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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Anykščių rajono

savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-88 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės

tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 116 ir 118 punktais, Anykščių rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Anykščių kūno kultūros ir sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Meras                                                                    Sigutis Obelevičius

Elektroninio dokumento nuorašas



PRITARTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. sausio 30d. sprendimu Nr. 1-TS-21

ANYKŠČIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS

 PERSONALO IR FINANSŲ VALDYMAS

Anykščių kūno kultūros ir sporto centras (toliau – Anykščių KKSC) vykdo neformaliojo

vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas. Anykščių KKSC nuo 2019 m. spalio 10 d., pagal patvirtintus

ir registruotus Anykščių KKSC nuostatus, teikia viešąsias sporto, poilsio ir pramogų organizavimo

paslaugas gyventojams, sudaro sąlygas saviraiškai per sportą, vykdo kūno kultūros ir sporto veiklą

rajone. 

Iki 2019 m. rugpjūčio 26 d. Anykščių KKSC direktoriaus pareigas vykdė Žilvinas Ovsiukas.

Šiuo metu, iki į direktorius pareigas bus paskirtas Anykščių KKSC direktorius, sekretorei referentei

Snieguolei Paulaitienei pavesta atlikti Anykščių KKSC direktoriaus funkcijas.

Schema. Anykščių KKSC valdymas



Anykščių KKSC darbuotojai dirba kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Treneriai

dirba pagal patvirtintą darbo grafiką.

Anykščių KKSC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių pavadinimai, lygiai ir

skaičius pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Anykščių KKSC pareigybės

Pareigybės pavadinimas Lygis Pareigybių skaičius

Direktorius A 1

Pavaduotojas ugdymui A2 1

Vyr. buhalteris A2 1

Viešojo administravimo specialistas A2 1

Specialistas sportui ir renginiams A2 1

Sekretorius referentas B 1

Rinkodaros specialistas A2 1

Kineziterapeutas A2 1

Teniso kortų instruktorius B 1

Vairuotojas C 2

Darbininkas D 1

Iš viso:  12

Anykščių KKSC ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019-01-01 dirbo 25 darbuotojai, metų

pabaigoje 2019-12-31 dirbo 23 darbuotojai. Neužimtų pareigybių 2019-12-31 buvo 4. Metinis bruto

Anykščių KKSC darbuotojų atlyginimų vidurkis 1121 Eur, neto – 645 Eur.

II SKYRIUS

 TURTO VALDYMAS

Anykščių KKSC valdomas nekilnojamas turtas – žemės sklypai ir pastatai (2–3 lentelės).

2 lentelė. Anykščių KKSC valdomas nekilnojamas turtas

Turtas/Vieta Unikalus Nr. /

Kadastrinis Nr.

Plotas Pastabos

Liūdiškių g. 18, Anykščiai, LT-29130

Anykščių KKSC, įstaigos kodas 190049838

Pastatas paviljonas,

J. Biliūno g. 81, 

Anykščiai

Unikalus Nr. 3495-

6012-6014

Priklauso Anykščių rajono 

savivaldybei nuo 1956 metų pagal 

Anykščių rajono savivaldybės 



tarybos 2013-05-30 sprendimą Nr. 

1-TS-191 (perduotas nuolatinai)

  Kiti statiniai 

(inžinieriniai) – kiemo 

statiniai (futbolo 

aikštė, tvora)

J. Biliūno g. 81, 

Anykščiai

Unikalus Nr. 3495-

6012-6028

19265 kv. 

m.

Priklauso Anykščių rajono 

savivaldybei nuo 1956 metų pagal 

Anykščių rajono savivaldybės 

tarybos 2013-05-30 sprendimą Nr. 

1-TS-191 (perduotas neterminuotai)

3 lentelė. Kitas Anykščių KKSC valdomas nekilnojamas turtas

Turtas/Vieta Vertė, Eur Pastabos

Žemės sklypas J. Biliūno g. 

