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giq savivaldybes administracij o s direktoriui

Pagegiq savivaldybds merui

REIKALAVIMAS

DEL T,IETUVOS RESPUBLIKOS VALS
BIUDZETU SUDARYMO IR VYKDYMO
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES 2OO1 M.
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBES BIUDZETO IR SAVIVALDYBIU
BIUDZETU
SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIU PATVIRTINIMO'., 61 PUNKTO
VYKDYMO
2017 m. kovo 9 d. Nr. 6_
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 29 straipsnio 8 dalies
5 punkte
nurodyta, kad savivaldybes administracijos direktorius savivaldybes
tarybos nustatyta tvarka
administruoia savivaldybes biudieto asignavimus ir kitus piiiginius
iJteklius, organizuoja
savivaldybds biudzeto vykdymq ir atsako ui savivaldybes uking -bei
finansing veiklq, admlnistruoja
savivaldybes
turt4.

Lietuvos Respublikos biudZeto sandaros
istatymo (toliau - BSD 5 straipsnio 1 dalies 1
ojai privalo naudoti skirtus asignavimus sayo

valstybes irlar savivaldybes biudZeto leSas.
VS{ ,,Sporto ir turizmo centras,. dire
skyrimo" kreipesi i Pagegiq savivaldybes admi
Pagegiq savivaldybes krepSinio komandos d
finansuoti. Pagegiq savivaldyb es 2016-201 g metq
sporlo pletotes programos 4-to ,,Pletoti
paslaugas" ir 5-to ,,Ugdyti sveik4 ir aktyvi4
-turizmo
visuomeng" finansuojamq programq atrankos
nuolatine t<omisl;a 2016;.
16'd. poseiyje
p.qitisfll" prasymq del papildomq lesq skyrimo apsvarste ir nutare vS1 iruoAzio
,,sporto ir turizmo centras..
skirti 1400 eurq.

Pagegiq savivaldybes taryba 2016
Pagegiq savivaldybes tarybos 2016 m. vasario 1g

sutarri Nr. A3_451 pagal kuri4 pagegiq
VSI ,,Sporto ir turizmo centras.. Kult[r;s,
veikos ir aktyvios visuomenes ugdymas,,
r+

PaZymetina'-kad tarp Pagegir+ savivaldybes administracijos
ir VSf ,,Sporto ir turizmo
centras" sudaryta 2016 m. gruodZio 27 d. BiudZeto l65q
naudojimo sutartis Nr. A3-45r
neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybds patvirtintq Taisykliq
er.: nustatyto reikalavimo
- sutartyje nurodyti veiklos, kuriai finansuoti skiriamos biudzeto llsos, vertinimo kriterijus.
AtsiZvelgdama i tai, kas i5destyta, ir vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos savivaidybiq
administracines prieZiDros istatymo 5 straipsnio 2 dalies punktu,
1

nustatytus

reikalavimus'
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