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ĮŢANGA
Kelmės rajono Uţvenčio vaikų lopšelio-darţelio 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, 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 rajono Uţvenčio vaikų lopšelis-darţelis (toliau – Įstaiga ),
adresas: P.Višinskio g.4, Uţventis, Uţvenčio seniūnija, Kelmės r. sav. Identifikavimo kodas –
190113931.
Audituojamu laikotarpiu Įstaigai vadovavo direktorė Audronė Popovienė, buhalterinę
apskaitą tvarkė Biudţetinių įstaigų apskaitos skyriaus vyr. specialistė Lina Mackevičienė.
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;
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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- Grynojo turto pokyčių ataskaitą pagal 2013 m. gruodţio 31d. duomenis;
- 2013 metų aiškinamasis raštas.
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 – 480,9 tūkst. Lt. Įstaiga vykdė
Socialinių paslaugų (4) ir Švietimo veiklos(6) programas.
Daugiausia išlaidų, 65,0 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 (479,9 tūkst. Lt), t.y. 4,8 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 (508,0 tūkst. Lt), t.y. 5,08 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 su 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 išlaidų prekėms ir paslaugoms 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).
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Šis auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus ir mūsų sukaupta audito patirtimi.
Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai finansinio (teisėtumo) audito nuomonei
pareikšti.

PASTEBĖJIMAI IŠVADOS REKOMEDACIJOS
1. Dėl metinių biudţeto 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 480888,0 Lt. Tai sutampa su tarybos sprendimais ir
administracijos direktoriaus įsakymais dėl biudţeto asignavimų skyrimo bei perskirstymo.
Kasinės išlaidos ir gauti asignavimai sudaro 479940,31 Lt, tai sudaro 99,81 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 21,0 tūkst.Lt, iš kurių 8,7 tūkst.Lt įsiskolinimas darbo uţmokesčio, 3,2 tūkst.
Lt įsiskolinimas uţ socialinio draudimo įmokas, 2,9 tūkst.Lt. mitybos mokėtina suma, 0,1 tūkst. Lt
ryšio paslaugos, 0,4 tūkst. Lt - kitos prekės, 5,5 tūkst. Lt -komunalinės paslaugos, 0,1 tūkst. Lt –
kitos paslaugos, 0,1 tūkst. Lt – socialinė parama pinigais.

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) nustatyta, kad Didţiosios knygos
likučiai teisingai perkelti į 2013 -12-31 Veiklos rezultatų ataskaitą.
2.3. Dėl Grynojo turto pokyčių ataskaitos
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 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
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
Viešojo sektoriaus subjektas, sudarydamas Aiškinamąjį raštą, turi pateikti visas
pastabas, kurios yra privalomos pagal 6–ojo VSAFAS 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.
Vadovaujantis 1-ojo VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“4 39
punkto nuostatomis, viešojo sektoriaus subjektas savo apskaitos politikoje nustato savo ir (arba)
pavaldţių viešojo sektoriaus subjektų apskaitoje taikytiną reikšmingumo kriterijų, atsiţvelgdamas ir
į ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio pobūdį, ir į sumos dydį. Reikšmingumo kriterijus gali būti
nustatomas kaip absoliutus arba santykinis dydis. Šio standarto 37 punkto nuostatomis, jeigu
VSAFAS nenurodyta informacija gali būti reikšminga finansinių ataskaitų informacijos
vartotojams, tokia informacija turi būti nurodoma aiškinamajame rašte.
Įstaiga paţeidė 1 – ojo VSAFAS 39 punkto nuostatas, nes savo Apskaitos politikoje
nenustatė taikytino reikšmingumo kriterijaus ir nepateikė šios informacijos aiškinamajame
rašte.
Vadovaujantis 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“5 4 punktu,
aiškinamajame rašte detalizuojamos Veiklos rezultatų, Finansinės būklės, Grynojo turto pokyčių
ataskaitose nurodytos sumos tiek, kiek reikalauja šis ir kiti VSAFAS, ar kiek to reikia teisingai
suprasti finansinėse ataskaitose pateiktai informacijai.
Įvertinus Įstaigos parengtame 2013 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pateiktą
informaciją, nustatyta, kad ne visais atvejais buvo laikytasi VSAFAS reikalavimų, pvz.:
 Pagrindinių veiklos sąnaudų srityje nepaaiškinti reikšmingi pasikeitimai (šio straipsnio
sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 42,6 tūkst. Lt);
 Neatskleisti piniginių srautų pokyčiai, nepaaiškintos prieţastys.
Įstaiga, nesilaikydama VSAFAS reikalavimų, 2013 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame
4
5