81, Anykščiai, Unikalus Nr. 

3403-0009-0024, kadastrinis 

Nr. 3403/0010:94

17983,0 Pagal Valstybės įmonės registrų centro 

duomenis Nr. 34/12673 priklauso Anykščių 

rajono savivaldybei, perduota panaudai 

Anykščių KKSC

Sporto aikštelė, Parko g., 

Anykščiai

39564,0 Priklauso Anykščių rajono savivaldybei, nuo 

2015 m. spalio 30 d. pagal panaudos sutartį 

Nr. 1-SU-836 perduota Anykščių KKSC iki 

2025 m. spalio 30 d. 

Rampų sistema, Parko g., 

Anykščiai

25357,0 Priklauso Anykščių rajono savivaldybei, nuo 

2015 m. spalio 30 d. pagal panaudos sutartį 

Nr. 1-SU-836 perduota Anykščių KKSC iki 

2025 m. spalio 30 d.

Negyvenamosios patalpos

(J. Biliūno gimnazijos 

bendrabutyje), adresu 

Liūdiškių g. 53, Anykščiai

7258,0 Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos

Nr. 34/12769 plane pastatas, kuriame yra

patalpos, pažymėtos indeksu 3N3p, unikalus

Nr. 4400-0248-2613:5870, patalpų indeksai –

7-1-7-7, 7-35-7-42, bendras patalpų plotas

215,50 kv. m. perduota J. Biliūno gimnazijos

panaudai iki 2022 m. birželio 27 d.

Negyvenamosios patalpos 

A.Vienuolio progimnazijos 

patalpose, adresu J. Biliūno g. 

31, Anykščiai

47154,0

Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos 

Nr. 34/314 plane pastatas, kuriame yra 

patalpos, pažymėtos indeksu 1C2p, unikalus 

Nr.3495-9000-4018 patalpų indeksai – R-1-

R-4, R-11-R-14, R-15 ir 1-17-1-21 bendras 

patalpų plotas 432,83 kv. m. perduota A. 

Vienuolio progimnazijos panaudai iki 2024 

m. sausio 17 d.



Negyvenamosios patalpos, 

VŠĮ Alantos technologijos 

mokyklos patalpose, adresu 

Ažupiečių g.2, Anykščiai

20336,0

Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos 

Nr. 34 plane pastatas, kuriame yra patalpos, 

pažymėtos indeksu 1C4p, unikalus Nr.3498-

5002-6016 patalpų indeksai – 1-35,1-36,1-

37,1-62 ir 1-71,1 bendras patalpų plotas 

453,51 kv. m.

Valstybės turto panaudos sutartimi gautas iš 

VŠĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos

453,51 kv.m. naudojimui iki 2029 m. 

lapkričio 1 d.

Iš viso: 157652,0

Anykščių KKSC 2019 m. nebuvo išnuomojusi ar kitaip perdavusi nekilnojamą turtą, už kurį

būtų gautas užmokestis.

Per biudžetinius metus Anykščių KKSC įsigijo, gavo pagal sutartis ilgalaikio turto (4 lentelė).

4 lentelė. Anykščių KKSC ilgalaikis turtas 2019 m.

Turtas Vertė, Eur

Futbolo stadiono vartai 1370,0

Pastatoma palapinė Classic 1009,0

Sporto inžinieriniai statiniai-sporto aikštelė, Parko g. 172339,0

Pėsčiųjų takas vaikų žaidimo aikštelėje su inžinieriniais

pastatais, Parko g.

12810,0

Asfaltinė Velo trąsa su inžinieriniais statiniais, Parko g. 135629,0

Iš viso: 323157,0

5 lentelė. Pagal panaudos sutartis perduotas nekilnojamas turtas

Turtas Vertė, Eur

Namelis (skirtas apsaugos operatoriui) 2 548,0

Namelis pagalbinės-komercinės paskirties 8 603,0

Namelis pagalbinės paskirties 4 808,0

Namelis buitinėms administracinėms patalpoms 8 257,0

Iš viso: 24216,0

Per 2019 m. Anykščių KKSC nebuvo gauta Kontrolės ir audito tarnybų rekomendacijų.

