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ĮŢANGA
Kelmės kultūros centro finansinį (teisėtumo) auditą, vadovaujantis savivaldybės
kontrolieriaus įsakymu1 patvirtintu 2014 metų

veiklos planu ir Kelmės rajono savivaldybės

kontrolieriaus pavedimu2, atliko savivaldybės kontrolierė Daiva Bruţienė (grupės vadovė),
kontrolierės pavaduotoja Birutė Barakauskienė ir specialistė Aušrelė Krugliakovienė.
Audito tikslas – įvertinti 2013 metų finansinių ir biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir (ar)
kitų ataskaitų duomenis bei Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audituotas subjektas – Kelmės kultūros centras (toliau – Įstaiga ), adresas: LT- 86140
Vytauto Didţiojo g. 73, Kelmė. Identifikavimo kodas – 188209171.
Audituojamu laikotarpiu Įstaigai vadovavo direktorius Arnas Arlauskas, buhalterinę
apskaitą tvarkė pagal pasirašytą sutartį savivaldybės administracijos Biudţetinių įstaigų apskaitos
skyriaus vedėja Graţina Narkienė.
Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė apie finansines ir kitas ataskaitas, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumą, jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams bus pareiškiama audito
išvadoje.
Šios audito ataskaitos rezultatai yra sudėtinė išvadų, teikiamų Savivaldybės tarybai dėl
savivaldybės biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio bei
dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2013
metų ataskaitos, dalis.

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinami Įstaigos 2013 metų ataskaitų rinkiniai ir kitos ataskaitos
pateiktos Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai:
1. Finansinių ataskaitų rinkinys:
- Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodţio 31d. duomenis;
- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodţio 31d. duomenis;
- Pinigų srautų ataskaita 2013 m. pagal gruodţio 31d. duomenis;
- Grynojo turto pokyčių ataskaitą pagal 2013 m. gruodţio 31d. duomenis;
- 2013 metų aiškinamasis raštas.
1

Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013-11-18 d. įsakymas Nr. 5 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2014
metų veiklos plano“.
2

Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013-09-10 pavedimas Nr. TK2-8

.
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2. Biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinys:
- Biudţeto

išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodţio 31 d. ataskaitos (trys formos Nr. 2);

- Biudţeto

sąmatų vykdymo ataskaitų 2013 m. gruodţio 31 d. aiškinamasis raštas;

3. Kitos ataskaitos:
- Mokėtinų ir gautinų sumų 2013 m. gruodţio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4);
Viso 2013 metų asignavimų planas įskaitant patikslinimus – 968,2 tūkst. Lt. Įstaiga vykdė
Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos (2), Kultūros ir sporto programą (3).
Daugiausia išlaidų, 78,0 proc. buvo panaudota darbo uţmokesčiui ir socialinio draudimo
įmokoms.
Auditas atliktas siekiant pakankamai uţtikrinti, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų, o lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas uţtikrinimas
neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad mes netikrinome 100 % ūkinių
operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių.
Auditui taikyti du kiekybinio reikšmingumo lygiai:
- 1 proc. visų skirtų asignavimų (859,2 tūkst. Lt), t.y. 8,6 tūkst. Lt. Ši suma naudojama vertinant,
ar nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma parodo, kad biudţeto vykdymo ataskaitos, kuriose yra
nurodytos kasinės išlaidos, visais reikšmingais atţvilgiais yra teisingos.
- 1 proc. turto pagal turto vertės likučius FBA (4478,8 tūkst. Lt), t.y. 44,79 tūkst. Lt. Ši nustatyta
suma naudojama vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma parodo, kad finansinės
ataskaitos, kuriose yra nurodyti duomenys apie turtą ir įsipareigojimus, finansavimo sumas bei
grynąjį turtą, reikšmingais atţvilgiais yra teisingos.
Be to vertintas kokybinis kiekvienos klaidos reikšmingumas.
Siekiant gauti įrodymus, reikalingus audito tikslams pasiekti, buvo susipaţinta Įstaigos
organizacine struktūra ir veikla. Audito metu mes nevertinome vidaus kontrolės pasitikėjimo lygio,
nes dėl maţo apskaitos darbuotojų skaičiaus tinkamas pareigų atskyrimas neįmanomas (ribotas).
Įvertinus planavimo metu nustatytas rizikas, pasirinkta turto, darbo uţmokesčio ir socialinio
draudimo ir viešųjų pirkimų audito sritys, kuriose buvo atliktos savarankiškos procedūros.
Pakankamiems, patikimiems, tinkamiems ir racionaliems audito įrodymams gauti,
atsiţvelgiant į audito tikslus, naudotos Valstybinio audito reikalavimuose patvirtintos audito
procedūros: skaičiavimas (aritmetinio tikslumo patikrinimas), paklausimas (įrodymų gavimas
pokalbio metu), patikrinimas (įrašų, dokumentų), analitinės procedūros (tam tikrų duomenų
analizė).
Šis auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus3 ir mūsų sukaupta audito patirtimi.

