KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS
IR AUDITO TARNYBA

PATIKRINIMO ATASKAITA
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS TEISĖTUMO
2019 m. spalio 1 d. Nr. K4- 3
Kupiškis

Bendra informacija
Patikrinimas atliktas pagal Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2019 m.
birželio 27 d. pateiktą raštą Nr. 1-43 Kontrolės ir audito tarnybai dėl galimai neteisėto Savivaldybės
turto perdavimo panaudai asociacijai visureigių klubas „35 coliai“ ir asociacijai „Kupiškio vikingai“.
Savivaldybės kontrolieriaus 2019 m. liepos 2 d. pavedimu Nr. KP – 3 patikrinimą atliko
Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė.
Patikrinimo subjektas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės
administracija).
Patikrinimo tikslas – įvertinti Savivaldybės turto perdavimo panaudai asociacijai visureigių klubas
„35 coliai“ ir asociacijai „Kupiškio vikingai“ pagrįstumą ir teisėtumą.
Savivaldybės administracija yra atsakinga už patikrinimui pateiktų duomenų tikrumą ir
teisingumą. Rengiant šią išvadą buvo vadovaujamasi nuostata, kad pateikti duomenys yra teisingi,
objektyvūs ir išsamūs, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus. Patikrinimo įrodymai gauti
taikant dokumentų peržiūros ir analitines procedūras.

Patikrinimo rezultatai
1. Vyriausybės atstovas Panevėžio apskrityje, atlikdamas Kupiškio rajono savivaldybės
teisės aktų kontrolę, nustatė, kad Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 29 d.
sprendimais Nr. TS-142 „Dėl vandens ir sniego parko Aukštupėnų poilsiavietėje įrangos perdavimo
pagal panaudos sutartį asociacijai „Kupiškio vikingai“ ir Savivaldybės tarybos sprendimu TS-143
„Dėl automobilių, motociklų sporto trasos perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai visureigių
klubui „35 coliai“ pagal panaudos sutartis dviem asociacijoms 10 metų laikotarpiui perdavė
neatlygintinai naudotis Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą. Vyriausybės
atstovas, neturėdamas galimybės patikrinti abiejų asociacijų įstatų ir veiklos, ar pagrindinė šių
asociacijų veikla yra būtent naudos visuomenei ar jos daliai teikimas, kaip tai numatoma Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1890, o ne kita veikla, tame tarpe,
neatlygintinai gauto Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pritaikymas komercinei
veiklai, prašo Kontrolės ir audito tarnybą, pagal kompetenciją, atlikti specialias kontrolės funkcijas.
Savivaldybė yra atsakinga už tai, kad savivaldybės turtas būtų valdomas, naudojamas

2.

ir disponuojama juo vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės
principais. Šių principų laikymasis pasireiškia tuo, kad savivaldybės turtas negali būti valdomas,
naudojamas ir disponuojama juo taip, kad būtų tenkinami tik vienos socialinės grupės ar atskirų
asmenų interesai arba poreikiai ir šis turtas netarnautų viešajam interesui. Minėtais principais turi būti
vadovaujamasi, priimant visus sprendimus dėl savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo.

Savivaldybė turtą perdavė nesivadovaudama konkurencijos įstatymu

1.
35) 6V-1574

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2019 m liepos 26 d. raštu Nr. (2.11EKupiškio rajono savivaldybės administracijai nurodė,

kad Kupiškio rajono

savivaldybės tarybos 2016 m spalio 27 d. sprendimu Nr. TS-280 patvirtintame Kupiškio rajono
savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nenustatyti instrumentai, kuriais
būtų Savivaldybėje užtikrinamas viešumas ir veiklos skaidrumas, kurie yra pagrindiniai vietos
savivaldos principai, kuriais turi vadovautis Savivaldybė.
2.

Konkursas dėl konkretaus Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais,-

yra ta procedūra, kurią organizuodama Savivaldybė, kaip turto valdytojas, kuris siekia veikti
skaidriai bei efektyviai, gali informuoti suinteresuotus asmenis apie galimybę panaudos pagrindais

