. 

nurodyta, kad savivaldybės biudžeto lėšos pervedamos Projekto vykdytojo Projektui 2021 metais 

įgyvendinti. Pagal Sutarties47 nuostatą Projekto vykdytojas įpareigojamas grąžinti Projektui 

įgyvendinti skirtas ir nepanaudotas ar netikslingai panaudotas savivaldybės biudžeto lėšas ne vėliau 

kaip iki einamųjų metų gruodžio 27 d.  

Nustatėme, kad Renginio įgyvendinimo laikotarpis numatytas tik Paraiškose, teikiamose dėl 

Reprezentacinio renginio statuso suteikimo. Vėlesniuose su projektu finansavimu susijusiuose 

Savivaldybės teisės aktuose bei Sutartyse konkretūs Renginio vykdymo terminai nenustatyti. 

Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie Reprezentaciniai renginiai vyksta II arba III metų ketvirtyje, o 

Sutartyse nėra numatyto konkretaus projekto įgyvendinimo termino, sudaroma prielaida Projektų 

vykdytojams numatytas lėšas naudoti (išlaidoms apmokėti) pasibaigus Reprezentacinio renginio 

įgyvendinimo laikotarpiui, pvz.: 

✓ Reprezentacinis renginys „Europos motokroso čempionato etapas“, organizuojamas 

Motoklubas „Šiauliai“ vyko 2021 m. birželio 12-13 dienomis, Paraiškoje Projekto 

vykdytojas nurodė renginio įgyvendinimo laikotarpį – 2021 m. vasario - birželio mėn., 

tačiau paskutinio atlikto mokėjimo pavedimo data 2021 m. spalio 5 d. (pavedimo Nr. 

28, suma 1760,0 Eur), nors sąskaitos - faktūros išrašymo data 2021 m. birželio 23 d.    

✓ Reprezentacinis renginys „Šiaulių kultūros naktys“ organizuojamas VšĮ „Remigijaus 

akcijos“ vyko 2021 m. rugpjūčio 20-29 dienomis, paraiškoje nurodyta 2021 m. 

Renginio projekto įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. spalio 15 d. Pastebėtina, kad du 

mokėjimo pavedimai (suma 102,0 Eur) atlikti pasibaigus renginio įgyvendinimo 

laikotarpiui: 2021 m. spalio 28 d.; 2021 m. lapkričio 30 d. Pateiktame VšĮ „Remigijaus 

akcija“ rašte48 nurodyta, kad <...> Reprezentacinio festivalio „Meno festivalis – akcija“ 

„Šiaulių kultūros naktys“ projektas vykdomas iki 2021 gruodžio 27 dienos. <...>.  

Sutarties49 nuostata Vykdytoją įpareigoja, Projekto išlaidas tiesiogiai susieti su Projekte numatytomis 

įgyvendinti veiklomis, užtikrinti, kad tinkamos Projekto išlaidos būtinos Projektui vykdyti, būtų 

pagrįstos Projekto įgyvendinimo eiga ir projekto įgyvendinimo planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. 

Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei projekto vykdytojas jas patyrė ir apmokėjo Savivaldybės 

administracijos direktoriui pasirašius įsakymą, patvirtinantį reprezentacinių renginių finansavimą, iki 

einamųjų metų gruodžio 27 d. 

 
46 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio projektui įgyvendinti skirtų lėšų naudojimo sutartis, patvirtinta Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A-1632, 3.1 p. 
47 Ten pat, 46, 5.11 p. 
48 VšĮ „Remigijaus akcija“ 2021 m. lapkričio 22 d. raštas „Paaiškinimas“. 
49 Ten pat, 46, 5.2. p. 
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Taip pat, Sutartyse50 numatyta atsiskaityti už veiklą, kuriai finansuoti skiriamos savivaldybės biudžeto 

lėšos, ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus metams iki kitų 

metų sausio 5 dienos. Tačiau kai kurie renginiai vyksta ne ištisus metus, o keletą dienų, savaičių ir pan.  

Manytume, kad reprezentacinių renginių organizavimas neturėtų sukelti neigiamų pasekmių tiekėjams, 

tokių kaip atsiskaitymo vėlavimas, todėl siūlytume Sutartyse nurodyti renginio datą ir numatyti 

reikalavimą, kad Projekto vykdytojai su tiekėjais turėtų atsiskaityti pvz. per mėnesį nuo renginio 

įvykdymo pabaigos. Taip pat, siekiant sumažinti netikslinio lėšų panaudojimo tikimybę –  priklausomai 

nuo renginio datos, apriboti patiriamų išlaidų laikotarpį (šiuo metu visiems renginiams numatyta 

einamųjų metų gruodžio 27 d.) bei teikiamų ataskaitų terminus. 

 

5. Taryba sustabdė nuostatos dėl finansavimo mažinimo, gavus paramą, galiojimą, tačiau 

sutartyse ši sąlyga liko 
 

Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintoje Šiaulių miesto reprezentacinio renginio 

projektui įgyvendinti skirtų biudžeto lėšų naudojimo sutartyje51 numatyta, kad sutartis keičiama tuo 

atveju ir savivaldybės biudžeto lėšos mažinamos 50 proc. nuo sumos, kuria Įstaigoms vykdančios 

Reprezentacinius renginius paramą skyręs juridinis asmuo Savivaldybės tarybos sprendimu buvo 

atleistas nuo einamųjų metų žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir (ar) nekilnojamojo turto 

mokesčių.  

Vertinome, ar organizacijoms vykdančioms Reprezentacinius renginius Savivaldybės biudžeto lėšos 

mažinamos 50 proc. nuo sumos, kuria jiems paramą skyręs juridinis asmuo Savivaldybės tarybos 

sprendimu buvo atleistas nuo einamųjų metų žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir (ar) 

nekilnojamo turto mokesčių ir pan.  

Peržiūrėjus Savivaldybės teisės aktus, nustatyta, kad minėta sutarčių nuostata perkelta iš Savivaldybės 

tarybos sprendimo52, kuriuo patvirtinta, kad organizacijoms, ugdančioms sporto komandas, olimpinės 

ir paralimpinės rinktinės kandidatus ar narius, meno kolektyvus ir atlikėjus, vykdančioms 

reprezentacinius Šiaulių miesto renginius ir švietimo inovacijų projektus, ir menininkams, turintiems 

meno kūrėjo statusą, Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos mažinamos 50 proc. nuo sumos, kuria 

jiems paramą skyręs juridinis asmuo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu buvo atleistas nuo 

einamųjų metų žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir (ar) nekilnojamojo turto mokesčių. 

2020 metų birželio mėn. Savivaldybės taryba53, atsižvelgdama į susiklosčiusią situaciją dėl paskelbto 

karantino, kuriuo buvo apribota daugybė veiklų Lietuvoje ir pasaulyje, ko pasėkoje verslai neteko 

pajamų, buvo sustabdytos švietimo, kultūros ir sporto veiklos, nutraukti švietimo, kultūros ir sporto 

renginiai, sporto varžybos, organizacijos neteko pajamų iš bilietų pardavimo, rėmimo ir kt., sustabdė 

minėto punkto galiojimą iki 2021 m. gruodžio 31 d. (vėliau iki 2023 m. gruodžio 31 d.).  

 
50 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio projektui įgyvendinti skirtų lėšų naudojimo sutartis, patvirtinta Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A-1632, 5.5. p. 
51 Ten pat, 50, 8.2 p. 
52 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-31 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ pakeitimo“ 3.2 p. 
53 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. T-233 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2017 m. rugsėjo  7 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl Švietimo, Kultūros ir Sporto projektų rėmimo skatinimo“ galiojimo dalinio 

sustabdymo“ (2020 m. vasario 6 d. sprendimas T-31 redakcija); Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. 

sprendimu Nr. T-317 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-233 „Dėl Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo  7 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl Švietimo, Kultūros ir Sporto projektų rėmimo 

skatinimo“ galiojimo dalinio sustabdymo“ pakeitimo“. 



 
 

 

14 
 

Pastebėtina, kad Savivaldybės tarybai sustabdžius minėtos nuostatos galiojimą, 2021 metais su 

Projekto vykdytojais pasirašytose Sutartyse ši, sutartį keičianti, sąlyga liko. Sutarties forma audito 

metu nebuvo pakeista.  

 

6. Projektų vykdytojams skirtos savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos pagal Nuostatų ir 

Sutarčių sąlygas 
 

Konkurso nuostatuose54 numatyta, kad Projekto vykdytojas savivaldybės biudžeto lėšas gali naudoti 

tik Sutartyje nurodytam projektui pagal patvirtintą lėšų naudojimo sąmatą. Tinkamos projekto išlaidos 

yra išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, 

pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga ir projekto įgyvendinimo planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Be 

to, išlaidos laikomos tinkamos finansuoti, jei lėšų projekto vykdytojas jas patyrė ir apmokėjo 

Savivaldybės administracijos direktoriui pasirašius įsakymą, patvirtinantį reprezentacinių renginių 

finansavimą, iki Sutartyje numatyto projekto įvykdymo termino55.  

Skirtos lėšos laikomos panaudotomis pagal Sutartyje ir jos prieduose nurodytą paskirtį, jeigu yra 

pasiekti Paraiškoje ir Sutartyje nurodyti projekto rezultatai; skirtos lėšos panaudotos tinkamoms 

projekto išlaidoms apmokėti56. 