3

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais).
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Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai finansinio (teisėtumo) audito nuomonei
pareikšti.

PASTEBĖJIMAI IŠVADOS REKOMEDACIJOS
1. Dėl metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Biudţeto sandaros įstatyme numatyta, kad biudţeto asignavimai apskaitomi pagal funkcinę
ir ekonominę klasifikaciją bei lėšų šaltinius. Audito metu išanalizavus Biudţeto išlaidų sąmatos
vykdymo 2013 m. gruodţio 31 d. ataskaitų (formos Nr.2) asignavimus ir kasines išlaidas nustatyta,
kad patikslintas asignavimų planas yra 968158,0 Lt. Tai sutampa su tarybos sprendimais ir
administracijos direktoriaus įsakymais dėl biudţeto asignavimų skyrimo bei perskirstymo.
Kasinės išlaidos ir gauti asignavimai sudaro 859147,04 Lt, tai sudaro 88,74 proc.
asignavimų plano. Kasinės išlaidos pagal išlaidų straipsnius sutampa su gautais asignavimais bei
atitinka ekonominę asignavimų paskirtį pagal ekonominę klasifikacija. Mokėtinos sumos 2013 m.
gruodţio 31d. sudaro 34,4 tūkst.Lt, iš kurių 12,6 tūkst. Lt įsiskolinimas uţ socialinio draudimo
įmokas, 20,6 tūkst. Lt – uţ komunalines paslaugas.

2. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio
2.1. Dėl Finansinės būklės ataskaitos
2.1.1. Audito metu perţiūrėjus Finansinės būklės ataskaitoje (toliau – FBA) nurodytus
likučius paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2013-12-31) reikšmingų neatitikimų teisės
aktams nenustatyta.
2.1.2. Išanalizavus FBA paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2013-12-31) nurodytus
likučius ir duomenis sulyginus su apskaitos registru Didţioji knyga, neatitikimų nenustatyta.
2.2. Dėl Veiklos rezultatų ataskaitos
2.2.1. Audito metu perţiūrėjus Veiklos rezultatų ataskaitoje (toliau – VRA) nurodytus
likučius paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2013-12-31) reikšmingų neatitikimų teisės
aktams nenustatyta.
2.3. Dėl Grynojo turto pokyčių ataskaitos
Audito metu perţiūrėjus Grynojo turto pokyčio ataskaitoje (toliau – FBA) nurodytus
likučius paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2013-12-31) reikšmingų neatitikimų teisės
aktams nenustatyta.
2.4. Dėl Pinigų srautų ataskaitos
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Audito metu perţiūrėjus Pinigų srautų ataskaitoje (toliau – PSA) nurodytus likučius
paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2013-12-31) reikšmingų neatitikimų teisės aktams
nenustatyta.
2.5. Dėl aiškinamojo rašto
Audito metu perţiūrėjus aiškinamojo rašto (2013-12-31) turinį bei sudėtį nustatyta,
kad Įstaiga nesilaikė 1 – ojo VSAFAS4 39 punkto nuostatų, nes savo Apskaitos politikoje nenustatė
taikytino reikšmingumo kriterijaus, kuris gali būti nustatomas kaip absoliutus arba santykinis dydis,
nepateikė šios informacijos aiškinamajame rašte.
Įstaiga nesilaikė 1 – ojo VSAFAS 39 punkto nuostatas, nes savo Apskaitos politikoje
nenustatė taikytino reikšmingumo kriterijaus, nepateikė šios informacijos aiškinamajame
rašte.
Viešojo sektoriaus subjektas, sudarydamas Aiškinamąjį raštą, turi pateikti visas
pastabas, kurios yra privalomos pagal 6 – ojo VSAFAS5 reikalavimus. Aiškinamojo rašto pastabų
galima neteikti, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose
atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui. Jei
ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių sumos, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu
laikotarpiu, reikšmingai pasikeitė, turėtų būti nurodomos tokių pasikeitimų prieţastys.
1. FBA ataskaitoje nepaaiškinta II.10 straipsnio „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ suma
– 12554,27 Lt ir pokytis palyginus su 2012-12-31 (44265,38 Lt).
2. FBA ataskaitoje nepaaiškinta II.11 straipsnio „Sukauptos mokėtinos sumos“ suma – 14501,27 Lt
ir pokytis palyginus su 2012-12-31 (1700,29 Lt).
3. Veiklos rezultatų ataskaitoje nepaaiškinta B.Pagrindinės veiklos sąnaudos I. Darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo suma 691362,94 Lt ir pokytis palyginus su 2012-12-31 (658206,90 Lt).
4. Pinigų srautų ataskaitoje nepaaiškinta III.Išmokos III.1.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
suma710261,60 ir pokytis palyginus su 2012-12-31 (621505,76).
Aiškinamajame rašte nepateikta visa informacija, kuri turi būti nurodyta vadovaujantis
Viešojo sektoriaus apskaitos standartais, nes nepaaiškinti reikšmingi pokyčiai lyginant
ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių sumas su praėjusio laikotarpio
finansinių ataskaitų straipsnių sumomis.