III SKYRIUS

 DOKUMENTŲ VALDYMAS

Tinkamas dokumentų valdymas užtikrina sklandų darbą, todėl siekiama efektyviai valdyti

dokumentų srautus ir gerinti tarpusavio komunikaciją. Išskiriami pagrindiniai tikslai: tinkamas



dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita, jų saugumas, konfidencialumas, popierinių dokumentų

apyvartos mažinimas, tinkamas saugojimas.

Anykščių KKSC dokumentų tvarkymas ir apskaita organizuojama vadovaujantis: Lietuvos

Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu; Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos

vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117; Dokumentų tvarkymo ir apskaitos

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 118;

Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m.

kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100; Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos

vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158. Einamųjų metų bylos sudarytos

vadovaujantis suderintu ir patvirtintu dokumentacijos planu su Anykščių rajono savivaldybės

archyvaru. Anykščių KKSC direktorius atsako už įstaigos dokumentų valdymo organizavimą ir

kontrolę, įsakymu paskiria asmenį, kuris atsako už įstaigos veiklos dokumentų registravimą, tvarkymą,

apskaitą ir saugojimą. Anykščių KKSC direktorius tvirtina metų dokumentacijos planą, nustato įstaigos

veiklos dokumentų registrus, kitus apskaitos dokumentus, tvirtina dokumentų ir bylų apskaitos

dokumentus, suderintus su Anykščių rajono savivaldybės archyvaru. Anykščių KKSC dokumentacijos

planas susideda iš dalių:

 Veiklos organizavimas;

 Dokumentų valdymo ir naudojimo dokumentai;

 Personalo valdymo dokumentai;

 Finansiniai ir turto valdymo dokumentai;

 Saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės ir civilinės saugos dokumentai;

 Ugdymo proceso organizavimas.

2019 metais dokumentų valdymui Anykščių KKSC naudojosi kompiuterizuotos buhalterinės

apskaitos programa „Finnas“ ir darbo užmokesčio programa „Finalga“. „Finas“ turimi moduliai:

didžioji knyga, pirkimų-mokėjimų modulis, pardavimų-įplaukų modulis, ilgalaikio turto modulis.

Per 2019 m. buvo siunčiami Elektroninių dokumentų formos: Deklaracijos Valstybinei

mokesčių inspekcijai; Pažymos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie SADM.

IV SKYRIUS

 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS

Viešieji pirkimai Anykščių KKSC yra atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymu,  Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu. 



Anykščių KKSC yra patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas, kuriuo

nustatoma Anykščių KKSC pirkimų organizavimo tvarka nuo pirkimo poreikio formavimo iki pirkimo

procedūros pabaigos. Taip pat taisyklėse yra apibrėžiamas vykdomų pirkimų procesas ir juose

dalyvaujančių asmenų – pirkimų iniciatoriaus ir pirkimų organizatoriaus funkcijos bei atsakomybė. 

Pirkimų iniciatorius analizuoja prekių ir paslaugų pirkimo poreikį, kuris yra derinamas su

Anykščių KKSC direktoriumi. Mažos vertės pirkimo procedūras, kai konkrečių prekių, paslaugų ar

darbų pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 58 000,0 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), atlieka

Anykščių KKSC direktoriaus įsakymu paskirtas pirkimo organizatorius. Per 2019 metus buvo įvykdyti

286 pirkimai (6 lentelė), kurių bendra suma – 176 770,0 Eur (su PVM).