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009-12-24 įsakymas Nr. 1K-476.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-08-18 įsakymas Nr. 1K-247.
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rašte nepaaiškino reikšmingų pasikeitimų tarp finansinių ataskaitų straipsnių, lyginant su
praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, prieţasčių.

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
likučiai metų pradţioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sutampa su Didţiosios knygos ir FBA
(2013-12-31) duomenimis.

4. Dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo ir disponavimo
jais teisėtumo
4.1. Dėl viešųjų pirkimų organizavimo
Įstaiga ataskaitoje At-6, kurią pateikė Viešųjų pirkimų tarnybai, nurodė, kad 2013
metais atliko 349 maţos vertės pirkimus uţ 612060,0 Lt iš jų 306 – prekėms, 43- paslaugoms.
Darbų įstaiga nepirko.
6

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 19 str. 4 d., perkančioji organizacija Viešųjų
pirkimų tarnybai turi pateikti visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės pirkimų ir šio
įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytų supaprastintų pirkimų ataskaitą At-6. Ataskaitos
pateikiamos per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.
Įstaigos pateiktame 2013 metų Viešųjų pirkimų registracijos ţurnale nurodyta, kad
Įstaiga 2013 metais atliko 7 pirkimus uţ 32360 Lt. Ataskaitos At-6 duomenys nesutampa su
pirkimo ţurnalo duomenimis. Patvirtinti šių duomenų teisingumo negalime. Ataskaita At-6,
paţeidţiant minėto straipsnio nuostatas, pateikta nesilaikant nustatytų terminų.
Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktoje visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės
pirkimų ataskaitoje At-6 neteisingai nurodyta bendra sudarytų sutarčių suma ir
pirkimų skaičius. Ataskaita At-6 pateikta, nesivadovaujant VPĮ 19 str. 4 d.
nuostatomis, nesilaikant nustatytų terminų.
Audito metu dėl šio neatitikimo buvo teikta ţodinė rekomendacija, kuri buvo įgyvendinta.
Atlikus audito procedūras nustatyta:
1. Įstaigos direktoriaus patvirtintose Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse7 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
6
7

1996-08-13 Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas Nr.I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
2011-02-09 direktoriaus įsakymu Nr. V-27.
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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.).
Audito metu buvo teikta ţodinė rekomendacija, kuri buvo įgyvendinta.
2. Vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio8 ir Taisyklių 13 p. 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 nepaskelbė savo tinklalapyje.
Nesilaikydama Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio ir Taisyklių 13 p. nuostatų, Įstaiga
2013 metų pirkimo plano nepaskelbė savo tinklalapyje.
3. Vadovaujantis VPĮ 85 straipsnio 2 d.9 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 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 d. nuostatų, Įstaiga patvirtintų Supaprastinto pirkimo
taisyklių nepaskelbė savo tinklalapyje.
4. Prekių bei paslaugų pirkimo sutartys sudarytos paţeidţiant VPĮ 18 straipsnio 6 d.:
- 2 p., nes Įstaiga nenurodo perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, – tikslių jų kiekių
(pvz.: 2013-01-01 sutartis Nr.2 sudaryta su SĮ „Kelmės knygynas“; 2013-01-01 sutartis Nr.13-226
sudaryta su UAB „Nirlita“; sutartis Nr.KON 12 sudaryta su IĮ „Kompaneri“);
8
9