3. Dėl kitų ataskaitų
3.1. Audito metu, išanalizavus apskaitos registruose nurodytas gautinas ir mokėtinas sumas,
nustatyta kad Mokėtinų ir gautinų sumų 2013 m. gruodţio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 4) nurodyti

4
5

2007-12-29 LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-388 (su vėlesniais pakeitimais).
2008-08-18 LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-247 (su vėlesniais pakeitimais).
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likučiai metų pradţioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sutampa su apskaitos registro (2013-1231) duomenimis.

4. Dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo ir disponavimo
jais teisėtumo
4.1.Dėl darbo užmokesčio planavimo
Darbo uţmokesčio fondas turi būti planuojamas vadovaujantis Vyriausybės nutarimu 6
Nr. 280 „Dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo uţmokestį

iš Lietuvos

Respublikos valstybės biudţeto, savivaldybių biudţetų ir valstybės pinigų fondų, darbo uţmokesčio
fondo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“
Direktoriaus įsakymo7 „Dėl duomenų pateikimo 2013 metų biudţetui sudaryti“ 4
punktas įpareigojo sudaryti biudţeto projektą ir pagal poreikį. Finansų skyriui pateiktas suplanuotas
darbo uţmokesčio fondas pagal poreikį (547060 Lt).
Vadovaujantis Vyriausybės nutarimo 2 punkto nuostatomis, priedų ir priemokų suma
negali viršyti 25%. Audito metu nustatyta, kad Įstaiga, planuodama darbo uţmokestį 2013 metams,
nesilaikė metodikos nuostatų dėl priedų ir priemokų skyrimo, t.y. juos viršijo (administratoriusdirektoriaus pavaduotojas (65%), vairuotojas (35%), meistras (35%)).
Darbo uţmokesčio fondas planuojamas nesivadovaujant darbo uţmokesčio fondo
apskaičiavimo tvarkos metodika, nes priedai ir priemokos suplanuoti didesni negu
numato metodika.

4.2. Dėl pagal panaudos sutartį gauto turto
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimu Nr. T-373 „Dėl Lupikų
kaimo bendruomenės pastato perdavimo Kukečių seniūnijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir
disponuoti“ buvo perduotas Lupikų kaimo bendruomenės pastatas (Aušros g. 10) patikėjimo teise
Kukečių seniūnijai, kuri, 2013-02-17 sprendimu Nr. T-42 dalį patalpų (188,50 m2) perdavė Kelmės
kultūros centrui panaudos teise valdyti ir naudoti sudarant panaudos sutartį Nr. SŢ4-14. Panaudos
gavėjas nevykdo sutartyje numatytos sąlygos 5 p. per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties
pasirašymo apdrausti visam sutarties galiojimo laikotarpiui gautą turtą panaudos davėjo naudai.
Įstaiga nevykdė sutartyje numatytos sąlygos 5 p. per 15 kalendorinių dienų nuo
sutarties pasirašymo apdrausti visam sutarties galiojimo laikotarpiui gautą turtą (dalį
Lupikų kaimo bendruomenės pastato) panaudos davėjo naudai.

6
7

2003-03-03 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 280 (su vėlesniais pakeitimais).
2012-10-08 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-917.

Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba

8
Finansinio audito ataskaita

4.3. Dėl viešųjų pirkimų organizavimo
Įstaiga nesilaikė VPĮ8 19 str. 4 d., nes nepateikė VPT At-6 ataskaitos uţ 2013 metais
atliktus pirkimus. Ataskaita At-6 nepateikta ir uţ 2012 m. Vadovaujantis minėto įstatymo
nuostatomis, perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikti visų per
kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimo sutartis sudaromos
pagrindinės sutartys, visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės pirkimų ir šio įstatymo 85
straipsnio 6 dalyje nurodytų supaprastintų pirkimų ataskaitą. Šioje ataskaitoje perkančioji
organizacija taip pat privalo pateikti duomenis apie visus per kalendorinius metus atliktus pirkimus
pagal šio įstatymo 91 straipsnio reikalavimus. Ataskaitos pateikiamos per 30 dienų, pasibaigus
ataskaitiniams kalendoriniams metams.
Kelmės kultūros centras nesilaikė VPĮ 19 str. 4 d. nuostatų, nes Viešųjų pirkimų
tarnybai nepateikė 2012 ir 2013 metų visų per kalendorinius metus atliktų maţos
vertės pirkimų ataskaitų.
Atliekant audito procedūras nustatyta:
1. Įstaigos direktoriaus patvirtintose Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse9 ir
kituose vidaus teisės aktuose nėra reglamentuota viešųjų pirkimų organizavimo tvarka ir
procedūros, prevencinė pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolė bei ją atliekantis asmuo, ką
rekomenduoja 2011 m. gruodţio 30 d. VPT direktoriaus įsakymu Nr.1S-204 patvirtintos ,,Viešųjų
pirkimų gairės perkančiosios organizacijos vadovui“ ir 2011 m. lapkričio 30 d. VPT direktoriaus
įsakymas Nr. 1S-174 „Dėl perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus
kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“.
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse ir kituose vidaus teisės aktuose nėra
reglamentuota viešųjų pirkimų organizavimo tvarka ir procedūros, prevencinė pirkimų ir
pirkimo sutarčių vykdymo kontrolė bei ją atliekantis asmuo (patikros lapų pildymas,
prevencinę kontrolę atliekančio asmens paskyrimas ir kt.).
2. Vadovaujantis VPĮ10 7 str. nuostatomis, perkančioji organizacija rengia ir tvirtina
planuojamų vykdyti einamaisiais biudţetiniais metais viešųjų pirkimų planus, kasmet, ne vėliau
kaip iki kovo 15 dienos CVP IS ir savo tinklalapyje, jei toks yra, skelbia tais metais planuojamų
vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę,planus patikslinusi – nedelsdama skelbia apie pakeitimus. Įstaiga
2013 metų pirkimo plano nesudarė ir netvirtino ir nepaskelbė.
Nesivadovaudama Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio nuostatomis, Įstaiga 2013 metų
pirkimo plano nesudarė, netvirtino ir nepaskelbė.
8
9