6 lentelė. Visi per 2019 m atlikti Viešieji (mažos vertės) prekių, paslaugų, darbų pirkimai

Pirkimo objekto rūšis Vertė, Eur Bendras pirkimų skaičius

Prekės 38098,0                                                         114

Paslaugos                                138672,0 172

Darbai 0,0 0

7 lentelė. Informacinėmis priemonėmis vykdyti (skelbiami) viešieji pirkimai

Pirkimo objekto rūšis Vertė, Eur Bendras pirkimų skaičius

Prekės 0,0 0

Paslaugos 0,0 0

Darbai 0,0 0

8 lentelė. Informacinėmis priemonėmis vykdyti pirkimai (CPO LT)

Pirkimo objekto rūšis Vertė, Eur Bendras pirkimų skaičius

Prekės 0,0 0

Paslaugos 0,0 0

Darbai 0,0 0



V SKYRIUS

 INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO INFORMACINIŲ

SISTEMŲ VALDYMAS

Anykščių KKSC patalpose (Liūdiškių g. 18) yra įrengtos 6 pilnai kompiuterizuotos darbo

vietos: kompiuteris, internetas, sujungimas į bendrą tinklą. 

2019 m. išpirktos antivirusinės programos iki 2021 m.

Viešieji ryšiai buvo vykdomi per žiniasklaidos priemones, Anykščių KKSC socialinius tinklus

ir interneto svetainę.

VI SKYRIUS

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ VALDYMAS

2019 m. įgyvendinti šie projektai: Sportas visiems plėtotė Anykščių rajone, Anykščių rajoną

reprezentuojančios krepšinio komandos ir individualių sporto šakų sportininkų pasirengimas

svarbiausioms sezono varžyboms ir Tradicinių sporto renginių įgyvendinimas. Betarpiškai ir nuolat

bendradarbiaujama su Lietuvos sporto organizacijomis: Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, sporto šakų federacijomis.

9 lentelė. Anykščių KKSC gautos papildomos lėšos

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes                                                      22838,0 Eur

Parama 4605,0 Eur

Anykščių rajono savivaldybės biudžeto projektų lėšos 32940,0 Eur

Žemaitukų augintojų asociacija 1152,0 Eur

Iš viso gauta lėšų 61535,0 Eur

VII SKYRIUS

 ĮSTAIGOS VEIKLA

Pagrindiniai praėjusių biudžetinių metų įstaigos veiklos rezultatai ir veiklos rodikliai.

Anykščių KKSC veiklą vykdė vadovaujantis įstaigos nuostatais (nauji įregistruoti 2019-10-10),

tvarkomis, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymais, kitais galiojančiais

Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų

darbo apmokėjimo įstatymu, steigėjo bei rajono mero parengtais potvarkiais ir įsakymais. 2019 m.

parengti ir Anykščių KKSC direktoriaus patvirtinti šie įstaigos veiklos dokumentai:

 Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas – 2019-01-02 įsakymas Nr. V-2;



 Anykščių KKSC darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas – 2019-02-27

įsakymas Nr. V-18;

 Anykščių KKSC lauko teniso kortų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimas – 2019-06-17

įsakymas Nr. V-60;

 Anykščių KKSC 2019 m. veiklos plano patvirtinimas – 2019-06-20 įsakymas Nr. V-69;

 Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo – 2019-06-28 įsakymas Nr. V-77;

 Anykščių KKSC mokėjimo už sportinį ugdymą tvarkos aprašas – 2019-10-14 įsakymas Nr. V-

106.

          Anykščių KKSC iškeltiems tikslams ir uždavinius, buvo siekiama tobulinti jos valdymą,

įtraukiant jaunų kūrybingų darbuotojų pasiūlymus, pritraukiant šalies kūno kultūros ir sporto įstaigų

gerąją patirtį.