Detalioje išlaidų sąmatoje57 pridėtoje prie Sutarties nurodyta galima lėšų naudojimo paskirtis: 

 

Reprezentaciniams renginiams skirtos lėšos negali būti naudojamos58: 

• ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti;  

• dalyvavimo įvairių asociacijų veikloje išlaidoms padengti; 

• kitiems vykdomiems projektams įgyvendinti.  

Projekto išlaidų tinkamumas59 nustatomas vertinant, ar jos:  

• yra faktiškai patirtos ir apmokėtos projekto vykdymo laikotarpiu, numatytu Sutartyje, 

nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti 

 
54 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkurso nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A-1442 (su vėlesniais pakeitimais), 30 p. 
55 Ten pat, 54, 31 p. 
56 Ten pat, 54, 35 p. 
57 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio projektui įgyvendinti skirtų biudžeto lėšų naudojimo detali išlaidų sąmata, 

patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A-1632. 
58 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto 

lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-338, 22 p. 
59 Ten pat, 54, 32 p. 

Lėšos Projekto 
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numatomos:

atlygiui fiziniams asmenims pagal autorines, atlikėjų ir kitų atlygintinų paslaugų 
sutartis

atlygiui fiziniams asmenims pagal verslo liudijimus ar individualios veiklos 
pažymėjimus

atlygiui juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas

kitoms paslaugoms (patalpų, techninės įrangos nuomai, viešinimo, leidybos, 
apgyvendinimo, transporto nuomai, kelionių bilietų, nakvynės, maitinimo, 
apsaugos, kitų atlygintinų paslaugų)

projekto tikslams pasiekti būtinoms prekėms (išskyrus ilgalaikį materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, maisto prekes ir gėrimus)

nenumatytoms išlaidoms (ne daugiau kaip 5 proc. projektui įgyvendinti skirtų lėšų)
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nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus 

buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų 

rekvizitus, o išlaidas pateisinančiuose ir apmokėjimą įrodančiuose dokumentuose nurodytas 

turinys leidžia identifikuoti išlaidų ir projekto sąsajas;  

• yra realios, atitinkančios rinkos kainas;   

• yra patirtos laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų, jeigu projekto 

vykdytojas pagal VPĮ nuostatas yra perkančioji organizacija.  

Prireikus Projekto vykdytojas turi teisę perskirstyti savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo projektui 

įgyvendinti sąmatoje nurodytas lėšas tarp nurodytų išlaidų grupių (eilučių) nepažeisdamas teisės aktų 

reikalavimų, prieš tai raštu informavęs atitinkamą sritį kuruojantį Skyrių60. 

Vertinome, ar Savivaldybės biudžeto lėšos skirtos Reprezentacinių renginių įgyvendinimui panaudotos 

pagal jų tikslinę paskirtį ir neviršija leistino 0,1 tūkst. Eur nuokrypio nuo detalios išlaidų sąmatos; ar 

projektui panaudotas finansavimas atitinka nustatytą tinkamų išlaidų pagrįstumą; ar lėšos nebuvo 

naudojamos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, dalyvavimo įvairių asociacijų veikloje išlaidoms 

padengti, kitiems vykdomiems projektams įgyvendinti; ar išlaidos yra patirtos laikantis VPĮ nuostatų, 

jeigu projekto vykdytojas yra perkančioji organizacija. 

Peržiūrėjome vertinimui atrinktų 10 Projektų vykdytojų, Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo 

Projektui įgyvendinti ketvirčių ataskaitų duomenis (2021 m. rugsėjo 30 d., 6 priedas). Pagal juos – 

daugiausia lėšų skirta atlygiui už atlikėjų, sportininkų, varžybų aptarnavimo paslaugų veiklą 

(diagramoje atlygis atvaizduotas bendrai, neišskiriant veiklos formų ir teikėjų statuso (fizinis ar 

juridinis asmuo)): 

 

4 pav. Reprezentacinių renginių projektų įgyvendinimui skirtų savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas, eurais  

Palyginus Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo Projektui įgyvendinti 2021 m. I-III ketvirčių 

ataskaitų duomenis su išlaidas pateisinančiais apskaitos dokumentais, reikšmingų neatitikimų 

 
60 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkurso nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A-1442 (su vėlesniais pakeitimais), 33 p. 
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nenustatyta, – išlaidos susietos su projekto veiklomis, atitinka Sutartyse nurodytą paskirtį, pagrįstos 

tinkamais apskaitos dokumentais, išskyrus kelis pastebėjimus: 

• 1 atveju Projekto vykdytojas61 panaudojo 304 Eur savivaldybės biudžeto lėšų maitinimo 

išlaidoms, nesivadovaudamas pasirašytos Sutarties62 5.1 punktu dėl lėšų naudojimo tikslinei 

paskirčiai ir Išlaidų sąmata. Be to, ši suma neteisingai atvaizduota Reprezentacinio renginio 

projektui įgyvendinti skirtų biudžeto lėšų naudojimo detalioje išlaidų sąmatoje 2021 m. kovo 

31 d. duomenimis, kaip atlygis sportininkui. 

Pažymėtina, kad audito metu, Projekto vykdytojas pateikė dokumentus63 patvirtinančius, kad 

savivaldybės biudžeto lėšos, panaudotos ne pagal paskirtį, kompensuotos įstaigos lėšomis. 

Taip pat pastebėta, kad minėtas Projekto vykdytojas, dalį išlaidų (4 493,77 Eur) patyrė 2021 m. 

vasario 17 ir 19 dienomis (pavedimo Nr. 02171134, 02171135, 02191500, 02191501), t. y. 

anksčiau nei 2021 m. vasario 24 d. Savivaldybės administracijos direktorius pasirašė įsakymą64, 

patvirtinantį Reprezentacinių renginių finansavimą, tuo nesilaikant Sutarties65 5.2 p. Sporto 

skyriaus aiškinimu sprendimai dėl finansavimo buvo priimti, tačiau užtruko direktoriaus 

įsakymo pasirašymas.  

Pastebėtina, kad kilus diskusijoms dėl patiriamų išlaidų apmokėjimo, Švietimo, Sporto bei 

Kultūros skyriai inicijavo Tarybos sprendimo pakeitimą, kad ateityje išvengti susidariusių 

problemų. Savivaldybės taryba66 2021 metų balandžio mėnesį pritarė Aprašo papildymui nauju 

24 punktu, pagal kurio nuostatą Sutartis su projekto vykdytoju, kurio projektas vyksta iki 

einamųjų metų savivaldybės biudžeto patvirtinimo, gali būti pasirašyta, jei renginys įtrauktas į 

Sąrašą ir jo sąmata neviršija 1/12 dalies lėšų, numatytų praėjusių metų savivaldybės biudžete 

priemonei, iš kurios finansuojamas renginys.  

Atkreipiame dėmesį, kad šio punkto nuostata (paskaičiavus pagal 2021 metų duomenis) 2022 

metais negalėtų būti taikoma renginiui „Lietuvos krepšinio lyga ir Karaliaus Mindaugo taurė“, 

kadangi šio Reprezentacinio renginio sąmata viršija 1/12 dalies lėšų, numatytų praėjusių metų 

Savivaldybės biudžete priemonei Sporto plėtros programos (07) priemonėje 07.01.01.08 

„Įgyvendinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių programą“. Pastebėtina, kad minėto 

Tarybos sprendimo projekto67 aiškinamajame rašte nurodyta, kad Aprašas papildomas nauju 24 

p. siekiant užtikrinti reprezentacinio renginio finansavimą, kuris vyksta iki einamųjų metų 

Savivaldybės biudžeto patvirtinimo. Tai aktualu finansuojant reprezentacinį renginį „Šeimų 

šventė“.  

• 1 atveju Projekto vykdytojas68 dalį (1 760 Eur) panaudotų savivaldybės biudžeto lėšų 

Reprezentaciniam renginiui įgyvendinti, įtraukė į ankstesnę – Reprezentacinio renginio 

projektui „Europos motokroso čempionato etapas“ įgyvendinti skirtų biudžeto lėšų naudojimo 

III ketvirčio ataskaitą, nors mokėjimas atliktas IV ketvirtį: 2021 m. spalio 5 d. 

 
61 VŠĮ Krepšinio klubas „Šiauliai“, atlyginimo žiniaraščio už 2021 m. sausio mėn. duomenimis. 
62 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio projektui „Lietuvos krepšinio lyga ir Karaliaus Mindaugo taurė“ įgyvendinti 

skirtų biudžeto lėšų naudojimo 2021 m. vasario 25 d. sutartis Nr. SŽ-230. 
63 VŠĮ Krepšinio klubas „Šiauliai“  2021 m. gruodžio 9 d. mokėjimo pavedimas Nr. 12091338, suma 304,0 Eur;  Buhalterinė 

pažyma Nr. 2021/12/09. 
64 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. A-212 „Dėl 2021 m. 

savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo Šiaulių miesto reprezentaciniams renginiams iš dalies finansuoti patvirtinimo“. 
65 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio projektui „Lietuvos krepšinio lyga ir Karaliaus Mindaugo taurė“ įgyvendinti 

skirtų biudžeto lėšų naudojimo 2021 m. vasario 25 d. sutartis Nr. SŽ-230.. 
66 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. T-92 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-338 „Dėl Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir jo 

dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 
67 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 8 d. sprendimo projektas Nr. TSP-108-(1.4 E) „Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-338 „Dėl Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso 

suteikimo ir dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 
68 Motoklubas „Šiauliai“, 2021 m. spalio 5 d. mokėjimo pavedimas Nr. 28, suma 1 760,0 Eur. 
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Projektų vykdytojų paraiškose kaip planuojami rezultatai buvo nurodyti planuojami įvykdyti renginiai 

bei laukiamas lankytojų skaičius. Palyginus šiuos duomenis su pateiktų rezultatų ataskaitų 

duomenimis, matyti, kad kelių renginių (vykusių patalpose) faktinis lankytojų skaičius buvo mažesnis. 