1996-08-13 Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymas Nr.I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
2012-03-20 direktoriaus įsakymas Nr. V-29.

10

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (su vėlesniais pakeitimais) 7 str. 1d.
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3. Vadovaujantis VPĮ 85 str. 3 d. nuostatomis, „supaprastintus pirkimus gali atlikti
perkančiosios organizacijos vadovo paskirti valstybės tarnautojai, darbuotojai arba Komisija, kaip
nustato perkančioji organizacija pasitvirtintose taisyklėse. Perkančioji organizacija turi uţtikrinti,
kad supaprastintus pirkimus atliekantys asmenys būtų nepriekaištingos reputacijos, nešališki
ir negalėtų teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį,
išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus“. Pirkimų organizatorius direktoriaus
įsakymu nepaskirtas, kaip tai numato VPĮ 85 straipsnio ir Taisyklių 5.8 punkto nuostatos. Viešųjų
pirkimų vykdymas pavestas administratoriui-direktoriaus pavaduotojui 2011-12-29 direktoriaus
įsakyme Nr. V-46 patvirtintuose pareiginiuose nuostatuose.
Pirkimų organizatorius direktoriaus įsakymu nepaskirtas, kaip tai numato VPĮ 85
straipsnio ir Taisyklių 5.8 punkto nuostatos.
4. Nesilaikant VPĮ 9 straipsnio nuostatų, Įstaigoje nėra paskirto atsakingo asmens uţ
pirkimo verčių skaičiavimą - tai ypač svarbu, nustatant pirkimo būdą. Pirkimo vertė turi būti
apskaičiuojama pagal Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo metodiką, patvirtintą
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003-02-26 įsakymu11 Nr. 1S-26 (su pakeitimais).
Nesilaikant VPĮ 9 straipsnio nuostatų, Įstaigoje nėra paskirto atsakingo asmens uţ
pirkimo verčių skaičiavimą.
5. Įstaigoje direktoriaus įsakymu12 sudaryta Viešųjų pirkimų komisija. Paţeidţiant
VPĮ 16 straipsnio 1 d., nepatvirtintas Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas. Vadovaujantis
šio straipsnio nuostatomis, Komisija turi dirbti pagal ją sudariusios organizacijos patvirtintą darbo
reglamentą, yra jai atskaitinga ir vykdo tik raštiškas jos uţduotis ir įpareigojimus. Uţ Komisijos
veiksmus atsako ją sudariusi organizacija.
Nesilaikant VPĮ 16 straipsnio 1 d. nuostatų, nepatvirtintas Viešųjų pirkimų komisijos
darbo reglamentas.
6. Vadovaujantis VPĮ 85 straipsnio 2 d. perkančioji organizacija, išskyrus šio
straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytus atvejus, supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas
taisykles, kurias ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų patvirtinimo paskelbia šio įstatymo 86
straipsnyje nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje,
jeigu toks yra, taip pat sudaro kitas galimybes tiekėjams susipaţinti su šiomis taisyklėmis. Įstaiga
Taisykles pasitvirtino, tačiau, paţeisdama minėto įstatymo nuostatas, nepaskelbė jų Centrinėje
11