2019 m. sudarytos sąlygas rajono gyventojams kultivuoti futbolą, krepšinį, plaukimą, imtynes,

sunkiąją atletiką, slidinėjimą, biatloną, žirginį sportą, tenisą, siekti didelių sportinių laimėjimų

pasirinktos sporto šakos varžybose, stipriausiems rajono sportininkams ir komandoms dalyvauti šalies

ir tarptautinėse varžybose, čempionatuose. Anykščių KKSC sukomplektuota: 5 pradinio rengimo

grupės, 12 meistriškumo ugdymo grupių, 3 meistriškumo tobulinimo grupės, 3 neformaliojo vaikų

ugdymo grupes. Sportininkų meistriškumo lygį sporto šakoje nustatoma pagal iškovotus medalius

Lietuvos čempionatuose, užimtas aukštas vietas pasaulio ir Europos čempionatuose, kitose prestižinėse

tarptautinėse varžybose, žaidimų sporto šakų komandų užimtas vietas Lietuvos moksleivių lygoje,

apskrities čempionate, pirmenybėse.

Trenerių ir sporto organizatorių skaičius lėmė sporto šakos masiškumo rodiklius, kvalifikacija –

meistriškumo.

10 lentelė. 2019 m. Anykščių KKSC trenerių ir sportininkų skaičius pagal sporto šakas

1 Krepšinis 4 108

2 Futbolas 1 40

3 Graikų-romėnų imtynės 3 54

4 Sunkioji atletika 2 22

5 Plaukimas 2 55

6 Slidinėjimas 1 13

7 Biatlonas 1 15

8 Žirginis sportas 1 11

Iš viso: 15 318



Anykščių KKSC plėtojamos keturios sporto šakos, atitinkančios šalies patvirtintoms

strateginėms sporto šakoms: imtynės, krepšinis, plaukimas, sunkioji atletika.

Plėtojant kūno kultūrą ir sportą, organizuota 20 sporto renginių: 5 Sportas visiems renginiai, 5

tradiciniai sporto renginiai, 10 Anykščių KKSC ugdymo grupių renginiai. Vykdyti moksleivių

krepšinio lygos Anykščių etapai deleguotoms komandoms.

Reikšmingiausi Sportas visiems renginiai:

 Seniūnijų žaidynės;

 Anykščių rajono krepšinio pirmenybės;

 Anykščių rajono futbolo pirmenybės;

 Anykščių rajono salės futbolo pirmenybės;

 Naktinis krepšinis.

Tradiciniai Anykščių rajono renginiai:

 56-asis bėgimas „Anykščiai–Puntukas–Anykščiai 2019“;

 21-asis tarptautinis plaukimo sprinto festivalis „Anykščiai – 2019”;

 Tarptautinis graikų-romėnų imtynių turnyras „Anykščių taurė – 2019”;

 Tarptautinis sunkiosios atletikos turnyras „Anykščių taurė – 2019”;

 Žirgų konkūrų varžybos „Bėk, bėk, žirgeli – 2019“.

Kiti Anykščių rajono renginiai:

 Sunkiosios atletikos turnyras „Atviros Anykščių rajono jaunimo pirmenybės 2019;

 Anykščių miesto šventės sporto renginiai;

 Krepšinio turnyras „Palydėkime rudenį sveikai“.

Per metus nemažą dėmesį buvo skirta Anykščių KKSC administruoti, įstaigai keliamiems

tikslams ir uždaviniams tobulinti ir viešinti, siekiant tapti viena svarbiausia ir reikšmingiausia

bendruomenei sporto įstaiga.

Panaudojant Anykščių KKSC potencialą, 2020 m. siekiama užtikrinti įstaigos veiklos

įvairiapusiškumą, profesionalumą ir šiuolaikiškumą.

VIII SKYRIUS

 PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ NAUDOJIMAS

Anykščių KKSC 2019 m. asignavimų naudojimas pateiktas 11 lentelėje.