perimti konkretų Savivaldybės turtą. Savivaldybė neskelbė viešai apie galimybę visiems ūkio
subjektams gauti panaudos teise valdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą.
3. Konkurencijos tarnyba nurodo, kad Savivaldybės Aprašo nuostatos gali daryti
neigiamą poveikį ūkio subjektų galimybėms konkuruoti Kupiškio rajono savivaldybėje.
4. Konkurencijos tarnyba daro išvadą, kad perduodant Savivaldybei priklausantį
turtą – automobilių, motociklų sporto trasas ir vandens ir sniego parko Aukštupėnų poilsiavietėje
įrangą Savivaldybė nesudarė pakankamai palankių sąlygų ūkio subjektų veiksmingai
konkurencijai, kaip tai įpareigoja daryti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostata.
5. Savivaldybė nurodė, kad automobilių, motociklo sporto trasos atveju buvo ir
daugiau subjektų, suinteresuotų perimti minėtą turtą, t. y. asociacija ESK Kupiškio „SPARTAKAS“,
tačiau Savivaldybės teigimu, šį asociacija nepateikė visų reikiamų dokumentų. Konkurencijos
tarnyba konstatavo, kad Savivaldybė nesiėmė jokių veiksmų, kad ištaisyti tokį formalų neatitikimą
reikalavimams ir net neprašė asociacijos pateikti nuostatus, o

asociacijos ESK Kupiškio

SPARTAKAS prašymą atmetė tik dėl to, kad buvo paruoštas Savivaldybės tarybos sprendimo
projektas turtą perduoti asociacijai visureigių klubui „35 coliai“.
6. Vandens ir sniego parko Aukštupėnų poilsiavietėje įrangos perdavimo atveju
Konkurencijos tarnyba pažymėjo, kad Savivaldybė nenurodė, ar Kupiškio rajone yra ir kitų ūkio
subjektų, kurie užsiima tokia pačia, kaip ir turtą perėmusi asociacija „ Kupiškio vikingai“.
7. Konkurencijos tarnyba nurodė, kad vien faktas, jog prašymą pateikė teisės aktus
atitinkantis subjektas, nėra pakankama sąlyga neskelbti viešo konkurso Savivaldybės turtui perduoti
panaudos pagrindais.
8.

Konkurencijos tarnyba pateikė Kupiškio rajono savivaldybei rekomendacijas:

1. Peržiūrėti ir pakoreguoti Aprašo nuostatas, numatant Savivaldybei pareigą

panaudos

pagrindais perduodant Savivaldybei priklausantį turtą ūkinei veiklai vykdyti organizuoti
konkurencingą procedūrą- konkursą.
2. Atsisakyti nuosavybės teisės į ūkinei veiklai vykdyti skirtą turtą ir turtą parduoti, o ne perleisti
panaudos pagrindais.

Savivaldybė, perduodama turtą panaudai, nesivadovavo ir kitais teisės aktais
1.

Patikrinimo metu nustatyta, kad Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 4 punktas nurodo, kad
Valstybės ir savivaldybių turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai
valdyti ir naudotis atitinkamai Vyriausybės arba savivaldybės tarybos nustatyta tvarka asociacijoms

bet tik šio straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais. Minėto įstatymo 2 dalyje nurodoma, kad
Valstybės ir savivaldybės turtas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis gali
būti perduodamas tik toms asociacijoms, kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti naudą
visuomenei ar jos daliai socialinėje arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo srityse.
2.

Asociacijų, labdaros ir paramos fondų veiklas, kurios priskiriamos socialinei arba

valstybės nacionalinio saugumo sričiai, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1890 nurodoma, kad socialinei sričiai
priskiriamos asociacijos, kurių veikla yra: vaiko ir šeimos gerovės skatinimą ir vaiko teisių
užtikrinimas, pagalba nusikaltimų aukoms ir smurto artimojoje aplinkoje prevencija ir mažinimas,
neįgaliųjų ar kitų socialinių grupių ir užsieniečių socialinė integracija bei kitos nutarime nurodytos
konkrečios veiklos.
3.

Savivaldybės kontrolierius išnagrinėjo asociacijos visureigių klubo „35 coliai“,

asociacijos „Kupiškio vikingai“, asociacijos ESK Kupiškio „SPARTAKAS“ nuostatus ir nustatė,
kad visų asociacijų pagrindinė veikla yra komercine veikla - tai yra renginių organizavimas
(patikrinimo ataskaitos priedas 1). Į šią veiklų grupę priskiriama sporto įrenginių eksploatavimo
veikla; sporto komandų ar klubų veikla, visų pirma dalyvavimas sporto varžybose, į kurias
žiūrovams parduodami bilietai; savarankiški atletai, dalyvaujantys varžybose ar lenktynėse, į kurias
parduodami bilietai; lenktynių dalyvių, tokių kaip automobiliai, šunys, arkliai ir kt., savininkų,
pirmiausia užsiimančių jų įtraukimu į lenktynes ar kitus žiūrovams patrauklius sporto renginius,
veikla;
Savivaldybės kontrolieriaus nuomone, nei asociacija visureigių klubas „35 coliai‘, nei
asociacija „Kupiškio vikingai“ neatitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatų, nes šios asociacijos nėra socialinės
srities subjektai, kuriems Savivaldybė galėtų perduoti turtą panaudai.
4.