Pastebėtina, kad tam įtakos turėjo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai69 dėl žiūrovų ir (ar) dalyvių lankytojų 

srautų ribojimo. Tačiau tokiais atvejais Projektų vykdytojai naudojo kitus vykusio renginio sklaidos 

kanalus. 

Vertinant, ar išlaidos patirtos laikantis VPĮ nuostatų, nustatyta, kad 3 Projekto vykdytojai70 iš 10 

vertintų yra biudžetinės įstaigos ir pagal VPĮ nuostatas yra perkančiosios organizacijos. Peržiūrėjus 

audito procedūroms pateiktus šių įstaigų, pirkimo dokumentus, neatitikimų nenustatyta.  

Pastebėtina, kad Sutartyje71 numatyta nuostata, kad Projekto vykdytojas, „kurio veikla yra daugiau 

kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės, savivaldybių biudžetų lėšų, Europos Sąjungos lėšų, yra 

laikomas perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, privalo vadovautis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu“. Pažymėtina, kad tokia Sutarties nuostata, kai 

neaptariama juridinio asmens veikla, naudojama tik finansavimo sąlyga iš trijų minėtame įstatyme 

numatytų, neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo72 2 str. 25 d. apibrėžtos Perkančiosios organizacijos 

sąvokos ir jai nustatytų sąlygų, todėl atsižvelgiant, kad Viešųjų pirkimų įstatymas taikytinas 

nepriklausomai nuo sutarties šalių susitarimo, nuostata tikslintina.   

Audito metu nevertinome Projektų vykdytojų – ne biudžetinių įstaigų – juridinio asmens statuso, jo 

veiklos tikslo bei veiklos pobūdžio atitikties Viešųjų pirkimų įstatyme numatytai perkančiosios 

organizacijos sąvokai, kadangi tokį vertinimą, disponuodama išsamia informacija apie savo veiklą, turi 

atlikti pati įstaiga ir tai nėra Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kompetencija, apibrėžta Vietos 

savivaldos įstatymo73 27 str. 1 d.  

 

7. Reprezentacinių renginių įgyvendinimo ir išlaidas pateisinančių dokumentų kontrolė – 

nepakankamai reglamentuota 
 

Konkurso Nuostatai74 reglamentuoja Reprezentacinių renginio statuso suteikimo konkurso tikslus, 

tvarką, paraiškų pateikimo, vertinimo, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą, tai pat numato 

kontrolės, atsakomybės ir ginčų sprendimo tvarką.  

Apraše75 nustatyta, kad kiekvienų metų pabaigoje Švietimo, Kultūros ir Sporto skyriai, patikrinę 

pateiktą praėjusių metų renginio ataskaitą ir nustatę pažeidimų dėl sutartinių įsipareigojimų 

nevykdymo, turi teisę teikti Švietimo, Kultūros ir Sporto taryboms siūlymą išbraukti projektą iš Sąrašo. 

 
69 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro,  valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2021 m. balandžio 16 d. sprendimas Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ (2021 m. rugpjūčio 13 d. 

sprendimo Nr. V-1866 redakcija). 
70 Šiaulių „Aušros“ muziejus, Šiaulių sporto centras „Dubysa“, Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras 

„Polifonija“. 
71 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio projektui įgyvendinti skirtų lėšų naudojimo sutarties, patvirtintos Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A-1632, 5.3 p. 
72 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 1996 m. rugpjūčio -13 Nr. I-1491 (2017 m. liepos 1 d. Nr. XIII-327 

redakcija su vėlesniais pakeitimais). 
73 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d Nr. I-533 (2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. X-1722 

redakcija, su vėlesniais pakeitimais). 
74 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkurso nuostatai, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A-1442 (su vėlesniais pakeitimais). 
75 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto 

lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-338 (su vėlesniais 

pakeitimais),  26 p. 
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Sutartyje76 numatytos ir Savivaldybės administracijos teisės: 

• tikrinti, ar finansavimą Projektui įgyvendinti gavęs Projekto vykdytojas laikosi Sutartyje 

nustatytų reikalavimų ir įsipareigojimų, prireikus atlikti Projekto įgyvendinimo ir Projekto 

vykdytojui pervestų tikslinių savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo ir atsiskaitymo už jas 

patikrinimą;  

• reikalauti, kad Projekto vykdytojas per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą 

pateiktų dokumentus ir duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu; 

• reikalauti, kad Projekto vykdytojas patikslintų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (forma Nr. 

2), Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo Projektui įgyvendinti ketvirčio ir Projekto 

įvykdymo rezultatų ataskaitas, nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti; 

• išieškoti iš Projekto vykdytojo netinkamai panaudotas lėšas. 

Sutartyje77 taip pat numatyta, kad Savivaldybės administracijos Švietimo, Kultūros ar Sporto skyrius, 

patikrinęs ir suderinęs Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (forma Nr. 2), Savivaldybės biudžeto lėšų 

panaudojimo Projektui įgyvendinti ketvirčio, Projekto įvykdymo rezultatų ataskaitas, pateikia jas 

Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui. 

Audito metu vertinome, ar vykdomos numatytos Reprezentacinio renginio įgyvendinimo ir Projekto 

vykdytojui pervestų tikslinių savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo ir atsiskaitymo už jas vidaus 

kontrolės priemonės; ar laiku atsiskaityta Savivaldybės administracijai už gautas savivaldybės biudžeto 

lėšas ir veiklą, kuriai finansuoti skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos. 

Savivaldybės administracijos patvirtintos Finansų kontrolės taisyklių nuostatos78, numato, kad 

priemonės vykdytojai, vedėjai ar šių padalinių, skyrių/poskyrių paskirti tarnautojai ar darbuotojai, 

vykdydami einamąją finansų kontrolę: 

• atsako už tai, kad lėšos programų priemonėms vykdyti yra naudojamos pagal patvirtintą 

biudžetą, jame numatytas programų priemones, tvirtinamas sąmatas ir sąmatose nurodytoms 

išlaidoms; 

• tarnautojas ar darbuotojas, inicijavęs programos priemonių projektų, vykdomų iš savivaldybės 

biudžeto lėšų, pagal biudžeto lėšų naudojimo sutartis įgyvendinimą, užtikrina ūkinės operacijos 

atlikimo terminų, kiekių ir kokybės patikrinimą, t. y. gautų paslaugų ir/ar nupirktų prekių 

kokybės ir atitikties sudarytoms Finansavimo sutartims ir kitiems susijusiems dokumentams 

patikrinimą, kontroliuoja pagal Finansavimo sutartį skirtų lėšų tikslinį panaudojimą ir pasirašo 

visas išlaidas pateisinančias ir apmokėjimą įrodančias tinkamai patvirtintas dokumentų kopijas, 

kitus su projekto vykdymu susijusius dokumentus ir ataskaitas, būtinas pagal finansavimo 

sutartis. 

Skyrių pateiktoje informacijoje dėl Reprezentacinių renginių atliekamų patikrinimų, nurodyta, kad 

Švietimo, Kultūros ir Sporto skyrių darbuotojai dalyvauja Reprezentaciniuose renginiuose, bendrauja 

su organizatoriais, sprendžia organizacinius klausimus, stebi pačius renginius ir jų viešinimą, o 

pasibaigus renginiams vykdo renginių aptarimus, kurie metų pabaigoje pristatomi Švietimo, Kultūros 

ir Sporto taryboms. Tačiau savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo ir atsiskaitymo už jas kontrolę 

vykdo skirtingai, pvz.:  

 
76 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio projektui įgyvendinti skirtų lėšų naudojimo sutarties, patvirtintos Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A-1632, 4 p.  
77 Ten pat, 76, 5.6 p. 
78 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklės, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. A-946, 72.1 p., 72.2 p.  
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✓ Kultūros skyrius – kas ketvirtį tikrina, pagal Sutarties79 papunkčius pateiktas ataskaitas, o 

pasibaigus Reprezentaciniam renginiui tikrina rezultatų ataskaitą. Atliekant pateiktų ataskaitų 

patikrinimus ir kylant klausimų dėl lėšų naudojimo, reikalauja, kad būtų patikslintos pateiktos 

ataskaitos. Atliekant stebėseną ir kontrolę dėl lėšų panaudojimo pildo formą - „Reprezentacinių 

festivalių vykdymo stebėsena“; 

✓ Švietimo skyrius - Skyriaus vedėjo įsakymu80, įpareigoti darbuotojai vykdo einamąją bei 

paskesniąją kontroles. Tikrina sudarytas Sutartis, planavimo ir lėšų panaudojimo dokumentus 

bei jų atitikimą pagal išlaidų eilutes, patikrina ar lėšos panaudotos pagal paskirtį, ar laiku 

atsiskaitoma su paslaugų teikėjais ir pan., neteisingai pateiktas ataskaitas, dėl lėšų panaudojimo, 

nederina jų, kol Projektų vykdytojai nepašalina nustatytų pažeidimų. Renginių stebėsenos 

formos nėra patvirtintos;  

✓ Sporto skyrius – taip pat tikrina finansines ataskaitas bei projekto įgyvendinimo ataskaitas, 

tačiau stebėsenos formos taip pat nėra patvirtintos. 

