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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS
POTVARKIS
DĖL ŠIAULIŲ FUTBOLO AKADEMIJOS DIREKTORIAUS SAULIAUS LESNICKO DARBO
DRAUSMĖS PAŽEIDIMO
2017 m. gegužės
Šiauliai

d. Nr.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 141
straipsnio 2 dalimi, 228, 234 straipsniais, 235 straipsnio 2 dalies 4 ir 11 punktais, 237 straipsnio 1
dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu ir 4
dalimi, atsižvelgdamas į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito
skyriaus 2016-05-04 Šiaulių futbolo akademijos veiklos ir vidaus kontrolės vertinimo vidaus audito
ataskaitą Nr. 4, į darbo grupės galimam darbo drausmės pažeidimui tirti 2016-06-10 išvadą Nr. PV-432
„Dėl Sauliaus Lesnicko darbo drausmės pažeidimo“ ir Šiaulių miesto apylinkės teismo 2017-05-02
sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-328-1031/2017:
1. P r i p a ž į s t u , kad Saulius Lesnickas, biudžetinės įstaigos Šiaulių futbolo akademijos
(toliau – Įstaiga) direktoriaus, būdamas tiesiogiai atsakingas už teisės aktų reikalavimų laikymąsi,
tinkamos Įstaigos valdymo sistemos, vidaus kontrolės sukūrimą ir tobulinimą, tinkamą Įstaigos turto
valdymą, padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą – nevykdė teisės aktų reikalavimų ir neužtikrino
jų vykdymo jo vadovaujamoje įstaigoje, o būtent: netinkamai vykdė Šiaulių futbolo akademijos
nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-229,
25.16 papunkčio (valdyti, naudoti Futbolo akademijos turtą, lėšas ir jais disponuoti, rūpintis
intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrinti jų optimalų valdymą ir
naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka) ir 26 punkto (atsakyti už tai, kad Futbolo akademijoje būtų
laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, už demokratinį Futbolo akademijos
valdymą, bendruomenės narių informavimą, informacijos apie Futbolo akademijos veiklą skelbimą,
tinkamą funkcijų atlikimą, nustatyto tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Futbolo akademijos veiklos
rezultatus) reikalavimus, nevykdė Šiaulių futbolo akademijos direktoriaus pareigybės aprašymo,
patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr.
AP-320, 4.14 papunkčio (užtikrinti, kad Futbolo akademijos veikla būtų vykdoma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kūno kultūros ir
sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dokumentais, sporto mokymo įstaigų
bendrųjų nuostatų reikalavimais ir kitais teisės aktais bei įgyvendinami Savivaldybės tarybos
sprendimai, Mero potvarkiai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir Kūno kultūros ir
sporto skyriaus vedėjo įsakymai) reikalavimų, tokiu būdu neužtikrino Įstaigai perduoto turto
efektyvaus, racionalaus, atitinkančio viešosios teisės principus valdymo, tinkamos gautų pajamų
apskaitos, nukrypo nuo Įstaigos tikslų sutartiniuose santykiuose, nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo ir
kitų teisės aktų, nurodytų Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito ataskaitoje, taip pat,
netinkamai panaudojo labdaros ir paramos lėšas, dėl to kilo neigiamos pasekmės – Įstaiga patyrė
materialinę žalą.
2. S i ū l a u skirti už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą Šiaulių futbolo akademijos
direktoriui Sauliui Lesnickui drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo.
3. T e i k i u Šiaulių futbolo akademijos direktoriaus Sauliaus Lesnicko atleidimo klausimą
svarstyti Šiaulių miesto savivaldybės tarybai pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme
nustatytą kompetenciją.
4 . N u r o d a u , kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso
nustatyta tvarka.
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