Nustatyta, kad Savivaldybė, perduodama

turtą panaudai komercine veikla

užsiimančioms asociacijoms: asociacijai visureigių klubas „35 coliai‘ bei asociacijai „Kupiškio
vikingai“, nesivadovavo ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr.
TS-280 patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo
panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo 4.4 papunkčiu, kuriame
nurodoma, kad Savivaldybės turtas panaudos pagrindais gali būti perduodamas asociacijoms,
kurių pagrindinės veikla – teikti naudą visuomenei socialinėje srityje.
5. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 3 punktu nurodoma, kad savivaldybių turtas gali būti perduodamas

panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, jeigu subjektai atitinka šiuos kriterijus:
subjektas pagrindžia, kad jo veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai. Savivaldybės
administracija nesiėmė veiksmų, kad surinkti informaciją iš asociacijų apie jų vykdomą veiklą
socialinėje srityje. Savivaldybės tarybos patvirtintame Apraše nėra nurodyto įstatymu
reglamentuojamo reikalavimo pagrįsti subjekto veiklą, kad jo veiklos rezultatai atitinka naudos
visuomenei kriterijus. Savivaldybės tarybos patvirtintas Aprašas neatitinka įstatymo reikalavimų.
Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės tarybos 2016 metais patvirtintas Aprašas

6.

neatitinka Savivaldybės administracijos naujosios struktūros, nes Aprašo 7 punkte nurodoma, kad
Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais projektus rengia Savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir turto valdymo skyrius. Tokio skyriaus Savivaldybės administracijoje nebėra.
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir

7.

disponavimo juo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktas nurodo, kad perduoti savivaldybės turtą
panaudos pagrindais galima, tik pripažintą Savivaldybei nereikalingą ar netinkamą (negalimą)
naudoti turtą.
8.

Patikrinimo metu nustatyta, kad Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 26 straipsnio 4 dalis nurodo, kad sprendimą dėl
valstybės ar savivaldybių turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti priima
turto valdytojas (šiuo atveju Savivaldybės taryba). Tačiau Kupiškio rajono savivaldybės taryba
nepriėmė sprendimo, kad prieš perduodant panaudos pagrindais, savivaldybės turtas būtų pripažintas
nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti. Savivaldybės tarybos sprendimai perduoti turtą
panaudos pagrindais asociacijoms buvo parengti pažeidžiant Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatas, kurios nurodo
prievolę

prieš tai priimti sprendimą pripažinti turtą nereikalingu ar netinkamu (negalimu)

naudoti.
9.

Atkreiptinas dėmesys, kad komisijos, sudarytos Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr.TS-118 „ Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto
ar kitų nekilnojamųjų daiktų pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudojimo
komisijos sudarymo“ apžiūros pažymose 2019-05-15 Nr. E14-3 ir 2019-05-15 Nr. E14-5 nurodoma,
kad turto būklė yra gera. Apžiūros pažymoje Nr. E14-5 komisijos siūlymas Vandens ir sniego parko
Aukštupėnų poilsiavietėje įrangą: trampliną, slydimo dėžę, nuotolinio valdymo pultą, standartinį
Wake Station sistemos komplektą, 4 sistemos atramų prailginimus, sistemos inkaravimo bloką, 4
komplektus (vandenlentė, šalmas, liemenė), 3 pripučiamus ratus vandens pramogoms. 3 pripučiamus
sniegračius Rush Hardbottom, kaip nereikalingą Savivaldybės funkcijoms vykdyti turtą, kurio
likutinė vertė 27 239,35 Eur, perduoti panaudos pagrindais konkrečiam vieninteliam subjektui -

Asociacijai „Kupiškio vikingai“. Apžiūros pažymoje Nr.E14-3 automobilių ir motociklų sporto
trasas, esančias Muziejaus g. 9, Uoginių k., Kupiškio rajone (vertė nenurodyta), komisija nepripažino
nereikalingomis Savivaldybės

funkcijoms vykdyti, tačiau siūlo perduoti panaudos pagrindais

konkrečiam vieninteliam subjektui- asociacijai visureigių klubas „35 coliai“. Komisija nesiūlė
automobilių ir motociklų trasų pripažinti nereikalingomis Savivaldybės funkcijoms vykdyti, tačiau
ydingai bei pažeidžiant Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus siūlė perduoti panaudos
pagrindais konkrečiam vieninteliam subjektui. Komisija „Vandens ir sniego parko Aukštupėnų
poilsiavietėje“ įrangą, taip pat, pažeidžiant Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus,
siūlo perduoti panaudos pagrindais konkrečiam vieninteliam subjektui.
10.