11 lentelė. Patvirtintų asignavimų naudojimas

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją Planas (Eur) Panaudota

(Eur)

Pastabos

Biudžeto lėšos

Darbo užmokesčiui 306800,0 306800,0

Sodros įmokoms 4500,0 4500,0

Mityba 4500,0 4500,0

Ryšių paslaugos 1600,0 1600,0

Transporto išlaikymas 16900,0 16900,0

Aprangos įsigijimas bei priežiūra 5000,0 5000,0

Komandiruočių išlaidos 12000,0 12000,0

Kvalifikacijos kėlimas 1000,0 1000,0

Komunalinės paslaugos 10000,0 10000,0

Informacinių technologijų įsigijimas 3200,0 3200,0

Kitos paslaugos 35500,0 35500,0

Socialinė parama 800,0 800,0

IŠ VISO: 401800,0 401800,0

Plaukimo baseino takelių nuoma

Kitos paslaugos (baseino takelių 

nuoma) 60000,0 60000,0

IŠ VISO: 60000,0 60000,0

Mokinio krepšelio lėšos

Darbo užmokesčiui 16500,0 16500,0

Sodros įmokoms 300,0 300,0

IŠ VISO: 16800,0 16800,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

Medikamentų ir medicininių prekių 

bei paslaugų įsigijimo išlaidos 1100,0 652,0

Transporto išlaikymas 1000,0 0,0

Aprangos įsigijimas bei priežiūra 2500,0 548,0

Komandiruočių išlaidos 2000,0 1827,0

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 24400,0 19072,0

Kito ilgalaikio materialiojo turto 

įsigijimo išlaidos 4600,0 1709,0

35600,0 23808,0

 Pagal planuotus įstaigos pajamų

asignavimus:

4036,0 Eur neįvykdytas 

planuojamų gaunamų pajamų 

planas;

4300,0 Eur gautos pajamos ir 

pervestos  į savivaldybės 



IŠ VISO:

sąskaitą;

3456,0 Eur likutis banke

 Gauta lėšų projektinei veiklai

 (Biudžeto lėšos)  32940 32940

24940,0 Eur – sporto renginiams 

organizuoti;

8000,0 Eur – didelio 

meistriškumo sportininkų 

tarptautinėms varžyboms 

parengti 

Gauta parama:

1. Lietuvos nacionalinė slidinėjimo  

asociacija

2. UAB „Imenza”

3. UAB „Anykščių ratas”

4. Anykščių kredito Unija

5. UAB ESSPO

6. Anykščių RVK

7. UAB „Anykščių matininkas”

8. UAB „Anykščių daržovės”

9. UAB „Anykščių daržovės”

10. UAB „Biovitalis"

11. Fiziniai asmenys

12. Deutsch-Litauische Fusball-

frundschaft

443,0

 69,25,0

100,0

300,0

  250,0

200,0

100,0

1000,0

700,0

150,0

    286,0

600,0

443,0

 69,25,0

100,0

300,0

  250,0

200,0

100,0

1000,0

700,0

150,0

    286,0

600,0

1. Dotacija piniginėmis lėšomis 

slidinėjimo sportininkams;

2. Piniginės lėšos sprinto 

festivaliui;

3. Piniginės lėšos plaukimo 

sprinto festivaliui;

4. Piniginės lėšos plaukimo 

sprinto festivaliui;

5. 150 Eur krepšinio komandai 

„Elmis” ir 100 Eur plaukimo 

sprinto festivaliui;

6. Piniginės lėšos plaukimo 

sprinto festivaliui;

7. Piniginės lėšos plaukimo 

sprinto festivaliui;

8. Piniginės lėšos krepšinio 

komandai „Elmis”;

9. Piniginės lėšos Anykščių 

imtynių sporto renginiui;

10. Piniginės lėšos imtynių 

sporto renginiui;

11. Piniginės lėšos plaukimo 

sporto renginiui;

12. Piniginės lėšos futbolo sporto

šakai 

13. Valstybinė mokesčių inspekcija  406,81 406,81

                                         IŠ VISO: 4605,06 4605,06

______________________

Anykščių kūno kultūros ir sporto centro sekretorė referentė,                        

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                                Snieguolė Paulaitienė
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