2008-09-04 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. IS-82 „Dėl viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. IS-26 „Dėl prekių ir paslaugų viešojo pirkimo
vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
12
2013-01-07direktoriaus įsakymas Nr. V-14.
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viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje. Uţ CVP IS paskelbtų Taisyklių ir jų
pakeitimų turinio ar pateiktos informacijos teisingumą, taip pat uţ Taisyklių ir jų pakeitimų turinio
atitikimą VPĮ, kitų teisės aktų reikalavimams atsako Perkančioji organizacija.
Nesilaikant VPĮ 85 straipsnio 2 dalies nuostatų, Įstaiga patvirtintų Supaprastinto
pirkimo taisyklių nepaskelbė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir
savo tiklalapyje.
7. Vadovaujantis VPĮ 151 straipsnio nuostatomis, perkančioji organizacija, išskyrus
Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas uţsienyje ir Lietuvos
Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, turi uţtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų
viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (kai
pirkimo atveju elektroninėmis priemonėmis pateikiamas skelbimas apie pirkimą (neskelbiamų
pirkimų atveju – kvietimas), kiti pirkimo dokumentai ir priimami tiekėjų pasiūlymai) kiekvienais
kalendoriniais metais sudarytų ne maţiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos viešųjų
pirkimų bendrosios vertės. Įstaigoje pirkimai elektroninėmis priemonėmis 2013 metai vykdyti
nebuvo.
Nesivadovaudama VPĮ 151 straipsnio nuostatomis, Įstaiga nevykdė pirkimų
elektroninėmis priemonėmis, kurios turėtų sudaryti ne maţiau kaip 50 procentų
perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės.
8. Prekių bei paslaugų pirkimo sutartys sudarytos nesilaikant VPĮ 18 straipsnio
nuostatų:
- 6 d. 2 p., nes nenurodo perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, – tikslių
jų kiekių (2013-02-08 sutartis Nr.35 su UAB „Kelmės autobusų parku; 2013-02-21 sutartis su UAB
„LEMONA“; 2013-05-20 sutartis Nr.BL130520-01/16 su UAB „Blikas“; 2013-10-01 sutartis Nr.
2013/08 su UAB „Stilsena“; 2013-01-23 sutartis Nr.01/23 sudaryta su UAB „Melga“).
- 6 d. 3 p., nes nenurodo kainos arba kainodaros taisyklių, nustatytų pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką (2012-01-09 sutartis
sudaryta su Mantvydo Burzdţiaus invidualia įmone; 2013-01-23 sutartis Nr.01/23 sudaryta su
UAB „Melga“; 2013-02-21 sutartis su UAB „LEMONA“).
- 6 d. 9 p., nes sutartys sudarytos neterminuotam laikui. Pirkimo sutarčių, sudaromų
ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijus ir atvejus, kuriais gali būti sudaromos tokios
sutartys, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Neterminuota sutartis sudaryta su Mantvydo
Burzdţiaus invidualia įmone.
Prekių bei paslaugų pirkimo sutartys sudarytos nesilaikant VPĮ 18 straipsnio
nuostatų: nenurodė perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, – tikslių jų
kiekių; nenurodo kainos arba kainodaros taisyklių; sutartys pasirašytos
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neterminuotam laikui.
9. Atkreipiame dėmesį, kad Įstaigos vadovo patvirtintos Taisyklės, kurios galiojo
vykdant 2013 metų pirkimus, neturi prieštarauti VPĮ nuostatoms. VPĮ 2 straipsnio 15 d. nurodo, kad
“Maţos vertės viešasis pirkimas (toliau – maţos vertės pirkimas) – supaprastintas pirkimas, kai yra
bent viena iš šių sąlygų:
1) prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra maţesnė kaip 100 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės
mokesčio), o darbų pirkimo vertė maţesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio);
2) perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra
suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis),
jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų
pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir maţesnė kaip 100 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio),
o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir
maţesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio)“.
2012-03-20 patvirtintų Taisyklių 49.1. p. maţos vertės pirkimams nustato kitas vertes:
prekėms ir paslaugoms 150 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio).
2012-03-20 patvirtintų Taisyklių 49.1. p., kuriuo nustatyta, kad pirkimas yra maţos
vertės, kai prekių ir paslaugų pirkimo vertė maţesnė kaip 150 tūkst. Lt, prieštarauja
VPĮ 2 str. 15 d. nuostatoms, pagal kurias maţos vertės pirkimas kai prekių ir
paslaugų pirkimo vertė maţesnė kaip 100 tūkst. Lt.
4.4. Dėl viešųjų pirkimų vykdymo
Įstaigoje 2013 m. vykdyti tik maţos vertės pirkimai. Atliekant naftos produktų
pirkimo (2013-02-08 sutartis Nr.35) procedūrų vertinimą nustatyta, kad:
- Pirkimą vykdė pirkimo organizatorius, nors direktoriaus įsakymu jis nėra paskirtas.
- Pirkimo vertė, kaip tai numatyta VPĮ 9 str., nustatyta nebuvo. Supaprastintų pirkimų taisyklėse
pirkimo vertės nustatymas nereglamentuotas, todėl neatitinka VPĮ nuostatas. Paraiška pildoma
nebuvo.
- Vadovaujantis Taisyklių 54 p., pasirinktas pirkimo būdas - apklausa ţodţiu. Pagal pateiktą
informaciją numatoma pirkimo vertė 8700 Lt (be PVM) metams. Tačiau pasirinktas pirkimo būdas
neatitinka Taisyklių 54 p. nuostatų (pirkimą atlikti apklausiant ţodţiu galima, kai pirkimo vertė ne
didesnė kaip 10 tūkst. Lt (be PVM), todėl atlikti pirkimą apklausiant ţodţiu nebuvo galima, nes,
įvertinus sutarties trukmę su numatytais galimais pratęsimais (3 m.), pirkimo vertė sudarytų 17400
Lt.
- Pirkimo dokumentai rengiami nebuvo (Taisyklių 59 p.).
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- Pirkimo procedūros nebuvo vykdomos ir dokumentuotos, todėl nėra informacijos kiek pasiūlymų
buvo vertinta.
-2013-02-08 sutartis Nr.35 sudaryta su UAB „Kelmės autobusų parkas“ raštu. Paţeistos Taisyklių
16 p. nuostatos, nes nėra perkamų prekių kiekių, sutarties kainos.
- Pirkimų organizatoriaus neparengė ir neuţpildė supaprastinto pirkimo paţymos (Taisyklių 59 p.).
- Pirkimų ţurnalas nepildomas.Vadovaujantis VPĮ 85 straipsnio 4 d., perkančioji organizacija turi
turėti dokumentus, pagrindţiančius jos priimtų sprendimų atitiktį šio įstatymo reikalavimams.
1. Naftos produktų pirkimas atliktas nesilaikant VPĮ ir Taisyklių nuostatų: nebuvo
skaičiuota pirkimo vertė, pirkimas atliktas pasirinkus neteisingą pirkimo būdą,
nebuvo pildomi pirkimo dokumentai, pirkimo paţyma, pirkimų ţurnalas.
2. Perkančioji organizacija turi turėti dokumentus, pagrindţiančius jos priimtų
sprendimų atitiktį šio įstatymo reikalavimams.