Nustatyta, kad Savivaldybės tarybos abu sprendimai parengti pažeidžiant Kupiškio

rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo 8,2 punkto reikalavimus, nes Savivaldybės tarybos
sprendimuose nenurodyta perduodamo turto įsigijimo vertė, turto vieneto likutinė vertė, perduodamo
turto bendra likutinė vertė.
11.

Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. TS-143 nuspręsta perduoti

pagal panaudos sutartį asociacijai visureigių klubui „35 coliai“ automobilių sporto trasą (bendras
plotas - 17042,33 kv. m, unikalus Nr.4400-5090-6486) motociklų sporto trasą (bendras plotas 19770,10 kv. m, unikalus Nr.4400-5090-6497). Atkreiptinas dėmesys, kad šie inžinieriniai renginiai
randasi žemės sklype (plotas -21, 7919 ha), kurį panaudos sutarties pagrindais naudoja Kupiškio
rajono Savivaldybė. Yra rizika, kad asociacija visureigių klubas „35 coliai“ neteisėtai naudosis
Savivaldybės panaudos pagrindais naudojamu žemės sklypu sporto renginių metu: pvz.,
automobilių parkavimui, žiūrovų stebėjimo zonoms, lauko prekybai ar kitai veiklai.
PASTEBĖJIMAI:
Perduodant Savivaldybei priklausantį turtą – automobilių, motociklų sporto trasas ir
vandens ir sniego parko Aukštupėnų poilsiavietėje įrangą, Savivaldybė nesudarė pakankamai
palankių sąlygų ūkio subjektų veiksmingai konkurencijai, kaip tai įpareigoja daryti
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostata. Savivaldybė neskelbė viešai apie galimybę visiems
ūkio subjektams gauti panaudos teise valdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą.
Savivaldybės kontrolieriaus nuomone, nei asociacija visureigių klubas „35 coliai‘, nei
asociacija „Kupiškio vikingai“ neatitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatų, nes šios asociacijos nėra socialinės
srities subjektai, kuriems Savivaldybė galėtų perduoti turtą panaudos pagrindais.

Savivaldybės tarybos sprendimai perduoti turtą panaudos pagrindais asociacijoms
buvo parengti pažeidžiant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatas, kurios nurodo prievolę prieš tai priimti
sprendimą pripažinti turtą Savivaldybei nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti.
Savivaldybei priklausantį turtą – automobilių, motociklų sporto trasas ir vandens ir sniego parko
Aukštupėnų poilsiavietėje įrangą– Savivaldybės taryba perdavė panaudos pagrindais, prieš tai
nepripažinusi šio turto nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti.
Savivaldybės tarybos patvirtintame Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise
priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis
tvarkos apraše nėra nurodyto įstatymu reglamentuojamo reikalavimo pagrįsti subjekto veiklą,
kad jo veiklos rezultatai atitinka naudos visuomenei kriterijus. Savivaldybės tarybos patvirtintas
Aprašas neatitinka įstatymo reikalavimų.
Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų
pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudojimo komisija nesiūlė automobilių
ir motociklų trasų pripažinti nereikalingomis Savivaldybės funkcijoms vykdyti, tačiau ydingai bei
pažeidžiant Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus siūlė perduoti panaudos pagrindais
konkrečiam vieninteliam subjektui. Komisija Vandens ir sniego parko Aukštupėnų poilsiavietėje
įrangą, taip pat, pažeidžiant Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, siūlė perduoti
panaudos pagrindais konkrečiam vieninteliam subjektui.
Inžinieriniai statiniai - automobilių ir motociklų trasos randasi žemės sklype (plotas
-21, 7919 ha), kurį panaudos sutarties pagrindais naudoja Kupiškio rajono savivaldybė. Yra
rizika, kad asociacija visureigių klubas „35 coliai“ neteisėtai naudosis Savivaldybės panaudos
pagrindais naudojamu žemės sklypu sporto renginių metu: pvz., automobilių parkavimui, žiūrovų
stebėjimo zonoms, lauko prekybai ar kitai veiklai.

