KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
KELMĖS “ĄŽUOLIUKO” DARŽELIO-MOKYKLOS FINANSINIO (TEISĖTUMO)
AUDITO A T A S K A I T A
2012 m. geguţės 9 d. Nr. KA-11
Kelmė

Auditas atliktas, vykdant
Savivaldybės kontrolierės Daivos Bruţienės
2011-11-21 pavedimą Nr.TK2-8
Auditą atliko
Savivaldybės
kontrolierė Daiva Bruţienė
Specialistė Aušrelė Krugliakovienė
Su audito ataskaita susipaţinti galima www.kelme.lt

ĮŽANGA
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas, vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos 2011 metų veiklos planu ir vykdant Savivaldybės kontrolierės Daivos Bruţienės 2011
m. lapkričio 21 d. pavedimą Nr. TK2-8. Auditą atliko Savivaldybės kontrolierė Daiva Bruţienė ir
specialistė Aušrelė Krugliakovienė.
Audituojamas subjektas – Kelmės “Ąţuoliuko” darţelis-mokykla, kodas 190113212, adresas
Birutės g. 9, Kelmė. Biudţetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija –Kelmės
rajono savivaldybės taryba. Audituojamu laikotarpiu biudţetinei įstaigai vadovavo direktorė Nijolė
Motūzienė, vyr. buhaltere dirbo Vaida Ulvydienė.
Audituojamas laikotarpis – 2011 metai.
Audito tikslas - įvertinti įstaigos 2011 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.
Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai. Ši ataskaita yra dalis
išvados, teikiamos Tarybai dėl 2011 metų savivaldybės finansinių ir biudţeto įvykdymo ataskaitų ir dėl
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto ataskaitos.
Ataskaita teikiama biudţetinei įstaigai darţeliui-mokyklai “Ąţuoliukas” bei jos kopija – Kelmės
rajono savivaldybės merui, kontrolės komitetui ir Kelmės rajono savivaldybės administracijai.

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinamos “Ąţuoliuko” darţelio-mokyklas 2011 metų biudţeto vykdymo ir
finansinių ataskaitų rinkiniai, pateikti Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai.
Pagrindinis “Ąţuoliuko” darţelio-mokyklos

audituojamu laikotarpiu buvo Kelmės rajono

savivaldybės 2011 metų biudţetas. Rajono savivaldybės taryba darţelio-mokyklos funkcijų, programų
vykdymui ir įstaigos išlaikymui patvirtino1 1660,0 tūkst. Lt asignavimų, iš jų 687,7 tūkst. Lt
savivaldybės funkcijų vykdymui, 780,0 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšų, 139,1 tūkst. Lt specialiosios
programos lėšų (tėvų mokesčiai uţ maitinimą ir ugdymą), 48,5 tūkst. Lt valstybės biudţeto dotacija
priešmokyklinio ugdymo ir mokinių nemokamam maitinimui. Per metus asignavimų planas buvo
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Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011-02-19 sprendimas Nr. T-50.

sumaţintas 38,3 tūkst. Lt, metų pabaigoje buvo 1621,7 tūkst. Lt. Didţiausia asignavimų dalis (79 proc.)
skirta darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo įmokų išlaidoms – 1282,1 tūkst. Lt, vaikų maitinimui
skirta 155,9 tūkst. Lt (su priešmokyklinio ugdymo ir mokinių maitinimo išlaidomis), komunalinių
paslaugų įsigijimui – 127,7 tūkst. Lt, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 52,2 tūkst. Lt.
Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais2.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą uţtikrinimą, kad ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų ir Savivaldybės lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas
uţtikrinimas neįmanomas dėl to, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir
sudarytų sandorių.
Auditui taikytas kiekybinio reikšmingumo lygis: 1 proc. (16,6 tūkst. Lt) visų kasinių išlaidų. Tai
didţiausia priimtina klaidų suma, naudojama vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma
rodo, kad ataskaitos visais reikšmingais atţvilgiais yra teisingos. Be to, vertintas kokybinis kiekvienos
nustatytos klaidos reikšmingumas.
Įstaigos 2011 metų finansinių ir biudţeto vykdymo ataskaitų rinkiniai yra sudėtinė
Savivaldybės konsoliduotų finansinių ir biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinių dalis, todėl Savivaldybės
administracijoje – konsolidavimo procesą vykdančiame subjekte, audito planavimo etape buvo atlikta:


aukščiausio lygio vidaus kontrolės veiksmingumo ir nuoseklumo vertinimas (kontrolės

testai);


tvarkų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų perţiūra ir nuoseklios perţiūros testai (kontrolės

aplinkos tyrimas);


išsami rizikos analizė, kuri leido panaudoti rizika ir reikšmingumu pagrįstą audito metodiką,

audito darbą sutelkiant didţiausios rizikos srityse.
Atsiţvelgiant į aukščiausio lygio vidaus kontrolės sistemos vertinimo rezultatus, atlikus
apskaitos sričių atranką Savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinių vertinimui, Įstaigoje vidutinės
apimties ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių išsamios ir analitinės audito procedūros
(savarankiškos audito procedūros) atliktos reikšmingiausiose srityse: darbo uţmokesčio ir socialinio
draudimo įmokų, ilgalaikio turto, išlaidų prekių ir paslaugų naudojimui. Joms atlikti buvo atrinkti
audito pavyzdţiai, kurie geriausiai reprezentavo visumą. Audito įrodymai gauti taikant šias audito
procedūras: skaičiavimą, patikrinimą, paklausimą, analitines ir kitas.
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Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, NEATITIKIMAI
1. Dėl ilgalaikio turto.
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. birţelio 10 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto
vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių
normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008
m. geguţės 8 d. įsakymu Nr. 1K-174 patvirtintu viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 12-uoju standartu „Ilgalaikis materialusis turtas“, 2008 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1K238 patvirtintu viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-uoju standartu
„Nematerialusis turtas“ bei vadovaujantis 2009-12-17 Tarybos sprendimu Nr. T-456 „Dėl ilgalaikio
turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Kelmės rajono viešojo sektoriaus
subjektams patvirtinimo“, kuriuo patvirtinti maksimalūs ekonominiai normatyvai ir kurie taikomi nuo
2010-01-01. Anksčiau minėto LRV nutarimo3 3 p. nustato, kad viešojo sektoriaus subjektas,
atsiţvelgdamas į ilgalaikio turto paskirtį, naudojimo intensyvumą, kitas sąlygas ir į patvirtintus
ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus,
nustato ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką. Šį laiką suderina su viešojo sektoriaus subjektų
grupės, kuriai jis priklauso, atsakingu uţ III lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
parengimą (savivaldybių viešojo sektoriaus subjektai – su savivaldybės administracija, atsakinga uţ
II lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą) viešojo sektoriaus subjektu, nurodytu
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sąraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 7304 .
Atlikus auditą, nustatyta, kad ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai buvo pritaikyti
neteisingai ir neatitiko nurodytiems apskaitos registruose (padidintas 5476,8 lt). Audito metu buhalterė,
sudarydama lapkričio mėnesio ataskaitas, klaidas ištaisė.
Audito metu nustatyta, kad į apskaitą nėra įtraukta įstaigos veikloje naudojama tvora.
2. Darbo užmokesčio srityje
Nesivadovaujama Darbo sutarčių registravimo taisyklių5 6.8. p. Atlikus auditą darbo
uţmokesčio srityje, nustatyta, kad keičiant darbuotojų darbo sąlygas, nėra daromi pakeitimai
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LRV 2009 m. birţelio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir
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(Ţin., 2008, Nr. 85-3381).
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-24 nutarimas Nr. 503, 6.8. p. (su vėlesniais pakeitimais).

darbuotojų darbo sutartyse ir darbo sutarčių registracijos ţurnale. Audito eigoje pakeitimai darbo
sutartyse buvo įrašyti, tačiau darbo sutarčių registracijos ţurnale – ne.
Nesivadovaujama Darbo kodekso6 176 str. 2 d. nuostata, pagal kurią, darbo uţmokestis
uţ kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų
pradţios. Jeigu darbuotojui priklausantis darbo uţmokestis nustatytu laiku nesumokamas ne dėl
darbuotojo kaltės, kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo
uţmokestį, ir uţ pratęstą laiką mokama kaip uţ kasmetines atostogas.
11-ojo Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto7 4 p. ir 24-ojo
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto8 11 p.nurodo, kad atostoginių
sąnaudos apskaitoje turi būti registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, uţ kurį apskaičiuotos išmokos.
Įstaigoje atostoginių sąnaudos registruojamos tada, kai priskaičiuojami atostoginiai.
Atlikus įstaigos darbo uţmokesčio ir su juo susijusių išmokų pagal atskirus mėnesius
analizę, nustatyta, kad atlyginimų priskaitymo ir išmokėjimo mėnesiniuose ţiniaraščiuose nurodyti
duomenys apie apskaičiuotą darbo uţmokestį, priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas bei kitas
išmokas sutampa su uţregistruotomis apskaitos registre – Didţiojoje knygoje.
Atliekant savarankiškas procedūras, nustatyta, kad prie birţelio mėn. ir liepos mėn. darbo
uţmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų priskirti ateinančio laikotarpio atostoginiai, priskaičiuoti uţ
liepos ir rugpjūčio mėnesius. Sąnaudos apskaitoje uţregistruotos ir tarpinėse pusmečio bei 9 mėnesių
finansinėse ataskaitose nurodytos neteisingai, nesilaikant 24 VSAFAS nuostatos sąnaudas apskaitoje
registruoti tą ataskaitinį laikotarpį, uţ kurį apskaičiuotos išmokos. Metinėje Veiklos rezultatų
ataskaitoje darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos nurodytos teisingai.
2011-09-15 direktorės įsakymu Nr.1V-52 patvirtintame mokytojų ir kitų darbuotojų
tarifikacijos sąraše mokytojams nustatytas tam tikras valandų kiekis uţ papildomus darbus.
Vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro įsakymo9 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 27.4 punktu, įstaigos vadovas
turi nustatyti valandų skaičių ir konkretų darbą, uţ kuriuos tarifikuojamos 1-3 valandos. Darbai, uţ
kuriuos tarifikuojamos šios valandos, įstaigos vadovo nėra patvirtinti.
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3. Dėl moksleivių ir darželinukų maitinimo
Kelmės rajono savivaldybė nėra patvirtinusi Maitinimo organizavimo Kelmės rajono
savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo.
„Ąžuoliuko“ darželis-mokykla neturi pasivirtinusi šių tvarkų:

Maitinimo išlaidų ir maisto produktų apskaitos politikos;

Sandėliuojamų materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo tvarkos;

Materialinių vertybių saugojimo sąlygos, taisyklės ir tvarka;

Darbuotojų maitinimosi įstaigoje tvarkos, įkainių.
„Ąţuoliuko“ darţelis-mokykla uţ maisto produktus 2011 metais sumokėjo 173,8 tūkst. Lt., iš jų
– 35,76 tūkst. Lt. priešmokyklinio ugdymo nepasiturinčių šeimų vaikų nemokamiems pietums.
Vaikų maitinimo išlaidų pinigines normas nustatė Kelmės rajono savivaldybės Taryba 10.
Audito metu nustatyta, kad „Ąţuoliuko“ darţelyje-mokykloje sunaudotų maisto produktų vertė 2011
metais neviršijo piniginių išlaidų normų.
Dėl maisto produktų normų: „Ąţuoliuko“ darţelio-mokykla vadovaujasi normomis iš 1985 m.
išleistos V. Lašo ir B. Juktonienės knygos „Ikimokyklinio amţiaus vaikų mityba“. Įstaiga
nesivadovauja LR sveikatos apsaugos ministro 2010-10-04 įsakymu Nr. V-877 „Dėl pusryčių, pietų ir
pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašo pagal mokinių amţiaus grupes
patvirtinimo“ patvirtintomis normomis.
Įvertinus, ar Įstaigoje vaikai maitinti, prisilaikant LR sveikatos apsaugos ministerijos11
patiekalų gamybai reikalingų maisto produktų kiekių, nustatyta, kad kai kurie produktai naudoti viršijus
natūrines normas:
2011 metais sunaudotų maisto produktų palyginimas su natūrinėmis normomis
Mėsos
produktai,
gr.
Norma darţelio vaikams
(SAM 2010-10-04
įsakymas Nr. V-877)
Lankė 24305 d., pagal
normas (kg)

Kruopos,
gr.

1 lentelė
Duona,
pyragas,
gr

13

Darţovės
(su
bulvėm
200)
490

34

72

24355

315,97

11909,45

826,37

1749,96

7006

854,009

8491,21

1024,64

1675,13

Pieno
produktai,
gr.

Kiaušiniai,
vnt

Cukrus, gr

50

307

1

1215,25

7461,64

1764,796
kiauliena;
83,277
kumpeliai;

3770,78

(darţelis+lopšelis+priešmokyklinė
grupė)

Faktiškai sunaudota ( kg)
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2008-01-24 Kelmės rajono savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. T-21 „Dėl dienos maitinimo normos ir užmokesčio
už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose nustatymo“
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LR sveikatos apsaugos ministro 2010-10-04 įsakymas Nr. V-877 „Dėl pusryčių, pietų ir pavakarių gamybai reikalingų
produktų rinkinių sąrąšo pagal mokinių amžiaus grupes patvirtinimo“ (V.ž., 2010, Nr. 120-6147).

Sunaudota virš normų

544,265
paukštiena;
690,13 virta
dešra;
130,43
sardelėsviso
3211,754
1996,504

538,914

197,93

Įstaiga neveda mokyklos maisto produktų sunaudojimo kaupiamųjų ţiniaraščių, darţelio
grupių vaikų sunaudotus maisto produktus nurašo pagal valgiaraščius-reikalavimus. Nemokamo
maitinimo ir mokyklos nurašo pagal pinigus.
Įstaigos nemokamą maitinimą ir mokyklos maitinimą tvarko vyr. virėja. Analizuojant
įstaigos darbuotojų etatų sąrašą bei kiekvienam darbuotojui priskirtas funkcijas, nustatyta, kad nėra
vykdoma viena iš vidaus kontrolės funkcijų- tinkamas darbuotojų pareigų atskyrimas. Vyr. virėja, be
jai priskirtų tiesioginių funkcijų, atlieka maisto sandėlininko funkcijas. Vyr. virėja, būdama atsakinga
uţ maisto produktų apskaitą ir jų naudojimą virtuvėje, tuo pačiu metu yra atsakinga uţ maisto produktų
kiekinę apskaitą sandėlyje (maisto produktų uţpajamavimas, išdavimo registravimas ir pan.). Toks
netinkamas pareigų atskyrimas leidţia išvengti vidaus kontrolės priemonių, kurios grindţiamos
„keturių akių“ principu.
Patikrinus nemokamo maitinimo apskaitą, nustatyta, kad maisto produktai nurašomi pagal
suminę apskaitą, produktų sunaudojimo ţiniaraščiai nėra vedami. Patikrinus 2011 metų sausio mėnesio
nemokamo maitinimo maisto produktų įsigijimo ir sunaudojimo su patvirtintais valgiaraščiais bei
lankytu vaikų skaičiumi, nustatyta, kad mėsos produktų maisto pagaminimui buvo išduota 11,89 kg
daugiau, nei įsigyta. 2011 metų kovo mėnesį mėsos buvo nurašyta 20,97 kg daugiau, nei sunaudota.
Taip pat kovo mėnesį buvo nupirkta 8,5 kg Tauragės dešrelių, kurių valgiaraštyje iš vis nebuvo. Tai
įvyko dėl kiekinės apskaitos nebuvimo.
Mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo12 13 p.
nurodo, kad patiekalai pietums turi būti patiekiami pagal patvirtintą valgiaraštį. Įstaigoje mokiniai
maitinami, nesilaikant patvirtintų valgiaraščių.
Kelmės rajono savivaldybės 2008 m. sausio 24 d. tarybos sprendimu Nr. T-21 buvo
patvirtintas dienos maitinimo normos ir uţmokesčio uţ vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose
tvarkos aprašas. Jame nustatyti mokesčių lengvatų taikymo atvejai. Mokesčio maţinimo 50 proc.
atvejai yra nustatyti LRV 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1170 „Dėl uţmokesčio uţ vaikų
išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ 2 p. Kelmės rajono savivaldybės taryba yra nustačiusi dar dvi,
12

Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2010-07-19 įsakymu Nr. V-645 (Žin., 2010, Nr. 89-4735).

Vyriausybės nereglamentuotas sąlygas, kai yra taikoma mokesčio lengvata – jei vienam šeimos nariui
tenka maţiau nei 1,5 VRP per mėnesį ir kai vienam iš vaiko tėvų yra nustatytas nedarbingumas arba
neįgalumas. Tokios lengvatos sudaro 25 proc. nuo visų darţelyje suteikiamų mokesčio lengvatų atvejų
(vertinta pagal 2011 metų spalio mėnesio duomenis).
Tikslinių atsiskaitymų su tėvais uţ vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje apskaitai
tvarkyti naudojamos teisingos sąskaitų korespondencijos. Apskaitos registre Nr. 8 nurodytas
įsiskolinimų likutis sutampa su tėvų vardiniuose sąrašuose nurodytais likučiais. Tėvų mokesčio skolos
didelės, per metus padidėjo iki 11322,49 Lt. Tai neigiamai veikia Įstaigos finansines galimybes
atsiskaityti su tiekėjais.
4. Dėl viešųjų pirkimų
Įstaigoje viešieji pirkimai organizuojami, pažeidžiant LR viešųjų pirkimų įstatymą.
Įstaigoje nėra atliekama sutarčių vykdymo kontrolė.
„Ąţuoliuko“ darţelyje-mokykloje savarankiškai teikiamos maitinimo paslaugos. Tiekėjams
apmokama uţ maisto produktus pagal sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis. Pirkimams vykdyti
sudaryta komisija (rengti pirkimų dokumentus; nagrinėti tiekėjų pasiūlymus ir juos vertinti).
Komisijos nariai nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasiţadėjimus yra pasirašę 2007 metais.

Taip paţeidţiamos LR viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-03-31 įsakymo Nr. 1S-44 „Dėl
viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“
nuostatos, rekomenduojančios pasiţadėjimus pasirašyti bent kartą per metus.
Audito metu vertinta įstaigos su maisto produktų tiekėju sudaryta 2011-04-06 sutartis Nr. A/9
(galioja iki 2012-03-31). Nustatyta, kad nesivadovaudama LR viešųjų pirkimų įstatymo 13 9 str. 1 ir 4
d., Numatomo viešo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos14 30 p., Įstaiga, atlikdama pirkimus,
neskaičiavo numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertės (nebuvo apskaičiuota numatomo pirkimo
vertė). Nesivadovaudama LR viešųjų pirkimų įstatymo15 18 str. 6 d. 2, 3 p., pirkimo sutartyje nenurodė
vienos iš svarbiausių pirkimo sutarties sąlygų - perkamų prekių, kiekio, kainos.
Darţelis-mokykla „Ąţuoliukas“ pirkimus vykdė, nesivadovaudama LR civilinio kodekso 6.165
straipsnio ir LR viešųjų pirkimų įstatymo 63 straipsnio nuostatomis. Kai kurie maisto produktai
Įstaigoje perkami preliminarių sutarčių pagrindu (sutartys su J. Vidugirienės įmone, ūkininke V.

13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
Patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos Lietuvos respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003-02-26 įsakymu Nr. 1S-26
(2008-09-04 įsakymo Nr. 1S-82 redakcija).
15
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
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Mauragiene), nesudarius pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties. Preliminariosios sutarties esmė16 –
įtvirtinti šalių įsipareigojimą ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Sudarius preliminariąją
sutartį, šalims atsiranda prievolė per joje nustatytą laiką sudaryti kitą sutartį. Pirkimas galimas tik
sudarius pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį. Įstaigos sudarytose preliminariose pirkimo-pardavimo
sutartyse nėra preliminariosioms sutartims būdingų nuostatų, t. y., nėra sutarta dėl konkrečių prekių,
kiekio ir kainos. Nustatyta, kad pagal preliminariąsias sutartis perkamos prekės, kurių įsigijimui jau
buvo įvykdytos apklausos ir su tiekėjais buvo sudarytos sutartys (pavyzdţiui, bulvės, burokėliai,
kopūstai

perkami pagal sutartį iš UAB „Citma“ (įsigyta uţ 17,9 tūkst. lt), tos pačios darţovės

perkamos ir iš V. Mauragienės (įsigyta uţ 9,33 tūkst. Lt) ). Darţovės iš V. Mauragienės vaikams
perkamos nesertifikuotos. Iš UAB „Citma“ darţovės perkamos lenkiškos ar olandiškos, II kategorijos.
Atlikti supaprastinti viešieji pirkimai turi būti registruojami viešųjų pirkimų registracijos
ţurnale17. Ţurnale turi būti šie rekvizitai: supaprastinto pirkimo pavadinimas, prekių, paslaugų ar darbų
kodai pagal BVPŢ, pirkimo sutarties numeris bei pirkimo sutarties trukmė (pildoma, kai sudaroma
pirkimo sutartis), tiekėjo pavadinimas, VPĮ straipsnis, dalis, punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas
pirkimas. Įstaigoje šis ţurnalas nėra vedamas (atskirai registruojamos sąskaitos-faktūros, registruoja
skirtingi darbuotojai), todėl negalime patvirtinti, kad visi pirkimai buvo vykdomi, vadovaujantis LR
viešųjų pirkimų įstatymu. Pagal bylų nomenklatūrą yra patvirtintas sąskaitų faktūrų registras, tačiau
įstaigoje jis pradėtas vesti 2012 m.
Įstaigoje nėra vykdoma sutarčių kontrolė.
Įstaiga, sudarydama maisto produktų pirkimo-pardavimo sutartis,
nesiekė Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyto pirkimų tikslo – racionaliai naudoti tam
skirtas lėšas. Netinkamai taikant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų
viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, maisto produktų pirkimopardavimo sutartys galėjo būti sudarytos su tiekėjais, parduodančiais maisto produktus ne
mažiausia kaina ar ne ekonomiškai palankiausiomis sąlygomis, kas galėjo neigiamai veikti
įstaigos maitinimo paslaugų teikimo veiklos rezultatyvumą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagal Biudžeto sandaros įstatymo18 5 str. 1 d. 1 ir 7 p. nuostatas,
asignavimų valdytojas privalo naudoti skirtus biudžeto asignavimus pagal nustatytą paskirtį savo
vadovaujamos biudžetinės įstaigos programoms vykdyti ir užtikrinti paskirtų asignavimų naudojimo

16

LR civilinis kodeksas (V.ž., 2000, 74-2262, su vėlesniais pakeitimais), 6.165 str.
„Ąžuoliuko“ darželio-mokyklos supaprastintųjų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Direktorės 2011-02-17
įsakymu Nr. 1V-111, 179 p.
18
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).
17

teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą. Remiantis Biudžetinių įstaigų įstatymo19 9 str. 2
d. 2 p. ir Biudžeto sandaros įstatymo 7 str. 3 p., privalote užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų
teisės aktų, ir esate atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų rinkinių rengimą ir
pateikimą pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir kitų teisės aktų reikalavimus. Pagal
Buhalterinės apskaitos įstatymo20 11 str. 1 d. ir Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintų
Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių21 20 p, už buhalterinių įrašų teisingumą,
už visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į
apskaitą atsako įstaigos vyriausiasis buhalteris arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas.

REKOMENDACIJOS

„Ąžuoliuko“ darželio-mokyklos direktorei:
Įgyvendinti priemones, kad vaikai būtų maitinami pagal teisės aktų reikalavimus, įdiegti maisto

1.

produktų neteisėto naudojimo ir neteisingos apskaitos riziką maţinančias vidaus kontrolės procedūras.
2. Pasitvirtinti šias tvarkas:





Maitinimo išlaidų ir maisto produktų apskaitos politiką;
Sandėliuojamų materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo tvarkos;
Materialinių vertybių saugojimo sąlygos, taisyklės ir tvarka;
Darbuotojų maitinimosi įstaigoje tvarkos, įkainių.

3. Viešuosius pirkimus organizuoti, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymu ir
pasitvirtintomis Supaprastintųjų pirkimų taisyklėmis.
4. Patvirtinti: sutarčių registrą, konfidencialumo pasiţadėjimų registrą, nešališkumo deklaracijų
registrą, Viešojo pirkimo komisijos, Pretenzijų nagrinėjimo komisijos protokolų, pirkimo dokumentų,
įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaitų, visų per kalendorinius
metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimų sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir
visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje,
bei maţos vertės pirkimų ataskaitų registrą (popieriuje ar skaitmeninėje laikmenoje).

19

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, 1995-12-05 I-1113 (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, 1991-11-06 IX-574 (su vėlesniais pakeitimais).
21
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005-05-25 įsakymu Nr. 1K-170 patvirtintos Biudžetinių įstaigų buhalterinės
apskaitos organizavimo taisyklės.
20

5. Paskirti uţ pirkimų organizavimą ir organizavimo prieţiūrą atsakingą asmenį; uţ pirkimų
planavimą atsakingą asmenį; uţ perkančiosios organizacijos administravimą Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje atsakingą asmenį; uţ sutarčių vykdymo kontrolę atsakingą asmenį.
6.

Darbo sutartis ir jų pakeitimus sudaryti, darbo uţmokestį uţ atostogas mokėti,

vadovaujantis LR darbo kodeksu.
7.

Įstaigos direktorės įsakymu patvirtinti valandų skaičių ir konkretų darbą, uţ kuriuos

tarifikuojamos 1-3 valandos.
8.

Patvirtinti priedų ir priemokų skyrimo ir mokėjimo tvarką.

9.

Vadovaujantis VSAFAS, tinkamai įforminti įstaigos veikloje naudojamą tvorą.

Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas pateiktas audito ataskaitos 1 priede.
Apie priimtų priemonių įvykdymą prašome iki 2012 m. rugpjūčio 15 d. informuoti
Kontrolės ir audito tarnybą.
Savivaldybės kontrolierė
Specialistė

Daiva Bruţienė
Aušrelė Krugliakovienė

Susipažinau:
Kelmės darželio-mokyklos „Ąžuoliukas“ direktorė

Nijolė Motuzienė

Buhalterė

Vaida Ulvydienė

Audito rekomendacijų pateikimo ir įgyvendinimo
stebėsenos tvarkos aprašo
1 priedas

Rekome
ndacijo
s
eilės
numeri
s

1
1

2

3
4

Rekomendacija

Subjektas, kuriam
suteikta
rekomendacija

2

3
“Ąţuoliuko” darţelismokykla

Įgyvendinti priemones, kad vaikai būtų maitinami pagal
teisės aktų reikalavimus, įdiegti maisto produktų neteisėto
naudojimo ir neteisingos apskaitos riziką maţinančias
vidaus kontrolės procedūras.
Pasitvirtinti šias tvarkas:

Maitinimo išlaidų ir maisto produktų apskaitos
politiką;

Sandėliuojamų materialinių vertybių priėmimo ir
išdavimo tvarkos;

Materialinių vertybių saugojimo sąlygos, taisyklės
ir tvarka;

Darbuotojų maitinimosi įstaigoje tvarkos, įkainių.
Viešuosius pirkimus organizuoti, vadovaujantis LR
viešųjų
pirkimų
įstatymu
ir
pasitvirtintomis
Supaprastintųjų pirkimų taisyklėmis.
Patvirtinti:
sutarčių
registrą,
konfidencialumo
pasiţadėjimų registrą, nešališkumo deklaracijų registrą,
Viešojo pirkimo komisijos, Pretenzijų nagrinėjimo
komisijos protokolų, pirkimo dokumentų, įvykdytos ar
nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties)
ataskaitų, visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų,
kai pagal preliminariąsias pirkimų sutartis sudaromos
pagrindinės sutartys, ir visų per kalendorinius metus
atliktų pirkimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo
10 straipsnio 5 dalyje, bei maţos vertės pirkimų ataskaitų

Veiksmas/Priemonės/
Komentarai*

4

Rekomendaci
jos
įgyvendinimo
terminas
(data)*

5

Mokyklos maitinimas bus
vykdomas pagal pateiktas išvadas.

Nuo 2012-03-01

“Ąţuoliuko” darţelismokykla

Bus patvirtintos.

2012-06-30

“Ąţuoliuko” darţelismokykla

Bus vykdoma.

Nuo 2012-05
(mėn.)

“Ąţuoliuko” darţelismokykla

Pasitvirtinti įstaigos vadovo
įsakymu sutarčių,
konfidencialumo pasiţadėjimų,
nešališkumo deklaracijų registrus.

2012-05-30

5

6

registrą (popieriuje ar skaitmeninėje laikmenoje).
Paskirti uţ pirkimų organizavimą ir organizavimo
prieţiūrą atsakingą asmenį; uţ pirkimų planavimą
atsakingą asmenį; uţ perkančiosios organizacijos
administravimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje atsakingą asmenį; uţ sutarčių vykdymo kontrolę
atsakingą asmenį.
Darbo sutartis ir jų pakeitimus sudaryti, darbo uţmokestį
uţ atostogas mokėti, vadovaujantis LR darbo kodeksu.

“Ąţuoliuko” darţelismokykla

Dėl pirkimo organizavimo,
prieţiūrą ir administravimą
CVPIS, bei sutarčių vykdymo
kontrolę paskirti asmenys .

2012-03-09
įsakymas Nr. 1V191.

“Ąţuoliuko” darţelismokykla

Darbo sutartys ir jų pakeitimai
daromi, darbo uţmokestis uţ
atostogas bus mokamas,
vadovaujantis LR darbo kodeksu.
Bus patvirtintas direktorės
įsakymu valandų skaičius ir
konkretūs darbai, uţ kuriuos
tarifikuojamos 1-3 h.
Tvarka bus paruošta ir patvirtinta

Nuo 2012 m.

Gavus priėmimo-perdavimo aktą
tvora bus įtraukta į apskaitą.

2012-07-30

7

Įstaigos direktorės įsakymu patvirtinti valandų skaičių ir
konkretų darbą, uţ kuriuos tarifikuojamos 1-3 valandos.

“Ąţuoliuko” darţelismokykla

8

Patvirtinti priedų ir priemokų skyrimo ir mokėjimo tvarką.

9

Vadovaujantis VSAFAS, tinkamai įforminti įstaigos
veikloje naudojamą tvorą.

“Ąţuoliuko” darţelismokykla
Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

*pildo audituojamas subjektas

2012-09-01

2012-06-30