Pastebėtina, kad Savivaldybės administracijos teisės aktuose nėra apibrėžtos konkrečios kontrolės 

procedūros (vidaus kontrolės formos, periodiškumas, rezultatų fiksavimas ir kt.) siekiant patikrinti ir 

įvertinti Projektų vykdytojų pateiktų biudžeto lėšų panaudojimo tinkamumą ir ataskaitų duomenis bei 

pagal projektų vykdymo sutartis prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.  

Vertinant Sutartyse numatytą Projektų vykdytojų atsiskaitymą, peržiūrėjome, 10-ies audito 

procedūroms atrinktų Reprezentacinių renginių, kurie buvo įgyvendinti iki 2021 m. rugsėjo 30 d., 

skirtų biudžeto lėšų panaudojimo 2021 m. I-III ketvirčių ataskaitas, rezultatų ataskaitas, biudžeto 

išlaidų vykdymo ataskaitas. Neatitikimų nenustatėme, - ataskaitos pateikiamos Sutartyse nurodytais 

terminais.  

 

8. Reprezentacinių renginių viešinimas iš esmės atitinka teisės aktų reikalavimus 
 

Pagal Vietos savivaldos įstatymo81 nuostatas Savivaldybė savo interneto svetainėje teikia ir nuolat 

atnaujina informaciją apie savivaldybės skiriamas pinigines lėšas nevyriausybinių organizacijų ir 

viešųjų įstaigų projektams finansuoti bei projektų finansavimo ir atrankos kriterijus, kvietimus 

organizacijoms teikti paraiškas paramai gauti ir kitą informaciją.  

Apraše82 numatyta, kad Projekto vykdytojų paraiškos, įtraukti renginį į rekomenduojamų 

Reprezentacinių renginių sąrašą, parengtos pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą 

formą, priimamos Savivaldybės administracijai paskelbus informaciją (skelbimą) apie jų priėmimą 

Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt. 

Nuostatuose numatyta83, kad trejų metų Reprezentacinių renginių sąrašas ir informacija apie jiems 

įgyvendinti skirtą dalinį finansavimą skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje. 

Informacija apie finansuotų projektų vykdymą, t. y. projekto trumpas aprašymas, nuotraukos ar vaizdo 

medžiaga iš organizuojamų renginių, projekto ataskaitos ir kita aktuali informacija, susijusi su 

 
79 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio projektui įgyvendinti skirtų lėšų naudojimo sutarties, patvirtintos Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A-1632,  5.5.1 ir 5.5.2 p. 
80 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2020 birželio 10 d. įsakymas Nr. Š-201 “Dėl 

programų įgyvendinimo kontrolės“. 
81 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, 1994 m. liepos 7 d.  Nr. I-533, (2008-09-15 Nr. X-1722 redakcija, su 

vėlesniais pakeitimais), 4 str. 1 d. 15 p.  
82 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto 

lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-338, 10 p. 
83 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkurso nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A-1442 (su vėlesniais pakeitimais), 45 p. 
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finansuojamo projekto vykdymu iš savivaldybės biudžeto lėšų, skelbiama projektų vykdytojų interneto 

svetainėse ar socialinių tinklų paskyrose, o tokių neturint, Savivaldybės interneto svetainėje84. 

Projekto vykdytojas, gavęs dalinį finansavimą, įpareigotas viešai skelbti miesto visuomenei 

informaciją apie vykdomą Projektą, reklaminėje medžiagoje naudoti vizualinės medžiagos miesto 

reprezentaciniams renginiams pristatyti ženklą bei viešai skelbti, kad priemonę finansuoja Šiaulių 

miesto savivaldybė (naudotis Šiaulių miesto reprezentacinių renginių komunikacijos vadovu) 85. 

Vertinome, ar Savivaldybės interneto svetainėje viešinamas konkursas, Reprezentacinių renginių 

sąrašas bei jiems skirtas dalinis finansavimas; ar Savivaldybės ir Projektų vykdytojų interneto 

svetainėse pateiktas Reprezentacinių renginių trumpas aprašymas, nuotraukos ar vaizdo medžiaga iš 

vykusių renginių, projekto ataskaitos ir kita aktuali informacija. 

Peržiūrėjome Savivaldybės interneto svetainėje viešai skelbiamą informaciją apie konkursą 

Reprezentacinio renginio statusui gauti bei dokumentus susijusius su konkursu ir projekto 

įgyvendinimu; 2021-2023 m. Reprezentacinių renginių sąrašą, savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymą 

Reprezentaciniams renginiams iš dalies finansuoti; trumpus aprašymus apie Reprezentacinius 

renginius. Taip pat peržiūrėjome Projektų vykdytojų (10-ies vertinimui atrinktų)  internetines svetaines 

ar socialinių tinklų paskyras bei viešai skelbtą (įvairiais komunikavimo kanalais) miesto visuomenei 

informaciją apie vykdytus Reprezentacinius renginius. 

Nustatėme, kad Savivaldybės interneto svetainėje pagal teisės aktus reikalaujama informacija yra 

viešai skelbiama, tačiau turime pastebėjimų: 

• svetainėje skelbiama Reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkurso nuostatų 

negaliojanti redakcija86, 2021 m. gegužės 3 d. Administracijos direktoriaus įsakymu87 minėti 

nuostatai buvo išdėstyti nauja redakcija; 

• informacija dėl savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo Reprezentaciniams renginiams iš dalies 

finansuoti neatnaujinta – duomenys dėl 2 renginių (Lietuvos krepšinio lyga ir Karaliaus 

Mindaugo taurė; UEFA moterų čempionių lyga ir moterų futbolo Baltijos lyga) finansavimo 

nesutampa su Administracijos direktoriaus įsakymų88 duomenimis; 

• Reprezentacinių renginių trumpi aprašymai savivaldybės interneto svetainėje skelbiami, prie 

kiekvieno renginio trumpo aprašymo pateiktos nuorodos į foto ir video galerijas, tačiau 

pateiktos 2019 metais vykusių renginių nuotraukos ir vaizdo medžiaga, kai kuriais atvejais 

nuotraukų ir vaizdo medžiagos nėra. Be to, pasitaikė atvejų, kai neteisingai pateikta informacija 

dėl renginio datos, pvz.: 

✓ „Tarptautinės žirgų konkūrų varžybos – Pasaulio taurės etapas“ nepateikta informacija, 

kad 2021 m. renginys nevyks; 

✓ Savivaldybės internetinėje svetainėje, 2021 m. balandžio 30 d. duomenimis, buvo 

pateikta informacija, kad "Daviso taurės mačas ir Tarptautinės teniso federacijos antros 

kategorijos jaunių (iki 18) metų turnyras" 2021 m. neįvyks, tačiau atliekant audito 
 

84 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkurso nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A-1442 (su vėlesniais pakeitimais), 46 p. 
85 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio projektui įgyvendinti skirtų biudžeto lėšų naudojimo sutarties, patvirtintos Šiaulių 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A-1632, 5.14 p. 
86 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkurso nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. A-1536. 
87 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. A-694 „Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. A-1442 „Dėl Šiaulių miesto reprezentacinio 

renginio statuso suteikimo konkurso nuostatų ir dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“. 
88 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. A-1317 ir  2021 m. rugsėjo 

24 d. įsakymas  Nr. A-1566 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymo 

Nr. A-212 pakeitimo“. 
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procedūras, paaiškėjo, kad tai iš dviejų dalių sudarytas Reprezentacinis renginys, iš 

kurių vienas - Tarptautinės teniso federacijos antros kategorijos jaunių (iki 18 metų) 

turnyras vyko 2021 m. vasario 18-21 d., o Tarptautinės federacijos ištraukti burtai  

lėmė, kad "Daviso taurės mačas" vyko ne Lietuvoje. Skyrius atsižvelgęs į pastabas, 

2021 m. rugsėjo 24 d. Savivaldybės interneto svetainėje informaciją patikslino. 

• Reprezentacinių renginių ataskaitos neskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje, taip pat ir 

Projektų vykdytojų interneto svetainėse. Pastebėtina, kad Konkurso nuostatuose89 nėra 

detalizuota, kokios ataskaitos turi būti viešinamos. 

  

 
89 Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkurso nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A-1442 (su vėlesniais pakeitimais), 46 p. 
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Rekomendacija Subjektas, kuriam 

pateikta 

rekomendacija 

Rekomendacijos 

įgyvendinimas 

(Subjekto numatytos 

priemonės)* 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas 

(Subjekto 

numatytas)* 

1.  Siekiant užtikrinti pagrįstą 

finansavimo dydžio projektui 

skyrimą,  

apsvarstyti galimybę nustatyti 

aiškias ir pastovias sąlygas ar 

vertinimo kriterijus, kuriuos būtų 

galima susieti su siūlomu 

Projektui skirti finansavimo 

dydžiu. 