Rekomendacijos:

Savivaldybės administracijos direktoriui:
1. Atnaujinti ir teikti Savivaldybės tarybai tvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės
nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir
naudotis tvarkos aprašą.
2.

Teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir teikti Savivaldybės tarybai pripažinti

Savivaldybei priklausantį turtą – automobilių, motociklų sporto trasas bei Vandens ir sniego parko
Aukštupėnų poilsiavietėje įrangą – nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti Savivaldybės
funkcijoms.
3. Skelbti viešai apie galimybę visiems ūkio subjektams gauti panaudos teise valdyti
Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybei priklausantį turtą – automobilių, motociklų
sporto trasas bei Vandens ir sniego parko Aukštupėnų poilsiavietėje įrangą išnuomoti konkurso būdu
arba parduoti.
5. Užtikrinti kontrolę, kad asociacija visureigių klubas „35 coliai“ neteisėtai
nesinaudotų Savivaldybės panaudos pagrindais naudojamu žemės sklypu.
6. Parengti Savivaldybės tarybai sprendimo projektą atsisakyti žemės sklypo
panaudos teisės, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos galėtų perduoti
privačiam subjektui žemės sklypą nuomos teise.

Savivaldybės kontrolierė

Vilma Mažeikienė

1 priedas

LR Vyriausybės
nutarimo Nr.1890,
2 punkte
reglamentuotos
socialinės srities
asociacijos

Ekonominės veiklos Asociacija
klasifikatoriaus
Visureigių klubas
reglamentavimas
„35 coliai“,
nuostatai
registruoti
2019-04-09

Nustatyti
asociacijų,
labdaros
ir
paramos fondų
veiklas,
kurios
priskiriamos:
2.1.
Socialinei sričiai:
2.1.1.
vaiko ir šeimos
gerovės
skatinimas
ir
(arba)
vaiko
teisių
užtikrinimas;
2.1.2.
pagalba
nusikaltimų
aukoms ir (arba)
smurto artimoje
aplinkoje
prevencija
ir
mažinimas;
2.1.3.
jaunimo
dalyvavimo
darbo
rinkoje
skatinimas ir jo
integravimas
į
visuomeninį
gyvenimą;

88.99

Klubo veiklos
rūšys:
2.2.1. Sportinė 1.
veikla (93.19);
2.2.2.Kita
pramogų ir poilsio
organizavimo
2.
veikla (93.29)
2.2.3. Sporto
Į šią klasę įeina:
klubų veikla
(93.12);
- vyriausybinių
2.2.4. Sporto
3.
įstaigų ar privačių įrenginių
organizacijų,
eksploatavimas
(93.11);
pagalbos
2.2.5. Variklinių
organizacijų
nukentėjusiesiems transporto
ir nacionalinių ar priemonių kitų
dalių ir reikmenų
vietinių labdaros
gamyba (29.32);
organizacijų ir
2.2.6. Variklinių
specialistųtransporto
4.
konsultantų
priemonių
teikiamų
techninė priežiūra
socialinių,
ir remontas
konsultacinių,
rūpybos, pagalbos (45.20);
2.2.7. Variklinių
pabėgėliams,
nukreipimo į kitą transporto
priemonių
instituciją ir
panašių paslaugų atsarginių dalių ir
pagalbinių
Kita, niekur kitur
nepriskirta,
nesusijusi su
apgyvendinimu
socialinio darbo
veikla

asmenims ar
šeimoms jų

Asociacija
„Kupiškio
vikingai“,
nuostatai
registruoti
2013-07-26

Asociacija ESK
Kupiškio
„SPARTAKAS“,
nuostatai
registruoti
2018-10-18

Asociacijos veiklos
sritys:
Narystės
organizacijų veikla
(94 pagal EVRK 2
red.);
Sportinė veikla,
pramogų ir poilsio
organizavimo
veikla (93 pagal
EVRK 2 red.);
Asociacija turi
teisę vykdyti bet
kokią įstatymų
nedraudžiamą
ūkinę komercinę
veiklą, kuri
neprieštarauja
šiems įstatams ir
reikalinga jos
tikslams pasiekti;
Tarpininkauti
pritraukiant
Lietuvos ir
tarptautinių
organizacijų,
įmonių, fizinių
asmenų, fondų ir
programų lėšas
asociacijos veiklai.