5. Kiti pastebėjimai bei pažanga šalinant nustatytus
trūkumus
5.1. Dėl inventorizacijos
Įstaigoje, inventorizuojant ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, buvo nesilaikoma Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų inventorizacijos taisyklių13 nuostatų, nes į komisijos
sudėtį buvo įtrauktas ir inventorizacijoje dalyvavo materialiai atsakingas asmuo – komisijos
pirmininkas. Minėtų taisyklių 13 p. teigia, kad “atsakingi ir materialiai atsakingi uţ
inventorizuojamą turtą asmenys negali būti inventorizacijos komisijos nariai, išskyrus tuos atvejus,
kai įmonėje dirba ne daugiau kaip penki darbuotojai ir joje dirbantys asmenys neturi reikiamos
kompetencijos atlikti inventorizaciją“.
Įstaigoje, inventorizuojant ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, buvo nesilaikoma Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų inventorizavimo taisyklių nuostatų, nes į
komisijos sudėtį buvo įtrauktas ir inventorizacijoje dalyvavo materialiai atsakingas
asmuo.
Informacija apie tikrinimo eigoje neįgyvendintas rekomendacijas pateiktos Rekomendacijų
įgyvendinimo plane (priedas).

13

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 (2008-04-17 nutarimo Nr. 370 redakcija) patvirtintos inventorizacijos
taisyklės 13 p.
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6. Išvados
1. Įstaiga nesilaikė 1 – ojo VSAFAS 39 punkto nuostatų, nes savo Apskaitos politikoje nenustatė
taikytino reikšmingumo kriterijaus, nepateikė šios informacijos aiškinamajame rašte (2.5. dalis).
2. Aiškinamajame rašte nepateikta visa informacija, kuri turi būti nurodyta vadovaujantis Viešojo
sektoriaus apskaitos standartais, nes nepaaiškinti reikšmingi pokyčiai lyginant ataskaitinio
laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių sumas su praėjusio laikotarpio finansinių ataskaitų
straipsnių sumomis (2.5. dalis).
3. Darbo uţmokesčio fondas planuojamas nesivadovaujant darbo uţmokesčio fondo apskaičiavimo
tvarkos metodika, nes priedai ir priemokos suplanuoti didesni negu numato metodika (4.1. dalis).
4. Įstaiga nevykdė sutartyje numatytos sąlygos 5 p. per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties
pasirašymo apdrausti visam sutarties galiojimo laikotarpiui gautą turtą (dalį Lupikų kaimo
bendruomenės pastato) panaudos davėjo naudai (4.2. dalis).
5. Kelmės kultūros centras nesilaikė VPĮ 19 str. 4 d. nuostatų, nes Viešųjų pirkimų tarnybai
nepateikė 2012 ir 2013 metų visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės pirkimų ataskaitų
(4.3. dalis).
6. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse ir kituose vidaus teisės aktuose nėra reglamentuota
viešųjų pirkimų organizavimo tvarka ir procedūros, prevencinė pirkimų ir pirkimo sutarčių
vykdymo kontrolė bei ją atliekantis asmuo (patikros lapų pildymas, prevencinę kontrolę atliekančio
asmens paskyrimas ir kt.) (4.3. dalis).
7. Nesivadovaudama Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio nuostatomis, Įstaiga 2013 metų pirkimo
plano nesudarė, netvirtino ir nepaskelbė (4.3. dalis).
8. Pirkimų organizatorius direktoriaus įsakymu nepaskirtas, kaip tai numato VPĮ 85 straipsnio ir
Taisyklių 5.8 punkto nuostatos (4.3. dalis).
9. Nesilaikant VPĮ 9 straipsnio nuostatų, Įstaigoje nėra paskirto atsakingo asmens uţ pirkimo verčių
skaičiavimą (4.3. dalis).
10. Nesilaikant VPĮ 16 straipsnio 1 d. nuostatų, nepatvirtintas Viešųjų pirkimų komisijos darbo
reglamentas (4.3. dalis).
11. Nesilaikant VPĮ 85 straipsnio 2 dalies nuostatų, Įstaiga patvirtintų Supaprastinto pirkimo
taisyklių nepaskelbė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tiklalapyje (4.3.
dalis).
12. Nesivadovaudama VPĮ 151 straipsnio nuostatomis, Įstaiga nevykdė pirkimų elektroninėmis
priemonėmis, kurios turėtų sudaryti ne maţiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos viešųjų