Savivaldybės 

administracija 

Siūlomos sumos yra 

apsvarstomos Švietimo, 

Sporto ir Kultūros 

tarybose, (kurias sudaro 

kiekvienos srities 

ekspertai), atsižvelgiant į 

pateiktas sąmatas. 

- 

2.  Siekiant užtikrinti strateginiame 

veiklos plane aiškias numatomas 

veiklas, jų įgyvendinimui 

reikalingus  finansinius išteklius 

ir sąsajas su kitais sprendimais, 

Švietimo prieinamumo ir 

kokybės užtikrinimo programoje 

(08) išskirti atskirą 

Reprezentacinių švietimo 

renginių priemonę. 

Savivaldybės 

administracija 

Švietimo prieinamumo ir 

kokybės užtikrinimo 

programoje (08) bus 

išskirta atskira 

Reprezentacinių 

švietimo renginių 

priemonė. 

Iki 2022-04-01 

3.  Savivaldybės teisės aktuose 

suvienodinti nuostatas 

reglamentuojančias Projekto 

vykdytojo prisidėjimo būdą prie 

renginio įgyvendinimo. 

Savivaldybės 

administracija 

Suvienodinti 

Savivaldybės teisės 

aktai. 

Patikslinti Konkurso 

nuostatų 27 p. ir Tvarkos 

aprašo 24 p. nurodant, 

konkrečiai, kokie 

dokumentai turi būti 

pateikti prieš pasirašant 

sutartį (dokumentai, 

patvirtinantys 

organizacijos turimas 

lėšas, sutarčių, 

preliminarių sutarčių 

kopijos, ketinimų 

protokolai, raštai, 

laiškai). 

Iki 2022-10-01 

4.  Numatyti priemones, 

užtikrinančias Projekto 

vykdytojo prisidėjimą savo ar 

kitomis lėšomis bei šių lėšų 

kontrolę. 

Savivaldybės 

administracija 

Patikslinti Konkurso 

nuostatų 27 p. ir Tvarkos 

aprašo 24 p. nurodant, 

kad pasibaigus projektui, 

savivaldybės 

administracija 

pasirinktinai gali 

pareikalauti pateikti 

prisidėjimo 

pagrindžiančius 

dokumentus. 

Iki 2022-10-01 
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5.  Siekiant užtikrinti savalaikį 

savivaldybės biudžeto lėšų 

panaudojimą renginių 

įgyvendinimui,  sutartyse  su 

projekto vykdytojais nurodyti 

renginio datą, su ja susieti 

patiriamų išlaidų (atsiskaitymo 

su tiekėjais) laikotarpį  bei 

ataskaitų teikimo terminus. 

Savivaldybės 

administracija 

Patikslintas sutarties 

projekto  5.5 p. dėl  

ataskaitų teikimo 

terminų. 

Iki 2022-03-01 

6.  Pasirašant sutartis atsižvelgti į 

Tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. 

sprendimo Nr. T-331 (2020 m. 

vasario 6 d. sprendimo Nr. T-31 

redakcija) 3.2 p. sustabdymo 

galiojimą ir  neįtraukti sąlygos, 

nurodytos patvirtintos sutarties 

formos 8.2 p. dėl savivaldybės 

finansavimo mažinimo projektų 

vykdytojams, gavus rėmėjų 

paramą. 

Savivaldybės 

administracija 

Patikslintas sutarties 

projekto 8.2 p. dėl 

savivaldybės 

finansavimo mažinimo 

projektų vykdytojams, 

gavus rėmėjų paramą. 

Iki 2022-03-01 

7.  Siekiant užtikrinti vienodas, 

nekintančias skyrių atliekamos 

projektų vykdymo, tinkamo ir 

tikslingo lėšų panaudojimo 

vidaus kontrolės procedūras, 

reglamentuoti jų formą, 

periodiškumą, rezultatų 

fiksavimą.ir kt. 

Savivaldybės 

administracija 
Patvirtinta projektų 

vykdymo stebėsenos 

forma. 

Iki 2022-10-01 

8.  Tikslinti Sutarties 5.3 p. 

nurodytą projekto vykdytojo 

įsipareigojimą atsižvelgiant į 

Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 

25 d. nuostatas dėl perkančiosios 

organizacijos sąvokos. 

Savivaldybės 

administracija 

Patikslintas  Sutarties 

projekto 5.3 p. 

atsižvelgiant į Viešųjų 

pirkimų įstatymo 2 str. 

25 d. nuostatas dėl 

perkančiosios 

organizacijos sąvokos. 

Iki 2022-03-01 

9.  Siekiant užtikrinti aiškų Projektų 

vykdytojų viešinamos 

informacijos sąrašą,  patikslinti 

Konkurso nuostatų 46 p. 

nurodant, kokios konkrečios 

ataskaitos turi būti skelbiamos. 

Savivaldybės 

administracija 

Patikslintas 

Konkurso nuostatų 46 p. 

nurodant, kad turi būti 

viešinama projekto 

rezultatų ataskaita. 

Iki 2022-10-01 

*Sudaryta pagal Savivaldybės administracijos 2022 m. sausio 17 d. raštu Nr. S-201 pateiktą rekomendacijų įgyvendinimo 

planą. 

Nurodykite Savivaldybės administracijos darbuotoją (-us), atsakingą (-us) už  informavimą apie 

priemonių įgyvendinimą plane nustatytais terminais:  

Sporto skyriaus specialistė Lina Janauskienė, tel. 841 596214, el. p.  l.janauskiene@siauliai.lt 

 

Kontrolės ir audito kontrolės ir audito tarnybos vyr. patarėja                                                  Jolanta Karčmarinė 

Kontrolės ir audito kontrolės ir audito tarnybos patarėja                                                          Margarita Zelbienė 
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PRIEDAI 

1 priedas 

Audito apimtis ir metodai 

Audito apimtis  

Patikrinimo tikslas – įvertinti dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Šiaulių miesto 

reprezentacinių renginių projektų įgyvendinimui, atitiktį teisės aktų ir (ar) kitiems reikalavimams. 

Pagrindiniai audito klausimai: 

- ar Reprezentacinių renginių finansavimas atitinka patvirtintą reglamentavimą; 

- ar Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys sudarytos laikantis nustatytų reikalavimų ir 

jų sąlygos užtikrina tinkamą lėšų naudojimą ir atsiskaitymą; 

- ar Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos tinkamai renginiui įgyvendinti, numatytos ir 

vykdomos jų panaudojimo vidaus kontrolės priemonės. 

Audituojamas subjektas – Šiaulių miesto savivaldybė. 

Audituojamasis laikotarpis –  2021 m. I-III ketvirčiai. 

Audito procedūrų atlikimui ir finansavimo skyrimo bei lėšų panaudojimo vertinimui Audito metu 

vertinome dešimt atrinktų Reprezentacinių renginių projektų, 4 priedas.   

Auditas atliktas pagal tarptautinių aukščiausiųjų audito institucijų standartus90 ir kitų teisės aktų 

nuostatas. 

Audito atlikimo pagrindas – Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus 2021 m. rugsėjo 9 d. pavedimas 

Nr. PA-12. 

Audito apribojimai:  

- nevertinome Reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir įtraukimo į sąrašą, kadangi tokį 

vertinimą atlieka Švietimo, Kultūros ir Sporto tarybos sudarytos iš tų sričių kompetentingų 

narių. 

- nevertinome Projektų vykdytojų, ne biudžetinių įstaigų, atitikimo Viešųjų pirkimų įstatyme 

nurodytai perkančiosios organizacijos sąvokai, kadangi, disponuodama išsamia informacija 

apie savo veiklą, tokį vertinimą turi atlikti pati įstaigą ir tai nėra Savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnybos kompetencija. 

Audito duomenų rinkimo ir vertinimo metodai  

Audito ataskaitos skyrius Taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo 

metodai 
Tikslas 

1. Komisija neteikė 

rekomendacijų dėl lėšų 

Reprezentaciniams 

renginiams poreikio 

savivaldybės biudžete 

Dokumentų peržiūra:  

Nagrinėjome: 

• Šiaulių miesto reprezentacinio renginio 

statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš 

savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą; 

• Šiaulių miesto reprezentacinių renginių 

2021-2023 metų sąrašą; 

• Šiaulių miesto reprezentacinio renginio 

statuso suteikimo konkurso nuostatus; 

• Šiaulių miesto savivaldybės 2021-2023 

metų strateginio veiklos planą; 

Nustatyti,  

• kaip vykdomas lėšų Strateginio 

veiklos plano programų 

Reprezentacinių renginių 

įgyvendinimo priemonėms 

planavimas. 

Įvertinti, ar: 

• lėšos Reprezentaciniams 

renginiams patvirtintos 

Savivaldybės tarybos einamųjų 

 
90 4000-asis TAAIS „Atitikties audito standartas“, prieiga per internetą: 

https://www.valstybeskontrole.lt/TVS/Content/INTOSAI_standartai/4000-asis_TAAIS.pdf. 