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (su vėlesniais pakeitimais) 7 str. 1d.
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
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- 3 p., nes nenurodo kainos arba kainodaros taisyklių, nustatytų pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką (pva.: 2013-01-01 sutartis Nr.2
sudaryta su SĮ „Kelmės knygynas“, 2013-01-01 sutartis Nr.13-226 sudaryta su UAB „Nirlita“;
sutartis Nr.KON 12 sudaryta su IĮ „Kompaneri“).
Sudarytos prekių bei paslaugų pirkimo sutartys neatitinka VPĮ 18 straipsnio
nuostatų, nes nenurodė perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, – tikslių
jų kiekių; nenurodė kainos arba kainodaros taisyklių.
5. Įstaiga sudarė sutartis dėl prekių ir paslaugų pirkimo paţeidţiant VPĮ 3 straipsnio 2
d., kuri sako, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo
sutartį, leidţiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai
organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant
tam skirtas lėšas. Įstaigoje sudarytos sutartys neatlikus pirkimo procedūrų, pvz.: 2013-01-01 sutartis
Nr.2 sudaryta su SĮ „Kelmės knygynas“; 2013-01-01 sutartis Nr.13-226 sudaryta su UAB „Nirlita“;
sutartis Nr.KON 12 sudaryta su IĮ „Kompaneri“; 2013-01-02 sutartis Nr.BS-2013-24 pasirašyta su
Suaugusiųjų mokymo centru.
Nesilaikant VPĮ 3 straipsnio 2 d. nuostatų, Įstaigoje sutartys sudarytos, neatlikus
pirkimo procedūrų, todėl nepasiektas pirkimų tikslas - sudaryti pirkimo sutartį,
leidţiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų,
racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
4.2. Dėl viešųjų pirkimų vykdymo
Atlikus projekto „Kelmės rajono Uţvenčio vaikų lopšelio-darţelio patalpų ir įrangos
atnaujinimas“ administravimo paslaugos pirkimo procedūrų vertinimą nustatyta, kad Įstaiga
nesivadovavo VPĮ, nes nesilaikė savo pasitvirtintų taisyklių:
9.10 p. - pirkimo vertė skaičiuota nebuvo, nes paraiška pirkimui pildoma nebuvo. Atkreipiame
dėmesi, kad planuojamų pirkimų suvestinėje CVP IS nurodyta vertė 18150 Lt lygiai tokia pati kaip
sudarytoje sutartyje.
174 p. - pirkimo organizatorius neparengė ir neuţpildė supaprastinto pirkimo paţymos.
179 p. - pirkimų organizatorius pirkimą uţregistravo pirkimų ţurnale audito metu po teiktos ţodinės
rekomendacijos.
Ne visos projekto „Kelmės rajono Uţvenčio vaikų lopšelio-darţelio patalpų ir įrangos
atnaujinimas“ administravimo paslaugos pirkimo procedūros atliktos vadovaujantis galiojančiais
teisės aktais.
Vadovaujantis VPĮ 85 straipsnio 4 d., perkančioji organizacija turi turėti dokumentus,
pagrindţiančius jos priimtų sprendimų atitiktį šio įstatymo reikalavimams.Todėl rekomenduojame
atskiram pirkimui ( išskyrus maţos vertės pirkimą atliekamą apklausos ţodţiu būdu) formuoti bylą,
kurioje būtų segami visi pirkimo dokumentai.
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Įstaiga, pirkdama „Kelmės rajono Uţvenčio vaikų lopšelio-darţelio patalpų ir
įrangos atnaujinimas“ administravimo paslaugą, nesivadovavo Supaprastintų
pirkimų taisyklių nuostatomis, nes neskaičiavo pirkimo vertės, pirkimo
organizatorius neparengė ir neuţpildė supaprastinto pirkimo paţymos.
Įvertinus viešųjų pirkimų procedūras perkant maisto produktus, nustatyti VPĮ paţeidimai:
a) kvietimas teikti pasiūlymus tiekti įvairius maisto produktus išsiųstas raštu 2011-12-14 (be
adresatų), pasiūlymus galima teikti iki 2011-12-29, tuo tarpu 2011-12-28 maisto produktų viešojo
pirkimo organizavimo komisijos posėdţio protokole svarstomi klausimai: 1.Dėl maisto produktų
viešojo pirkimo 2012 metams organizavimo. 2. Dėl maisto produktų pirkimo tiekėjų apklausos
organizavimo. 3. Dėl kvietimo formos, sutarties projekto, pirkimo sąlygų su priedais aptarimo. 4.
Dėl potencialių tiekėjų, kviečiamų dalyvauti apklausoje, pasirinkimo. Kvietimas dalyvauti
apklausoje išsiųstas anksčiau nei nuspręsta organizuoti maisto produktų viešąjį pirkimą ir
pasirinkti tiekėjai.
b) 2011-12-28 tiekėjų apklausos paţymoje nustatytas pirkimo laimėtojas – Lino Mačerniaus įmonė,
nors pasiūlymą ši įmonė pateikė 2012-01-03. Pasiūlymas pateiktas pavėluotai, nes jis turėjo būti
pateiktas iki 2011-12-29.
Maisto produktų pirkimas ir 2012-01-05 sudaryta sutartis su Lino Mačerniaus įmone, kuri galioja
iki 2015-01-04, atlikti paţeidţiant VPĮ ir Taisyklių nuostatas.
Maisto produktų pirkimas ir sudaryta sutartis su Lino Mačerniaus įmone prieštarauja
VPĮ ir Taisyklių nuostatoms, nes pirkimas atliktas nesilaikant pirkimo procedūrų, t.y.
kvietimas dalyvauti apklausoje išsiųstas anksčiau nei nuspręsta organizuoti maisto
produktų viešąjį pirkimą ir pasirinkti tiekėjai, nustatytas pirkimo laimėtojas – Lino
Mačerniaus įmonė, nors pasiūlymas pateiktas pavėluotai.