pirkimų bendrosios vertės (4.3. dalis).
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13. Prekių bei paslaugų pirkimo sutartys sudarytos nesilaikant VPĮ 18 straipsnio nuostatų: nenurodė
perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, – tikslių jų kiekių; nenurodo kainos arba
kainodaros taisyklių; sutartys pasirašytos neterminuotam laikui (4.3. dalis).
14. 2012-03-20 patvirtintų Taisyklių 49.1. p., kuriuo nustatyta, kad pirkimas yra maţos vertės, kai
prekių ir paslaugų pirkimo vertė maţesnė kaip 150 tūkst. Lt, prieštarauja VPĮ 2 str. 15 d.
nuostatoms, pagal kurias maţos vertės pirkimas kai prekių ir paslaugų pirkimo vertė maţesnė kaip
100 tūkst. Lt (4.3. dalis).
15. Naftos produktų pirkimas atliktas nesilaikant VPĮ ir Taisyklių nuostatų: nebuvo skaičiuota
pirkimo vertė, pirkimas atliktas pasirinkus neteisingą pirkimo būdą, nebuvo pildomi pirkimo
dokumentai, pirkimo paţyma, pirkimų ţurnalas Perkančioji organizacija turi turėti dokumentus,
pagrindţiančius jos priimtų sprendimų atitiktį šio įstatymo reikalavimams. (4.4. dalis).
16. Įstaigoje, inventorizuojant ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, buvo nesilaikoma Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu patvirtintų inventorizavimo taisyklių nuostatų, nes į komisijos sudėtį buvo
įtrauktas ir inventorizacijoje dalyvavo materialiai atsakingas asmuo (5.1. dalis).

7. Rekomendacijos
1. Aiškinamajame rašte paaiškinti reikšmingus pokyčius lyginant ataskaitinio laikotarpio finansinių
ataskaitų straipsnių sumas su praėjusio laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių sumomis.
2. Priedus ir priemokas planuoti vadovaujantis darbo uţmokesčio fondo apskaičiavimo tvarkos
metodika.
3. Apdrausti visam sutarties galiojimo laikotarpiui gautą turtą (dalį Lupikų kaimo bendruomenės
pastato) panaudos davėjo naudai.
4. Patikslinti Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamą ataskaitą At-6 apie visus per 2013 kalendorinius
metus atliktus maţos vertės pirkimus.
5. Patvirtinti Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašą, kuriame numatytos procedūros
uţtikrintų tinkamą pirkimų proceso valdymą ir apimtų visą pirkimo procesą: poreikių formavimą,
pirkimų planavimą, iniciavimą ir pasirengimą jiems, pirkimų vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą,
vykdymą, jos rezultatų įvertinimą bei kontrolę.
6. 2014 metų pirkimo planą sudaryti, patvirtinti ir paskelbti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatomis.
7. Paskirti pirkimų organizatorių ir atsakingą asmenį uţ pirkimo verčių skaičiavimą.
8. Patvirtinti sudarytos Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą.
9. Patvirtintas Supaprastinto pirkimo taisykles paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje ir savo tiklalapyje.
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10. Uţtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų
informacinės sistemos priemonėmis, sudarytų ne maţiau kaip 50 procentų perkančiosios
organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės.
11. Taisyklėse nustatyti maţos vertės pirkimų ribas, vadovaujantis VPĮ nuostatomis.
12. Prekes ir paslaugas įsigyti, atliekant viešųjų pirkimų procedūras vadovaujantis VPĮ ir Taisyklių
nuostatomis.
13. Įstatymų nustatyta tvarka nutraukti prekių bei paslaugų pirkimo sutartis, kurios sudarytos,
paţeidţiant VPĮ 18 straipsnio nuostatas.
14. Sudarant inventorizacijos komisiją, vadovautis Inventorizacijos taisyklių nuostatomis.
15. Imtis priemonių, kad viešuosius pirkimus vykdantys asmenys keltų kvalifikaciją.
Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas pateiktas audito ataskaitos priede.
Apie priimtų priemonių vykdymą prašome iki 2014-09-30 informuoti Kontrolės ir
audito tarnybą.