 

https://www.valstybeskontrole.lt/TVS/Content/INTOSAI_standartai/4000-asis_TAAIS.pdf
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• Šiaulių miesto reprezentacinio renginio 

statuso suteikimo, įtraukimo į sąrašą ir 

projektų dalinio finansavimo klausimams 

spręsti komisijos darbo reglamentą; 

• Kultūros, Švietimo, Sporto tarybų bei 

Komisijos posėdžių protokolus; 

• Komisijos sekretorės pateiktą informaciją 

dėl Komisijos rekomendacijų teikimo, 

sudarant savivaldybės biudžetą. 

metų biudžete atsižvelgiant į 

Komisijos rekomendacijas. 

2. Atskiram 

Reprezentaciniam renginiui 

skiriamų lėšų dydžio 

nustatymas galėtų būti 

aiškesnis 

 

Dokumentų peržiūra:  

Nagrinėjome: 

• Šiaulių miesto reprezentacinio renginio 

statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš 

savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą; 

• Šiaulių miesto reprezentacinio renginio 

statuso suteikimo konkurso nuostatus; 

• 2021 m. savivaldybės biudžeto lėšų 

paskirstymą Šiaulių miesto 

reprezentaciniams renginiams iš dalies 

finansuoti; 

• Šiaulių miesto reprezentacinio renginio 

statuso suteikimo, įtraukimo į sąrašą ir 

projektų dalinio finansavimo klausimams 

spręsti komisijos darbo reglamentą; 

• Projektų vykdytojų paraiškas įtraukti 

renginį į Šiaulių miesto reprezentacinių 

renginių sąrašą; 

• Kultūros, Švietimo, Sporto tarybų bei 

Komisijos posėdžių protokolus. 

Nustatyti,  

• kaip numatomas skiriamų lėšų 

dydis atskiriems projektams.  

Įvertinti, ar: 

• lėšos Reprezentaciniams 

renginiams paskirstytos 

atsižvelgus į Švietimo, Kultūros ir 

Sporto tarybų rekomendacijas bei 

į Komisijos siūlymą; 

• renginiui skirtas lėšų dydis 

atitinka reglamentuotam dydžiui. 

3. Ne visais atvejais sutartys 

pasirašytos, įsitikinus 

Projektų vykdytojų 

prisidėjimu savo ar kitomis 

lėšomis 

Dokumentų peržiūra:  

Nagrinėjome: 

• Šiaulių miesto reprezentacinio renginio 

statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš 

savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą; 

• Šiaulių miesto reprezentacinio renginio 

statuso suteikimo konkurso nuostatus; 

• Šiaulių miesto reprezentacinio renginio 

projektui įgyvendinti reikalingas 

dokumentų formas; 

• Projektų vykdytojų pasirašytas sutartis (su 

priedais bei papildomais susitarimais); 

• Projektų vykdytojų paraiškas įtraukti 

renginį į Šiaulių miesto reprezentacinių 

renginių sąrašą; 

• Projektų vykdytojų dokumentus, 

patvirtinančius lėšų prisidėjimą; 

• Projektų vykdytojų pateiktas rezultatų 

ataskaitas. 

Įvertinti, ar: 

• Sutartys sudarytos, Projekto 

vykdytojams pateikus 

dokumentus, įrodančius, kad 

projektui įgyvendinti turi ne 

mažiau kaip 30 procentų lėšų iš 

kitų finansavimo šaltinių; 

• Projektų vykdytojai, 

įgyvendindami Reprezentacinius 

renginius, faktiškai prisidėjo ne 

mažiau kaip 30 procentų savo, 

lėšomis iš kitų šaltinių ar 

nepiniginiu įnašu prie 

Reprezentacinio renginio 

įgyvendinimo. 

4. Lėšų skyrimas ir 

atsiskaitymas nesusietas su 

renginio laikotarpiu 

(terminu) 

 

 

 

 

Dokumentų peržiūra:  

Nagrinėjome: 

• Šiaulių miesto reprezentacinio renginio 

projektui įgyvendinti reikalingas 

dokumentų formas; 

• Projektų vykdytojų pasirašytas sutartis (su 

priedais bei papildomais susitarimais); 

Įvertinti, ar: 

• Sutartyje nurodytas projekto 

įgyvendinimo laikotarpis, susietas 

su lėšų panaudojimu ir 

atsiskaitymu. 
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• Projektų vykdytojų paraiškas įtraukti 

renginį į Šiaulių miesto reprezentacinių 

renginių sąrašą; 

• Projektų vykdytojų ketvirtines ataskaitas; 

• Projektų vykdytojų pateiktas rezultatų 

ataskaitas; 

• išlaidas pateisinančius apskaitos 

dokumentus bei apmokėjimus 

patvirtinančius dokumentus. 

5. Taryba sustabdė nuostatos 

dėl finansavimo mažinimo, 

gavus paramą, galiojimą, 

tačiau sutartyse ši sąlyga 

liko 

Dokumentų peržiūra:  

Nagrinėjome: 

• Šiaulių miesto reprezentacinio renginio 

projektui įgyvendinti reikalingas 

dokumentų formas; 

• Projektų vykdytojų pasirašytas sutartis (su 

priedais bei papildomais susitarimais); 

• Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 

m. rugsėjo 7 d. sprendimą Nr. T-331 „Dėl 

kultūros ir sporto projektų rėmimo 

skatinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 

Įvertinti, ar: 

• organizacijoms vykdančioms 

Reprezentacinius renginius 

savivaldybės biudžeto lėšos 

mažinamos 50 proc. nuo sumos, 

kuria jiems paramą skyręs 

juridinis asmuo Savivaldybės 

tarybos sprendimu buvo atleistas 

nuo einamųjų metų žemės, žemės 

nuomos už valstybinę žemę ir (ar) 

nekilnojamo turto mokesčių ir 

pan.  

6. Projektų vykdytojams 

skirtos savivaldybės 

biudžeto lėšos panaudotos 

pagal Nuostatų ir Sutarčių 

sąlygas 

Dokumentų peržiūra:  

Nagrinėjome: 

• Šiaulių miesto reprezentacinio renginio 

statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš 

savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą; 

• Šiaulių miesto reprezentacinio renginio 

statuso suteikimo konkurso nuostatus; 

• Projektų vykdytojų paraiškas įtraukti 

renginį į Šiaulių miesto reprezentacinių 

renginių sąrašą; 

• Projektų vykdytojų pasirašytas sutartis (su 

priedais bei papildomais susitarimais); 

• Projektų vykdytojų ketvirtines ataskaitas; 

• Projekto įvykdymo rezultatų ataskaitas, 

(renginių kurie įgyvendinti iki 2021 m. 

rugsėjo 30 d.); 

• išlaidas pateisinančius apskaitos 

dokumentus bei apmokėjimus 

patvirtinančius dokumentus; 

• Viešųjų pirkimų dokumentus, jei 

vykdytojas, kurio veikla yra daugiau kaip 

50 proc. finansuojama iš valstybės, 

savivaldybės biudžetų Europos sąjungos 

lėšų, yra laikomas perkančiąja 

organizacija. 

Įvertinti, ar: 

• savivaldybės biudžeto lėšos 

skirtos Reprezentacinių renginių 

įgyvendinimui panaudotos pagal 

jų tikslinę paskirtį ir neviršija 

leistino 0,1 tūkst. Eur nuokrypio 

nuo detalios išlaidų sąmatos;  

• projektui panaudotas 

finansavimas atitinka nustatytą 

tinkamų išlaidų pagrįstumą;  

• lėšos nebuvo naudojamos 

ilgalaikiam materialiajam turtui 

įsigyti, dalyvavimo įvairių 

asociacijų veikloje išlaidoms 

padengti, kitiems vykdomiems 

projektams įgyvendinti;  

• išlaidos yra patirtos laikantis VPĮ 

nuostatų, jeigu projekto 

vykdytojas yra perkančioji 

organizacija. 

 

7. Reprezentacinių renginių 

įgyvendinimo ir išlaidas 

pateisinančių dokumentų 

kontrolė – nepakankamai 

reglamentuota 

 

Dokumentų peržiūra:  

Nagrinėjome: 

• Šiaulių miesto reprezentacinio renginio 

statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš 

savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą; 

• Šiaulių miesto reprezentacinio renginio 

statuso suteikimo konkurso nuostatus; 

• Šiaulių miesto reprezentacinio renginio 

projektui įgyvendinti reikalingas 

dokumentų formas; 

Įvertinti, ar: 

• vykdomos numatytos 

Reprezentacinio renginio 

įgyvendinimo ir Projekto 

vykdytojui pervestų tikslinių 

savivaldybės biudžeto lėšų 

panaudojimo ir atsiskaitymo už 

jas vidaus kontrolės priemonės; 

• ar laiku atsiskaityta Savivaldybės 

administracijai už gautas 

savivaldybės biudžeto lėšas ir 
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• Projektų vykdytojų ataskaitų pateikimo 

terminus; 

• Skyrių pateiktą informaciją apie 

Reprezentacinių renginių įgyvendinimo 

kontrolę. 

veiklą, kuriai finansuoti skiriamos 

savivaldybės biudžeto lėšos. 