5. Kiti pastebėjimai bei paţanga šalinant nustatytus
trūkumus
Įstaiga dėl audito metu nustatytų kitų neatitikimų, pastebėjimų ir teiktų rekomendacijų buvo
informuota ţodţiu ir teikiant šią ataskaitą. Audito metu ištaisyta teikta ţodinė rekomendacija:
1) 2014-02-14 direktorės įsakymu Nr. V-25 patvirtintas Viešųjų pirkimų organizavimo
tvarkos aprašas.
2) Ataskaita At-6 Viešųjų pirkimų tarnybai pateikta ir patikslinta 2014 m. vasario 26 d.;
Informacija apie tikrinimo eigoje neįgyvendintas rekomendacijas pateikta Rekomendacijų
įgyvendinimo plane (priedas).
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6. Išvados
1. Įstaiga paţeidė 1 – ojo VSAFAS 39 punkto nuostatas, nes savo Apskaitos politikoje nenustatė
taikytiną reikšmingumo kriterijų ir nepateikė šios informacijos aiškinamajame rašte (2.5
dalis).
2. Įstaiga, nesilaikydama VSAFAS reikalavimų, 2013 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame
rašte nepaaiškino reikšmingų pasikeitimų tarp finansinių ataskaitų straipsnių, lyginant su
praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, prieţaščių (2.5. dalis).
3. Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktoje visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės pirkimų
ataskaitoje At-6 neteisingai nurodyta bendra sudarytų sutarčių suma ir pirkimų skaičius.
Ataskaita At-6 pateikta nesivadovaujant 19 str. 4 d. nuostatomis, nesilaikant nustatytų terminų
(4.1. dalis).
4. 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.) (4.1. dalis).
5. Nesilaikydama Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio ir Taisyklių 13 p. nuostatų, Įstaiga 2013
metų pirkimo plano nepaskelbė savo tinklalapyje (4.1. dalis).
6. Nesilaikant VPĮ 85 straipsnio 2 d. nuostatų, Įstaiga patvirtintų Supaprastinto pirkimo taisyklių
nepaskelbė savo tiklalapyje (4.1. dalis).
7. Sudarytos prekių bei paslaugų pirkimo sutartys neatitinka VPĮ 18 straipsnio nuostatų:
nenurodė perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, – tikslių jų kiekių; nenurodė
kainos arba kainodaros taisyklių (4.1. dalis).
8. Nesilaikant VPĮ 3 straipsnio 2 d. nuostatų, Įstaigoje sutartys sudarytos, neatlikus pirkimo
procedūrų, todėl nepasiektas pirkimų tikslas - sudaryti pirkimo sutartį, leidţiančią įsigyti
perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam
skirtas lėšas (4.1. dalis).
9. Įstaiga, pirkdama „Kelmės rajono Uţvenčio vaikų lopšelio-darţelio patalpų ir įrangos
atnaujinimas“ administravimo paslaugą, nesivadovavo Supaprastintų pirkimų taisyklių
nuostatomis, nes neskaičiavo pirkimo vertės, pirkimo organizatorius neparengė ir neuţpildė
supaprastinto pirkimo paţymos (4.2. dalis).
10. Maisto produktų pirkimas ir sudaryta sutartis su Lino Mačerniaus įmone prieštarauja VPĮ ir
Taisyklių nuostatoms, nes pirkimas atliktas nesilaikant pirkimo procedūrų, t.y. kvietimas
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dalyvauti apklausoje išsiųstas anksčiau negu nuspręsta organizuoti maisto produktų viešąjį
pirkimą ir pasirinkti tiekėjai; nustatytas pirkimo laimėtojas – Lino Mačerniaus įmonė, nors
pasiūlymas pateiktas pavėluotai (4.2. dalis).