Asociacijos
veiklos:
3.3.2. Variklinių
transporto
priemonių
techninė priežiūra
ir remontas
(45.20);
3.3.3. Variklinių
transporto
priemonių
atsarginių dalių ir
pagalbinių
reikmenų
pardavimas (45.3);
3.3.4. Motociklų ir
jų atsarginių dalių
bei pagalbinių
reikmenų
pardavimas,
techninė priežiūra
ir remontas
(45.40)
3.3.10. kita
Sportinė veikla
(93.19);
3.3.11.Kita
pramogų ir poilsio
organizavimo
veikla (93.29)
3.3.9.Sporto
įrenginių

2.1.4.
neįgaliųjų ar kitų
socialinių grupių
(prekybos
žmonėmis aukų,
asmenų,
sergančių
priklausomybės
nuo
psichotropinių
medžiagų
ligomis,
nuteistųjų
ir
asmenų, paleistų
iš
laisvės
atėmimo vietų,
taip pat kitų
socialinių grupių)
ir
užsieniečių
socialinė
integracija;
2.1.5.
pagalbos
ar
socialinių
paslaugų
teikimas
asmenims
dėl
amžiaus,
neįgalumo ar kitų
socialinių
problemų
negalintiems
pasirūpinti savo
asmeniniu
gyvenimu
ir
dalyvauti
visuomenės
gyvenime
ar
patiriantiems
skurdą
ir
socialinę atskirtį;
2.1.6. ligų
ir priklausomybių
prevencija,
pacientų telkimas
ir
jų
teisių
gynimas
ir
savipagalbos
stiprinimas;

namuose ar kitur
veikla:
• vaikų ir
paauglių rūpybos
orientavimo
veikla
• įvaikinimo ir
žiauraus elgesio
su vaikais ar
kitais asmenimis
prevencijos veikla
• patarimai namų
ūkio biudžeto,
vedybų ir šeimos
klausimais,
kredito ir
įsiskolinimo
konsultacinė
veikla
• bendruomenių ir
kaimynystės
veikla
• pagalbos
nelaimių aukoms,
pabėgėliams,
imigrantams ir
kt., įskaitant
laikinojo ir
ilgalaikio
prieglobsčio
suteikimą, veikla
• bedarbių
profesinė
reabilitacija ir jų
rengimas tam
tikrai veiklai, kai
švietimas yra
ribotas
• teisės labdarai,
buto mokesčio ar
maisto priedui
gauti nustatymas

reikmenų
pardavimas (45.3);
2.2.8. Motociklų ir
jų atsarginių dalių
bei pagalbinių
reikmenų
pardavimas,
techninė priežiūra
ir remontas (45.4);
2.2.9.
Stovyklavietės ir
aprūpinimas kita
laikinąja buveine
(55.2).

eksploatavimas
(93.11);
3.3.8. posėdžių ir
verslo renginių
organizavimas
(82.30);
3.3.13 fizinės
gerovės
užtikrinimo veikla
(96.04).

2.1.7.
žmogaus teisių ir
lygių galimybių
užtikrinimas;
2.1.8.
moterų ir vyrų
lygių galimybių
užtikrinimas;
2.1.9.
užimtumo
ir
socialinės
integracijos
skatinimas
per
neformalųjį vaikų
ir
jaunimo
švietimą,
suaugusiųjų
švietimą
ir
kultūrinę veiklą;
2.1.10.
savanoriškos
veiklos
plėtojimas;
2.1.11.
žmonių fizinio
aktyvumo
skatinimas, kūno
kultūros ir sporto
plėtojimas;
2.1.12.
bendruomeninių
organizacijų
veikla, tenkinanti
gyvenamosios
vietovės
bendruomenės
viešuosius
poreikius;
2.1.13.
socialinės
atsakomybės,
socialinio dialogo
ir
socialinės
partnerystės
skatinimas
ir
plėtojimas
nacionaliniu,
šakos
ir
teritoriniu
lygmeniu.

• benamių ir kitų
socialiai remtinų
grupių socialinė
priežiūra dieną
• labdaros veikla,
pvz., lėšų
rinkimas ar kita
socialinės
pagalbos veikla

2.1.14.
mokslo
bendruomenės
socialinės
atsakomybės
skatinimas
plėtojant
visuomenės
poreikius
atitinkančius
mokslinius
tyrimus ir mokslo
žinių sklaidą.