 

8. Reprezentacinių renginių 

viešinimas iš esmės atitinka 

teisės aktų reikalavimus 

 

 

 

Dokumentų peržiūra:  

Nagrinėjome: 

• teisės aktus, susijusius su Reprezentacinių 

renginių viešinimu; 

• Savivaldybės interneto svetainėje viešai 

skelbiamą informaciją apie konkursą 

Reprezentacinio renginio statusui gauti 

bei dokumentus susijusius su konkursu ir 

projekto įgyvendinimu; 

• Savivaldybės interneto svetainėje viešai 

skelbiamą 2021-2023 m. Reprezentacinių 

renginių sąrašą, savivaldybės biudžeto 

lėšų paskirstymą Reprezentaciniams 

renginiams iš dalies finansuoti; trumpus 

aprašymus apie Reprezentacinius 

renginius; 

• Projektų vykdytojų (vertinimui atrinktų)  

internetines svetaines ar socialinių tinklų 

paskyras bei viešai skelbtą (įvairiais 

komunikavimo kanalais) miesto 

visuomenei informaciją apie vykdytus 

Reprezentacinius renginius. 

Įvertinti ar: 

• Savivaldybės interneto svetainėje 

viešinamas konkursas, 

Reprezentacinių renginių sąrašas 

bei jiems skirtas dalinis 

finansavimas;  

• Savivaldybės ir Projektų 

vykdytojų interneto svetainėse 

pateiktas Reprezentacinių 

renginių trumpas aprašymas, 

nuotraukos ar vaizdo medžiaga iš 

vykusių renginių, projekto 

ataskaitos ir kita aktuali 

informacija. 

_______________________________________ 
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2 priedas 

2021 m. savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas Reprezentaciniams renginiams ir panaudotas finansavimas 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenimis 

tūkst. Eur 
Eil. 

Nr. 

Projekto vykdytojas Renginio pavadinimas Sritis Skirtas 

finansavimas 

Administracijos 

direktoriaus 

2021-02-24 

įsakymu Nr. A-

212  

Papildomai 

skirta  

Administracij

os 

direktoriaus 

įsakymais: 
2021-08-11 Nr. 

A-1317/ 2021-
09-24 Nr.  A-

1566 

Iš viso skirta 

lėšų 2021 m. 

rugsėjo 30 d. 

duomenimis 

(su 

pakeitimais) 

Data, sutarties Nr. Panaudotas 

finansavimas  

2021 m. 

rugsėjo 30 d. 

duomenimis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Šiaulių vyskupijos Šeimos 

centras 
Šiaulių vyskupijos šeimų šventė Švietimo 5,0   5,0 2021-03-12, SŽ-296   0,5 

2. Krepšinio klubas „Šiauliai“ 
Lietuvos krepšinio lyga ir Karaliaus 

Mindaugo taurė  
Sporto 350,0  100,0 450,0 

2021-02-25, SŽ-230; 

2021-09-29, SŽ-1148  
266,2 

3. Lietuvos teniso sąjunga 

Daviso taurės mačas ir Tarptautinės teniso 

federacijos antros kategorijos  jaunių (iki 18) 

metų turnyras 

Sporto 5,0   5,0 2021-03-02, SŽ-259   5,0 

4. 

Koncertinė įstaiga Šiaulių 

valstybinis kamerinis choras 

„Polifonija“ 

Tarptautinis festivalis „Resurrexit“ Kultūros 27,0   27,0 2021-03-30, SŽ-352   27,0 

5. 
Šiaulių sportinių šokių klubas 

„Šypsena“ 

Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Sun 

City Cup“ 
Sporto 15,0   15,0 2021-03-16, SŽ-307   15,0 

6. Futbolo klubas „Gintra“ 
UEFA moterų čempionių lyga ir moterų 

futbolo Baltijos lyga 
Sporto 50,0 25,0 75,0 

2021-03-01, SŽ-245; 

2021-08-12, SŽ-932   
70,0 

7. Lietuvos regbio federacija Europos regbio čempionatai Sporto 20,0   20,0 2021-03-10, SŽ-291   0,0 

8. Motoklubas „Šiauliai“ Europos motokroso čempionato etapas Sporto 20,0   20,0 2021-03-12, SŽ-297   18,2 

9. Šiaulių kultūros centras 
Tarptautinis šokio festivalis-konkursas 

„Aušrinė žvaigždė“ 
Švietimo 15,4   15,4 2021-07-12, SŽ-826   15,4 

10. 
Šiaulių miesto koncertinė 

įstaiga „Saulė“ 

Tarptautinis bigbendų festivalis „Big Band 

Festival Šiauliai“ 
Kultūros 38,0   38,0 2021-07-22, SŽ-869   31,9 

11. Šiaulių „Aušros“ muziejus 
Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros 

festivalis 
Kultūros 50,0   50,0  2021-05-12, SŽ-583  50,0 

12. Šiaulių sporto centras „Dubysa“ Šiaulių dviračių diena Sporto 10,0   10,0 2021-03-26, SŽ-340    10,0 

13. 
Šiaulių miesto kultūros centras 

„Laiptų galerija“ 
Festivalis „Šiaulių Monmartro Respublika“ Kultūros 26,7   26,7 2021-05-12, SŽ-584   24,5 

14. Asociacija „Remigijaus akcija“ Festivalis „Šiaulių kultūros naktys“ Kultūros 33,0   33,0 2021-05-24, SŽ-611   32,8 
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15. 
Šiaulių prekybos, pramonės ir 

amatų rūmai 

Švietimo, mokslo ir verslo partnerystės 

renginių ciklas „Šiauliai smart“ 
Švietimo 20,0   20,0 2021-10-20, SŽ-1317   0,0 

16. Šiaulių valstybinė kolegija Galimybių festivalis „Tavo PIN kodas“ Švietimo 23,0   23,0 2021-04-16, SŽ-464   5,5 

17. Šiaulių sporto klubas „Miražas“ 
Tarptautinės žirgų konkūrų varžybos – 

Pasaulio taurės etapas   
Sporto 43,0   43,0* 

2021-04-15, SŽ-459; 

2021-09-15, SŽ-1088  

sutarties nutraukimas 

- 

18. Šiaulių dailės galerija 
Šiuolaikinio meno ir mados festivalis 

„Virus“ 
Kultūros 45,3   45,3 2021-10-15, SŽ-1259   0 

•    Iš viso: 796,4 125,0 878,4*  572,0 

*Pastaba: kadangi su Šiaulių sporto klubu „Miražas“ sutartis dėl Reprezentacinio renginio „Tarptautinės žirgų konkūrų varžybos – Pasaulio taurės etapas“  įgyvendinimo buvo nutraukta 

2021 m. rugsėjo mėn., skirtas finansavimas (43,0 tūkst. Eur)  į bendrą sumą neįskaičiuotas. 

_______________________________________ 
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3 priedas 

2020 m. skirtas finansavimas Reprezentaciniams renginiams bei 2021 m. skirto finansavimo dydis, palyginus su prašoma suma 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas 2020 m. 2021 m.  

Skirta suma 

tūkst. Eur** 

Prašyta suma, 

tūkst. Eur 

Skirta suma, 

tūkst. Eur* 

Finansavimo dydis 

nuo prašytos sumos, 

proc. 
1 2 3 4 5 6 

1. Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 5,0 5,0 5,0 100 proc. 

2. Lietuvos krepšinio lyga ir Karaliaus Mindaugo taurė 

(Administracijos direktoriaus 2021-09-24 įsakymu Nr. A-1566 skirta papildomai 100 

tūkst. Eur). 

400,0 523,0 350,0 

Po pakeitimo: 

450,0 

67 proc. 

 

86 proc. 

3. Daviso taurės mačas ir Tarptautinės teniso federacijos antros kategorijos  jaunių (iki 18) 

metų turnyras 

(skiriant finansavimą buvo žinomas faktas, kad Daviso taurės mačas nevyks Lietuvoje, 

todėl skirtas mažesnis finansavimas) 

17,0 31,7 5,0 16 proc. 

4. Tarptautinis festivalis „Resurrexit“ 26,0 27,0 27,0 100 proc. 

5. Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Sun City Cup“ 18,0 31,7 15,0 47 proc. 

6. UEFA moterų čempionių lyga ir moterų futbolo Baltijos lyga 

(Administracijos direktoriaus 2021-08-11 įsakymu Nr. A-1317 skirta papildomai 25 tūkst. 

Eur, paaiškėjus Europos čempionų lygos varžybos vyks Šiaulių mieste) 

75,0 120,0 50,0 

Po pakeitimo: 

75,0 

42 proc. 

 

 63 proc. 

7. Europos regbio čempionatai 7,4     22,5 20,0 89 proc. 

8. Europos motokroso čempionato etapas 20,0 27,2 20,0 74 proc. 

9. Tarptautinis šokio festivalis-konkursas „Aušrinė žvaigždė“ 15,4 15,4 15,4 100 proc. 

10. Tarptautinis bigbendų festivalis „Big Band Festival Šiauliai“ 30,0 55,0 38,0 69 proc. 

11. Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis 50,3 50,0 50,0 100 proc. 

12. Šiaulių dviračių diena 10,0 10,0 10,0 100 proc. 

13. Festivalis „Šiaulių Monmartro Respublika“ 25,7 26,7 26,7 100 proc. 

14. Festivalis „Šiaulių kultūros naktys“ 31,0 48,7 33,0 68 proc. 

15. Švietimo, mokslo ir verslo partnerystės renginių ciklas „Šiauliai smart“ 20,0 20,0 20,0 100 proc. 

16. Galimybių festivalis „Tavo PIN kodas“ 23,0 23,0 23,0 100 proc. 

17. Tarptautinės žirgų konkūrų varžybos – Pasaulio taurės etapas  43,0 65,0 43,0 66 proc. 
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18. Šiuolaikinio meno ir mados festivalis „Virus“ 37,0 54,0 45,3 84 proc. 

19. Lietuvos narystės NATO šventė ,,Runway Run“ 13,5 - - - 

20. Lietuvos, Latvijos ir Estijos kaimo muzikantų ir kapelijų festivalis „Ant rubežiaus“ 20,0 - - - 

21. Tarptautinis folkloro konkursas-festivalis „Saulės žiedas“ - - - - 

 Iš viso: 887,3 1 155,9 921,4 80 proc. 

* 2021 m. finansavimas skirtas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A-212 (su pakeitimais: 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. A-1317 ir 2021 

m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. A-1566). 

** 2020 m. finansavimas skirtas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. A-187  ir 2020 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A-199 (su pakeitimais: 2020 

m. spalio 28 d. įsakymas Nr. A-1481; 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. A-1608; 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. A-1770). 

_______________________________________ 
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4 priedas 

Audito metu vertinti Šiaulių miesto reprezentaciniai renginiai 
tūkst. Eur 

Eil. 

Nr. 

Projekto vykdytojas Renginio pavadinimas Sritis Pasirašyta sutartis   Panaudotas 

finansavimas     2021 

m. rugsėjo 30 d. 

duomenimis 

 Data, sutarties Nr. Suma 

1 2 3 4 5 6 7 

1 VŠĮ Krepšinio klubas „Šiauliai“ 
Lietuvos krepšinio lyga ir Karaliaus Mindaugo 

taurė  
Sporto 

2021-02-25, SŽ-230;  

2021-09-29, SŽ-1148 
450,0 266,2 

2 Lietuvos teniso sąjunga 

Daviso taurės mačas ir Tarptautinės teniso 

federacijos antros kategorijos  jaunių (iki 18) 

metų turnyras 

Sporto 2021-03-02, SŽ-259   5,0 5,0 

3 

Koncertinė įstaiga Šiaulių 

valstybinis kamerinis choras 

„Polifonija“ 

Tarptautinis festivalis „Resurrexit“ Kultūros 2021-03-30, SŽ-352   27,0 27,0 

4 
Šiaulių sportinių šokių klubas 

„Šypsena“ 

Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Sun City 

Cup“ 
Sporto 2021-03-16, SŽ-307   15,0 15,0 

5 Futbolo klubas „Gintra“ 
UEFA moterų čempionių lyga ir moterų futbolo 

Baltijos lyga 
Sporto 

2021-03-01, SŽ-245; 

2021-08-12, SŽ-932    
75,0 70,0 

6 Motoklubas „Šiauliai“ Europos motokroso čempionato etapas Sporto 2021-03-12, SŽ-297   20,0 18,2 

7 Šiaulių „Aušros“ muziejus 
Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros 

festivalis 
Kultūros  2021-05-12, SŽ-583  50,0 50,0 

8 Šiaulių sporto centras „Dubysa“ Šiaulių dviračių diena Sporto 2021-03-26, SŽ-340    10,0 10,0 

9 Asociacija „Remigijaus akcija“ Festivalis „Šiaulių kultūros naktys“ Kultūros 2021-05-24, SŽ-611   33,0 32,8 

10 Šiaulių valstybinė kolegija Galimybių festivalis „Tavo PIN kodas“ Švietimo  2021-04-16, SŽ-464  23,0 5,5 

   Iš viso: 697,0 499,7 

_______________________________________ 
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5 priedas 

Renginių ataskaitų duomenys apie kitų finansavimo šaltinių prisidėjimo sumas, įgyvendinant Reprezentacinius renginius  

(įvykę iki 2021 m. rugsėjo 30 d.) 
tūkst. Eur  

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Renginio pavadinimas Sritis Panaudotos 

savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Prisidėjimui panaudotų kitų lėšų šaltiniai Renginio 

biudžetas 

iš viso 

Kitų šaltinių 

lėšos nuo viso 

renginio 

biudžeto, 

procentais 

VB lėšos Parduoti 

bilietai 

Partnerio 

lėšos 

Vykdytojo/ 

rėmėjų 

lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
VŠĮ Krepšinio 

klubas „Šiauliai“ 

Lietuvos krepšinio lyga ir Karaliaus 

Mindaugo taurė 
Sporto Renginys vyksta IV ketv. 

2 
Lietuvos teniso 

sąjunga 

Daviso taurės mačas ir Tarptautinės 

teniso federacijos antros kategorijos  

jaunių (iki 18) metų turnyras 

Sporto 5,0     6,1 6,2 17,3 71,1% 

3 

Koncertinė įstaiga 

Šiaulių valstybinis 

kamerinis choras 

„Polifonija“ 

Tarptautinis festivalis „Resurrexit“ Kultūros 27,0 19,6     5,7 52,3 48,4% 

4 

Šiaulių sportinių 

šokių klubas 

„Šypsena“ 

Tarptautinės sportinių šokių 

varžybos „Sun City Cup“ 
Sporto 15,0 

  

8,4   10,6 34,0 55,9% 

5 
Futbolo klubas 

„Gintra“ 

UEFA moterų čempionių lyga ir 

moterų futbolo Baltijos lyga 
Sporto Renginys vyksta IV ketv. 

6 
Motoklubas 

„Šiauliai“ 

Europos motokroso čempionato 

etapas 
Sporto 20,0 

      
20,2 40,2 50,2% 

7 
Šiaulių „Aušros“ 

muziejus 

Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos 

vasaros festivalis 
Kultūros 50,0 30,0     13,9 93,9 46,8% 

8 
Šiaulių sporto 

centras „Dubysa“ 
Šiaulių dviračių diena Sporto 10,0 

      
6,3 16,3 38,7% 

9 

Asociacija 

„Remigijaus 

akcija“ 

Festivalis „Šiaulių kultūros naktys“ Kultūros 33,0 20,0     5,6 58,6 43,7% 

10 
Šiaulių valstybinė 

kolegija 

Galimybių festivalis „Tavo PIN 

kodas“ 
Švietimo Renginys vyksta IV ketv. 

 
  Iš viso: 160,0 69,55 8,4 6,1 68,5 312,6 48,8% 

_______________________________________ 
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6 priedas 

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas pagal išlaidų grupes 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenimis 

          eurais 
Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas Sritis Išlaidos iš 

viso 

Atlygis 

fiziniams 

asmenims 

pagal 

autorines, 

atlikėjo ir kitų 

atlygintinų 

paslaugų 

sutartis 

Atlygis 

fiziniams 

asmenims 

pagal verslo 

liudijimus ar 

individualios 

veiklos 

pažymėjimus 

Atlygis 

juridiniams 

asmenims 

už suteiktas 

paslaugas 

Kitos paslaugos 

(patalpų, techninės 

įrangos nuoma, 

viešinimo, leidybos, 

apgyvendinimo, 

transporto nuomos, 

kelionių bilietų, 

nakvynės, maitinimo, 

apsaugos, kitų 

atlygintinų paslaugų) 

Projekto 

tikslams pasiekti 

būtinos prekės 

(išskyrus 

ilgalaikį turtą, 

maisto prekes ir 

gėrimus) 

Nenumatytos 

išlaidos (ne 

daugiau kaip 

5 proc. 

projektui įgyv. 

skirtų lėšų) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 
Lietuvos krepšinio lyga ir Karaliaus 

Mindaugo taurė  
Sporto 266 159,90 255 025,28 10 425,00 -  - 709,62 -   

2 
Tarptautinės teniso federacijos antros 

kategorijos  jaunių (iki 18) metų turnyras 
Sporto 5 000,00 -  -  -  5 000,00 -  -   

3 Tarptautinis festivalis „Resurrexit“ Kultūros 27 000,00 1 762,50 1 726,00 13 363,92 9 513,58 -  634,00  

4 
Tarptautinės sportinių šokių varžybos 

„Sun City Cup“ 
Sporto 15 000,00 -  -  -  13 500,00 1 500,00 -   

5 
UEFA moterų čempionių lyga ir moterų 

futbolo Baltijos lyga 
Sporto 70 000,00 32 855,57 7 144,43 -  29 500,00 -  500,00  

6 Europos motokroso čempionato etapas Sporto 18 240,00 -  1 200,00 10 247,12 5 018,09 1 774,79 -   

7 
Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos 

vasaros festivalis 
Kultūros 50 000,00 1 500,00 5 000,00 24 000,00 18 000,00 -  1 500,00  

8 Šiaulių dviračių diena Sporto 10 000,00 -  450,00 1 540,89 5 307,25 2 505,84 196,02  

9 Festivalis „Šiaulių kultūros naktys“ Kultūros 32 760,00 -  10 770,00 9 300,00 11 302,95 850,00 537,05  

10 Galimybių festivalis „Tavo PIN kodas“ Švietimo 5 457,17 1 536,72 -  -  0,00 3 920,45 -   

    Iš viso: 499 617,07 292 680,07 36 715,43 58 451,93 97 141,87 11 260,70 3 367,07  

_______________________________________ 

 