7. Rekomendacijos
1. Ataskaitų aiškinamajame rašte paaiškinti reikšmingų pasikeitimų tarp finansinių ataskaitų
straipsnių, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, prieţatis vadovaujantis VSAFAS
nuostatomis.
2. 2014 metų pirkimo planą paskelbti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir Taisyklių
nuostatomis.
3. Patvirtintas Supaprastinto pirkimo taisykles paskelbti savo tiklalapyje.
4. Įvertinus sutarties nutraukimo galimybes, perţiūrėti prekių bei paslaugų pirkimo sutartis,
kurios pasirašytos paţeidţiant VPĮ 18 straipsnio nuostatas.
5. Kiekvienam pirkimui ( išskyrus maţos vertės pirkimą atliekamą apklausos ţodţiu būdu)
formuoti bylą, kurioje būtų segami visi pirkimo dokumentai.
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:
Užvenčio vaikų lopšelio-darželio direktorė
Vyr. specialistė

Audronė Popovienė
Lina Mackevičienė
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Priedas
Rekomendacija

Subjektas, kuriam
suteikta
rekomendacija

Veiksmas/Priemonės/
Komentarai*

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas
(data)*

1
1.

2
Ataskaitų aiškinamajame rašte paaiškinti reikšmingų
pasikeitimų tarp finansinių ataskaitų straipsnių,
lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu,
prieţatis, vadovaujantis VSAFAS nuostatomis.

3
Uţvenčio vaikų lopšelisdarţelis

4

5

2.

2014 metų pirkimo planą paskelbti vadovaujantis
Viešųjų pirkimų įstatymo ir Taisyklių nuostatomis.
Patvirtintas Supaprastinto pirkimo taisykles paskelbti
savo tiklalapyje.
Įvertinus sutarties nutraukimo galimybes, perţiūrėti
prekių bei paslaugų pirkimo sutartis, kurios
pasirašytos paţeidţiant VPĮ 18 straipsnio nuostatas.

Uţvenčio vaikų lopšelisdarţelis
Uţvenčio vaikų lopšelisdarţelis
Uţvenčio vaikų lopšelisdarţelis

Kiekvienam pirkimui (išskyrus maţos vertės
pirkimą atliekamą apklausos ţodţiu būdu) formuoti
bylą, kurioje būtų segami visi pirkimo dokumentai.
*pildo audituojamas subjektas

Uţvenčio vaikų lopšelisdarţelis

Rekomen
dacijos
eilės
numeris

3.
4.

5.

Reikšmingi pasikeitimai tarp Iki 2015-03-15
finansinių ataskaitų straipsnių
pagal pateiktas rekomendacijas
bus paaiškinti teikiant finansinių
ataskaitų rinkinius uţ 2014 m.
Planas bus paskelbtas tinklalapyje
Iki 2014-09-01
Taisyklės bus paskelbtos

Iki 2014-09-01

Įvertinę sutarčių nutraukimo
galimybes, perţiūrėsime prekių ir
paslaugų pirkimo sutartis, jos bus
perrašytos atsiţvelgiant į VPĮ 18
straipsnio nuostatas.
Bus
formuojamos
bylos
kiekvienam pirkimui.

Iki 2016 -12-31

Nuolat