Savivaldybės kontrolierė

Daiva Bruţienė

Specialistė

Aušrelė Krugliakovienė

Susipažinau:
Kelmės kultūros centro direktorius
Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

Arnas Arlauskas
Gražina Narkienė
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Priedas
Rekomen
dacijos
eilės
numeris

1
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Veiksmas/Priemonės/
Komentarai*

Rekomendacija

Subjektas, kuriam
suteikta
rekomendacija

2
Aiškinamajame rašte paaiškinti reikšmingus
pokyčius lyginant ataskaitinio laikotarpio finansinių
ataskaitų straipsnių sumas su praėjusio laikotarpio
finansinių ataskaitų straipsnių sumomis.
Priedus ir priemokas planuoti vadovaujantis darbo
uţmokesčio fondo apskaičiavimo tvarkos metodika.

3
Kelmės kultūros centrui

4
Bus pateikti pokyčių
paaiškinimai

Kelmės kultūros centrui

Bus vykdoma

Apdrausti visam sutarties galiojimo laikotarpiui
gautą turtą (dalį Lupikų kaimo bendruomenės
pastato) panaudos davėjo naudai.
Patikslinti Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamą
ataskaitą At-6 apie visus per 2013 kalendorinius
metus atliktus maţos vertės pirkimus.
Patvirtinti Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašą, kuriame numatytos procedūros uţtikrintų
tinkamą pirkimų proceso valdymą ir apimtų visą
pirkimo procesą: poreikių formavimą, pirkimų
planavimą, iniciavimą ir pasirengimą jiems,
pirkimų vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą,
vykdymą, jos rezultatų įvertinimą bei kontrolę.
2014 metų pirkimo planą sudaryti, patvirtinti ir
paskelbti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatomis.
Paskirti pirkimų organizatorių ir atsakingą asmenį
uţ pirkimo verčių skaičiavimą.
Patvirtinti sudarytos Viešųjų pirkimų komisijos
darbo reglamentą.
Patvirtintas Supaprastinto pirkimo taisykles
paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje

Kelmės kultūros centrui

Lupikų kaimo bendruomenės
pastato dalis bus apdrausta
panaudos davėjo naudai.
Ataskaita At-6 bus patikslinta

Kelmės kultūros centrui

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas
(data)*

5
2014.09.30

Nuo priemonių
plano
patvirtinimo
2014.09.30

2014.09.30

Kelmės kultūros centrui

Viešųjų pirkimų organizavimo
tvarkos aprašas bus patvirtintas
laikantis rekomendacijos

2014.09.30

Kelmės kultūros centrui

Bus atlikta

2014.08.01

Kelmės kultūros centrui

Bus paskirti atsakingi asmenys

2014.08.01

Kelmės kultūros centrui

Reglamentas bus patvirtintas

2014.08.01

Kelmės kultūros centrui

Taisyklės bus paskelbtos

2014.08.01
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Finansinio audito ataskaita

10.

11.
12.

13.

14.
15.

sistemoje ir savo tiklalapyje.
Uţtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji
pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų
informacinės sistemos priemonėmis, sudarytų ne
maţiau
kaip
50
procentų
perkančiosios
organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės.
Taisyklėse nustatyti maţos vertės pirkimų ribas,
vadovaujantis VPĮ nuostatomis.
Prekes ir paslaugas įsigyti, atliekant viešųjų
pirkimų procedūras vadovaujantis VPĮ ir Taisyklių
nuostatomis.
Įstatymų nustatyta tvarka nutraukti prekių bei
paslaugų pirkimo sutartis, kurios sudarytos,
paţeidţiant VPĮ 18 straipsnio nuostatas.
Sudarant inventorizacijos komisiją, vadovautis
Inventorizacijos taisyklių nuostatomis.
Imtis priemonių, kad viešuosius pirkimus vykdantys
asmenys keltų kvalifikaciją.

Kelmės kultūros centrui

Bus vykdoma

Kelmės kultūros centrui

Bus vadovaujamasi VPĮ
nuostatomis
Bus vadovaujamasi VPĮ ir
Taisyklių nuostatomis.

2014.07.01

Kelmės kultūros centrui

Sutartys bus nutrauktos

2014.09.30

Kelmės kultūros centrui

Bus vadovaujamasi

2014.07.01

Kelmės kultūros centrui

Bus imtasi priemonių

Kelmės kultūros centrui

Nuolat

Nuolat

Nuo priemonių
plano
patvirtinimo

*pildo audituojamas subjektas

Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba

