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ĮŽANGA

Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus
2011-11-21 pavedimą Nr. TK2-7. Auditą atliko Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Daiva
Bružienė ir kontrolieriaus pavaduotoja Birutė Barakauskienė.
Audituojamas subjektas – savivaldybės biudžetinė įstaiga Kelmės „Kūlverstuko“
darželis-mokykla, adresas: A. Mackevičiaus g. 21, Kelmė, juridinio asmens kodas – 190113365.
Audituojamu laikotarpiu įstaigai vadovavo Lilija Paradnikienė. Buhalterinę apskaitą iki 2011-11-10
tvarkė buhalterė Stefa Buivydienė, nuo 2011 m. gruodžio mėn. tvarko buhalteris Martynas Kmita.
Audituojamas laikotarpis - 2011 metai.
Audito tikslas – Įvertinti įstaigos 2011 metų finansinių ir biudžeto 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.
Ataskaita teikiama Kelmės „Kūlverstuko“ darželiui-mokyklai bei jos kopija – Kelmės
rajono savivaldybės merui, Kontrolės komitetui, Savivaldybės administracijai.
Ši ataskaita yra dalis išvados, teikiamos Kelmės rajono savivaldybės tarybai dėl 2011
metų savivaldybės biudžeto vykdymo ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių bei dėl
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto ataskaitos.

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinamas Kelmės „Kūlverstuko“ darželio-mokyklos 2011 metų
finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis, kurį sudaro šios finansinės
ataskaitos:
-

Finansinės būklės ataskaita;

-

Veiklos rezultatų ataskaita;

-

Pinigų srautų ataskaita;

-

Grynojo turto pokyčių ataskaita;

-

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
Taip pat buvo vertinamas 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2011
m. gruodžio 31 d. būklę, kurį sudaro šios biudžeto vykdymo ataskaitos:

-

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2);

-

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr. 4);

-

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas.

Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais1.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų ir Savivaldybės lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas
užtikrinimas neįmanomas dėl to, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir
sudarytų sandorių.
Auditui taikytas kiekybinio reikšmingumo lygis: 1 proc. (16,3 tūkst. Lt) visų kasinių išlaidų.
Tai didžiausia priimtina klaidų suma, naudojama vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos
arba jų visuma rodo, kad ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingos. Be to, vertintas
kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas.
Įstaigos 2011 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai yra sudėtinė
Savivaldybės konsoliduotų finansinių ir biudžeto 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 peržiūra ir nuoseklios peržiūros testai

(kontrolės aplinkos tyrimas);
 išsami rizikos analizė, kuri leido panaudoti rizika ir reikšmingumu pagrįstą audito

metodiką, audito darbą sutelkiant didžiausios rizikos srityse.
Atsižvelgiant 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 užmokesčio ir socialinio
draudimo įmokų, ilgalaikio turto, išlaidų prekių ir paslaugų naudojimui. Joms atlikti buvo atrinkti
audito pavyzdžiai, kurie geriausiai reprezentavo visumą. Audito įrodymai gauti taikant šias audito
procedūras: skaičiavimą, patikrinimą, paklausimą, analitines ir kitas.
PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
1. Dėl turto apskaitos, valdymo ir naudojimo teisėtumo
Audito metu buvo peržiūrėti ilgalaikio turto registrai, ilgalaikio turto apskaitos
kortelės. Nustatyta, kad ilgalaikis turtas apskaitoje skirstomas į materialųjį, nematerialųjį ir
finansinį. Audito metu nustatyta, kad kampas „Julija“, kurio vertė 1300 Lt, priskirtas inventoriui.
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Viešojo sektoriaus subjekto ūkinis inventorius, vadovaujantis 8 –uoju VSAFAS – materialus turtas,
kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė
už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę
(1000 Lt). Pagal Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių2 16.1 punktą bei Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu3 nustatytą biudžetinių įstaigų ilgalaikio materialaus turto vertę
šis turtas turėjo būti priskirtas ilgalaikiam materialiam turtui.
2007 metais, įgyvendinus projektą, buvo atliktas ilgalaikio turto pagerinimas 79998
Lt., tačiau ilgalaikio materialaus turto (pastato) vertė nebuvo patikslinta.
Įstaiga, pažeisdama Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių4
13 p. reikalavimus, keičiantis apskaitos darbuotojams, neįformino vyriausiojo buhalterio pareigų
perdavimo-perėmimo aktu, neperdavė buhalterinių sąskaitų likučių pagal apskaitos registrų
duomenis.
2. Dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo
"Kūlverstuko" darželio-mokyklos direktoriaus įsakymu5 Nr. P-35 pedagoginiams
darbuotojams skirtos 4653,75 Lt vienkartinės priemokos už papildomai atliktus darbus, nurodant už
ką konkrečiai kiekvienam darbuotojui skirta priemoka bei kokius papildomus darbus (užduotis)
atliko kiekvienas pedagoginis darbuotojas. Vadovaujantis Vyriausybės

nutarimu6 Nr. 511

patvirtintos Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 5.2 p.,
priemokos gali būti nustatomos už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) arba rašytiniu
darbuotojo sutikimu - papildomų darbų vykdymą (jei nesudaroma papildoma darbo sutartis),
nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos, o priedai turi būti
nustatomi už aukštą kvalifikaciją, skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) vykdymą.Rašytinių
darbuotojų sutikimų dėl papildomų darbų atlikimo audito metu nebuvo pateikta.
„Kūlverstuko“ darželis–mokykla 399 Lt mokinio krepšelio lėšų, skirtų mokymo

priemonėms įsigyti, panaudojo darželio-mokyklos ūkio išlaidoms ir taip pažeidė LR švietimo
įstatymą7, Vyriausybės nutarimu8 patvirtintą Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo
metodiką. Pagal Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo
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priemonėmis tvarkos aprašo9 III dalies nuostatas, dulkių siurblys nepriskirtinas mokymo priemonei,
finansuojamai iš mokinio krepšelio lėšų. Inventoriui įsigyti lėšų turi skirti mokyklos steigėjas.
3. Dėl darbo užmokesčio
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr.. T-270
įstaigos direktorei nustatytas 5 % darbo užmokesčio priedas 2011 m. I pusmetį buvo priskaičiuotas
iš aplinkos (738,12 Lt), nuo 2011 m. rugsėjo mėn. – iš mokinio krepšeliui skirtų lėšų.
„Kūlverstuko“ darželio-mokyklos direktorės 2011 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-19 įstaigos
vadovei už laikinai nesančios auklėtojos 0,25 etato pavadavimą apmokėti taikant 14,75 tarnybinio
atlyginimo koeficientą. Savivaldos įstatymo10 16 straipsnio 3 dalies 1 punktas nurodo, kad
paprastoji savivaldybės tarybos kompetencija – savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų skyrimas į
pareigas ir atleidimas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka, kitų funkcijų, susijusių su šių juridinių
asmenų vadovų darbo santykiais, įgyvendinimas Darbo kodekso11 nustatyta tvarka. Darbo kodekso
119 str. nurodo, kad „dėl papildomo darbo arba pareigų turi būti sutarta ir tai turi būti aptarta darbo
sutartyje“. Įstaigos direktorė su steigėju suderino darbo grafiką, 2009-08-28 mero potvarkiu Nr. 41
leista dirbti papildomą darbą, tačiau papildoma darbo sutartis nebuvo sudaryta.
Pagal “Kūlverstuko” darželio-mokyklos patvirtintą etatų skaičių vyr. virėjos funkcijų
atlikimui patvirtintas 1 etatas. Tačiau pareiginė instrukcija paruošta vyr. virėjos-maisto
sandėlininkės funkcijoms atlikti. Vyr. virėja gali toje pačioje darbovietėje dirbti tam tikrą papildomą
darbą. Dirbant papildomą darbą, susijusį su pagrindiniu darbu, naujos darbo sutarties nereikia.
Tačiau atliekant vienoje darbovietėje dvi visiškai nesusijusias pareigas ir viršijant DK12 144
straipsnio 2 dalyje nustatytą aštuonių darbo valandų kasdieninę darbo laiko trukmę,
rekomenduojama sudaryti atskirą (papildomo darbo) sutartį. Analogiška sutartis sudaryta ir su
bendruomenės slaugytoja- sudaryta viena darbo sutartis įrašant dvi visiškai nesusijusias funkcijas.
Kitais atrinktų pavyzdžių atvejais nustatyta, kad įstaigos darbuotojams darbo užmokestis
apskaičiuotas teisingai, vadovaujantis teisės aktais

ir išmokėtas teisingomis sumomis tiems

asmenims, kuriems buvo apskaičiuotas.
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
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funkcijas (0,25 etato).Virėjai, dirbančiai 0,5 etato, skirta 0,5 etato maisto sandėlininko. Vyr. virėja ir
virėja, būdamos atsakingos už maisto produktų apskaitą ir jų naudojimą virtuvėje, tuo pačiu metu
yra atsakingos už maisto produktų kiekinę apskaitą sandėlyje (maisto produktų užpajamavimas,
išdavimo registravimas ir pan.). Toks netinkamas pareigų atskyrimas leidžia išvengti vidaus
kontrolės priemonių, kurios grindžiamos „keturių akių“ principu.
Kelmės „Kūlverstuko“ darželio-mokyklos direktoriaus 2011 m. gruodžio 27 d.
įsakymu Nr. P-35 iš mokymo aplinkos lėšų buvo skirtos vienkartinės priemokos už papildomai
atliktus darbus 2802,99 Lt, nenurodant už ką konkrečiai kiekvienam darbuotojui skirta priemoka bei
už kokius papildomus darbus (užduotis) atliko kiekvienas darbuotojas. Vadovaujantis Vyriausybės
nutarimu13 Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos
tobulinimo“ 5.2 p., priemokos gali būti nustatomos už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų
(pareigų) arba rašytiniu darbuotojo sutikimu- papildomų darbų vykdymą. Be to, vienkartinė
piniginė išmoka negali viršyti 0,9 tarnybinio atlyginimo. Aukščiau minėtu įsakymu buvo skirta
vienkartinės priemokos, viršijančios 0,9 nustatyto tarnybinio atlyginimo: apskaitininkei-115,90 Lt,
sekretorei-11,80 Lt. Skiriant priedus už papildomų darbų vykdymą (jei nesudaroma papildoma
sutartis) būtina nurodyti už kokių konkrečių užduočių (darbų) atlikimą jie skiriami.
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-125
„Kūlverstuko“ darželis- mokykla vasaros laikotarpiu nuo 2011-07-01 iki 2011-07-31 buvo laikinai
uždaryta. 2011 m. liepos mėn. darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštyje buvo pažymėta, kad
auklėtojos padėjėja Rita Kančiauskienė dirbo 20 d. d., už kurias buvo priskaičiuota 800,32 Lt darbo
užmokesčio ir 247,94 Lt soc. draudimo įmokų. Atsižvelgiant į minėtą tarybos sprendimą, įrodantį,
kad darželyje-mokykloje vaikų nebuvo ir vadovaujantis DK14 186 str. 2 punkto nuostatomis: darbo
užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu
darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą, nėra pakankamų įrodymų, kad auklėtojos
padėjėjos darbas tikrai atliktas ir 800,32 Lt darbo užmokesčio 247,94 Lt socialinio draudimo įmokų
priskaityta ir išmokėta teisėtai už faktiškai atliktą darbą. ( pareigybės aprašyme nurodytos funkcijos
susijusios su vaikų priežiūra )
4. Dėl globos išmokų vaikams su sunkia negalia panaudojimo
Įstaiga pagal 5 savivaldybės biudžeto programą „Sveikos visuomenės programa“
teikia ikimokyklinio amžiaus vaikų su negalia dienos socialinės globos paslaugas. Paslaugos
teikimas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto- vaikams su lengva ir vidutine negalia ir iš
valstybės biudžeto – vaikams su sunkia negalia. 2011 metais vaikų su sunkia negalia globos
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finansavimui pagal 2009 m. kovo 11 d. sudarytą sutartį Nr. 11K-2 tarp Kelmės rajono savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyriaus ir „Kūlverstuko“ darželio – mokyklos gavo 38705,19
Lt. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-314 buvo
patvirtintas Kelmės „Kūlverstuko“ darželio-mokyklos ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės
globos grupės lėšų, skirtų socialinei globai asmenims su sunkia negalia, panaudojimo tvarkos
aprašas. Gautas lėšas „Kūlverstuko“ darželis – mokykla turi naudoti: maitinimo išlaidoms,
medikamentams, aprangai, patalynei, transporto išlaidoms, kitoms išlaidoms (šildymui, elektrai,
vandentiekiui, kanalizacijai), kitoms prekėms, susijusioms su paslaugos gavėjo poreikiais. Kelmės
rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-128 buvo patvirtinta Kelmės
„Kūlverstuko“ darželio- mokyklos ikimokyklinio ugdymo dienos socialinės globos neįgaliems
vaikams (su sunkia negalia) socialinės globos kaina vienam asmeniui- 3121 Lt. bei 2011 m.
lapkričio 39 d tarybos sprendimu Nr. T-326 patvirtintas finansavimo tvarkos aprašas. Įstaiga, gavusi
lėšas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų (7,2 BSI) pagal
kiekvieno asmens su sunkia negalia lankytas dienas, 2011 metais jas naudojo transporto išlaidoms
padengti, slaugos priemonėms įsigyti. Išlaidų kintamoji dalis: maitinimui, medikamentams,
aprangai, darbo užmokesčiui, buvo finansuojama iš aplinkos lėšų. Įstaiga nesivadovavo Kelmės
rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-314 „Dėl Kelmės
„Kūlverstuko“ darželio-mokyklos ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupės lėšų,
skirtų socialinei globai asmenims su sunkia negalia, panaudojimo tvarkos aprašo“ nustatytos
tvarkos, kurioje nurodyta, kad gautos lėšos turi būti naudojamos ne tik transporto išlaidoms, bet ir
maitinimui, darbo užmokesčiui, patalynės, medikamentų įsigijimui. Kelmės „Kūlverstuko“
darželio-mokyklos direktorės 2011 m gruodžio 27 d. įsakymu Nr. P-35 iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinei globai skirtų lėšų 2053,60 Lt buvo
panaudota vienkartinėms priemokoms už papildomų darbų atlikimą. Vienkartinės priemokos už
papildomų darbų atlikimą skirtos nesilaikant Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo
29 d. sprendimu Nr. T-314 patvirtintos tvarkos bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m.
liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos tobulinimo“ 5.2 p.
5. Dėl moksleivių ir darželinukų maitinimo
„Kūlverstuko“ darželis-mokykla už maisto produktus 2011 metais sumokėjo 173,8 tūkst. lt.,
iš jų – 34,64 tūkst. lt. priešmokyklinio ugdymo nepasiturinčių šeimų vaikų nemokamiems pietums.

Vaikų maitinimo išlaidų pinigines normas nustatė Kelmės rajono savivaldybės Taryba 15.
Audito metu nustatyta, kad įstaigoje sunaudotų maisto produktų vertė 2011 metais neviršijo
piniginių išlaidų normų.
Įvertinus, ar Įstaigoje vaikai maitinti, prisilaikant LR sveikatos apsaugos ministerijos16
patiekalų gamybai reikalingų maisto produktų kiekių, nustatyta, kad kai kurie produktai naudoti
viršijus natūrines normas:
2011 metais sunaudotų maisto produktų palyginimas su natūrinėmis normomis
1 lentelė

Norma darželio vaikams
(SAM 2010-10-04 įsakymas
Nr. V-877) neto
Lankė 19322 d., pagal
normas (kg)
(darželis+lopšelis+priešmoky
klinukai+neįgal.gr.)
Faktiškai sunaudota (bruto
kg)
Skirtumas

Mėsos
produktai,
gr.

Pieno
produktai,
gr.

Kiaušiniai,
vnt

Cukr
us, gr

Daržovės
(su
bulvėm
200)

Kruopo
s, gr.

Duona,
pyraga
s, gr

50

307

1

13

490

34

72

966,1

5931,85

19322

251,1

9467,7

656,95

1391,1

1636,755

6964,92

8183

571,8

9651,0

901,3

4488,5

670,655

1033,07

-11139

320,6

183,27

244,35

815,5

Kelmės rajono savivaldybė nėra patvirtinusi Maitinimo organizavimo Kelmės
rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo.
„Kūlverstuko“ 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;

Materialinių vertybių apskaitos vedimo tvarkos;

Darbuotojų maitinimosi įstaigoje tvarkos, įkainių.
Pagal Savivaldybės Tarybos 2011-02-19 sprendimu T-49 patvirtintą biudžetinių įstaigų
gautų pajamų už suteiktas prekes ir paslaugas naudojimo tvarką surinktos lėšos turi būti kaupiamos
atskiroje sąskaitoje ir įmokamos į Savivaldybės biudžetą 2 kartus per mėnesį – 8 ir 24 dienomis.
Finansų skyrius pagal įstaigos pateiktas mokėjimų paraiškas perveda lėšas į įstaigos sąskaitą
specialiajai programai vykdyti. Atlikus audito procedūras, nustatyta, kad įplaukos, gautos už vaikų
maitinimą, į Savivaldybės biudžetą buvo vedamos, nesilaikant Tarybos patvirtintos tvarkos.
Įstaigos teikiamomis maitinimo paslaugomis naudojasi ne tik mokiniai ir vaikai, bet ir
darbuotojai, įsigydami įstaigos valgykloje pagamintus patiekalus už kainą, nepadengiančią visų
15

2008-01-24 Kelmės rajono savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. T-21 „Dėl dienos maitinimo normos ir užmokesčio
už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose nustatymo“
16
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).

maisto paruošimo išlaidų, tai yra už lengvatinę kainą. Kitaip tariant, maisto paruošimo išlaidų
daliai, kuri nepadengta švietimo įstaigos darbuotojo sumokama kaina už įsigyjamą patiekalą,
kompensuoti naudojami savivaldybės biudžeto asignavimai.
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, apibrėžiantis
savivaldybių funkcijas, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, kuriame numatyti savivaldybės
institucijų įgaliojimai švietimo srityje, teisės aktai, reglamentuojantys švietimo įstaigų darbuotojų
darbo teisinius santykius, ir pan. nenumato švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas
įgyvendinančios institucijos funkcijos organizuoti švietimo įstaigų darbuotojų maitinimą ir jiems
taikyti maitinimo lengvatas. Vadinasi, šių įstaigų darbuotojų maitinimo išlaidoms (ar jų daliai)
kompensuoti negali būti naudojami savivaldybės biudžeto asignavimai.
6. Dėl viešųjų pirkimų
„Kūlverstuko“ darželis-mokykla moksleivių maitinimą organizuoja savo valgykloje,
su maisto produktų tiekėjais sudarant pirkimo-pardavimo sutartis. Minėtos sutartys sudarytos
nesivadovaujant LR viešųjų pirkimų įstatymu, t. y., įstatymo reikalaujamų viešojo pirkimo
procedūrų.
Pirkimams organizuoti įstaigoje direktorės 2010-11-17 įsakymu Nr. V-28 paskirta
komisija (rengti pirkimų dokumentus; nagrinėti tiekėjų pasiūlymus ir juos vertinti, t. y. užpildyti
tiekėjų apklausos pažymas ir priimti sprendimus dėl laimėjusio pasiūlymo). Tačiau komisija dirba,
nesant patvirtintam darbo reglamentui.
Įstaigos rengia ir tvirtina planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų
pirkimų planus ir kasmet, ne vėliau kaip

iki kovo 15 dienos, o šiuos planus patikslinusi,

nedelsdama, CVP IS skelbia tais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę, nurodo
įstaigos pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis, pirkimo objekto pavadinimą ir kodą,
numatomą kiekį ar apimtį (jeigu įmanoma), numatomą pirkimo pradžią, pirkimo būdą ir ketinamos
sudaryti pirkimo sutarties trukmę. Įstaigoje nebuvo parengta ir skelbiama 2011 metais planuojamų
pirkimų suvestinė.
Atlikdama pirkimus, Įstaiga neskaičiavo numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertės
(nebuvo apskaičiuota numatomo pirkimo vertė), pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo (2010-02-11
įstatymo Nr. XI-678 redakcija) 9 str. 1 ir 4 d., Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybės direktoriaus 2003-02-26 įsakymu Nr. 1S- 26 patvirtintos Numatomo viešo pirkimo
verties skaičiavimo metodikos (2008-09-04 įsakymo Nr. 1S-82 redakcija) 30 p.
Atlikdama pirkimus, Įstaiga nesudarė sąlygų objektyviai palyginti tiekėjų pateiktus
pasiūlymus dėl mažiausios kainos ir neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje
nurodyto skaidrumo principo laikymosi. Audito metu nustatyta, kad Įstaiga neužtikrino tinkamo
viešųjų pirkimų organizavimo: auditui nepateikti su viešuoju pirkimu susiję dokumentai (tiekėjų
pasiūlymai tiekti prekes pagal įstaigos nustatytas pirkimo sąlygas, apklausos pažymos). Tiekėjo
pasiūlymai buvo pateikti laisva forma - auditui pateiktas tiekėjo visų prekiaujamų maisto produktų
sąrašas, nurodant jų kainas, t.y. audituojamu laikotarpiu tiekėjui nebuvo teikiami pirkimo
dokumentai, kad jis galėtų tinkamai pateikti pasiūlymus ir nurodyti tik Įstaigai reikalingų prekių
kainas pagal kurias būtų galima palyginti pasiūlymus.
Įstaiga, nesivadovaudama Viešųjų pirkimų įstatymo:
-

18 str. 6 d, nuostatomis su tiekėju sudarytose sutartyse nenurodė perkamų prekių,

kiekio, sutarties vertės arba kainodaros taisyklių;
-

3 str. nuostata, su tiekėju sudarytoje sutartyje nurodė sankcijas tik Įstaigai

(vėluojant atsiskaityti su tiekėju, numatyti 0,04 proc. dydžio delspinigiai), t. y. neužtikrino, kad būtų
laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagal Biudžeto sandaros įstatymo17 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 teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą. Remiantis
Biudžetinių įstaigų įstatymo18 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 įstatymo19 11
str. 1 d. ir Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintų Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
organizavimo taisyklių20 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.

17

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, 1995-12-05 I-1113 (su vėlesniais pakeitimais).
19
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, 1991-11-06 IX-574 (su vėlesniais pakeitimais).
20
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005-05-25 įsakymu Nr. 1K-170 patvirtintos Biudžetinių įstaigų buhalterinės
apskaitos organizavimo taisyklės.
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Rekomendacijos
1. Numatyti papildomas kontrolės procedūras, siekiant užtikrinti teisėtą ir ekonomišką darbo
užmokesčio lėšų naudojimą.
2. Į ilgalaikio materialiojo turto sąskaitą įtraukti 1300 Lt vertės materialųjį turtą.
3. Sudaryti papildomas darbo sutartis su asmenimis, dirbančiais papildomą darbą, nesusijusį su
pagrindiniu darbu.
4. Darbo sutartis sudaryti, vadovaujantis LR darbo kodeksu.
5. Patikslinti pareigybės aprašymus pagal darbuotojų vykdomas funkcijas ir etatų sąraše nurodytus
pareigybių pavadinimus.
6. Viešuosius pirkimus atlikti, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymu.
7. Įgyvendinti priemones, kad vaikai būtų maitinami pagal teisės aktų reikalavimus. Pasitvirtinti
šias tvarkas:
 Maitinimo išlaidų ir maisto produktų apskaitos politiką;
 Sandėliuojamų materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo tvarkos;
 Materialinių vertybių saugojimo sąlygos, taisykles ir tvarką;
 Materialinių vertybių apskaitos vedimo tvarką;
 Darbuotojų maitinimosi įstaigoje tvarką.
9. Naudojant lėšas, skirtas socialinei globai asmenims su sunkia negalia, vadovautis Kelmės
rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimu patvirtintos tvarkos aprašu.
10. Įstaigos gautas pajamas už vaikų išlaikymą apskaityti, vadovaujantis Savivaldybės
patvirtinta tvarka.
11. Patikslinti ilgalaikio materialaus turto (pastato) vertę.
Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas pateiktas audito ataskaitos 1 priede.
Apie priimtų priemonių įvykdymą prašome iki 2012 m. rugsėjo 1 d. informuoti
Kontrolės ir audito tarnybą.
Savivaldybės kontrolierė

Daiva Bružienė

Kontrolieriaus pavaduotoja

Birutė Barakauskienė

Susipažinau:
Kelmės darželio-mokyklos „Kūlverstukas“
direktorė
Buhalteris

Lilija Paradnikienė
Martynas Kmita

Audito rekomendacijų pateikimo ir įgyvendinimo
stebėsenos tvarkos aprašo
1 priedas

Rekomen
dacijos
eilės
numeris

1
1

Rekomendacija

2
1. Numatyti papildomas kontrolės procedūras, siekiant
užtikrinti teisėtą ir ekonomišką darbo užmokesčio
lėšų naudojimą.

Subjektas, kuriam
suteikta
rekomendacija

Veiksmas/Priemonės/
Komentarai*

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas
(data)*

3
„Kūlverstuko“ darželismokykla

4
Bus vykdoma

5
2012-09-01

2.

2

1. Į ilgalaikio materialiojo turto sąskaitą įtraukti 1300
Lt vertės materialųjį turtą.

„Kūlverstuko“ darželismokykla

Bus įtraukta

2012-07-01

3

8. Sudaryti papildomas darbo sutartis su asmenimis,
dirbančiais papildomą darbą, nesusijusį su
pagrindiniu darbu.

„Kūlverstuko“ darželismokykla

Bus sudaryta.

2012-09-01

4

9. Darbo sutartis sudaryti, vadovaujantis LR darbo
kodeksu.

„Kūlverstuko“ darželismokykla

Bus vadovaujamasi

5

Patikslinti pareigybės aprašymus pagal darbuotojų
vykdomas funkcijas ir etatų sąraše nurodytus
pareigybių pavadinimus.

„Kūlverstuko“ darželismokykla

Bus patikslinta

2012-09-01

7

Viešuosius pirkimus atlikti, vadovaujantis LR
viešųjų pirkimų įstatymu.

„Kūlverstuko“ darželismokykla

Bus laikomasi

Nuolat

8

3. Įgyvendinti priemones, kad vaikai būtų maitinami
pagal teisės aktų reikalavimus. Pasitvirtinti šias
tvarkas:
 Maitinimo išlaidų ir maisto produktų apskaitos
politiką;

„Kūlverstuko“ darželismokykla

Bus patvirtintos

Nuolat

2012-09-01

 Sandėliuojamų materialinių vertybių priėmimo ir
išdavimo tvarkos;
 Materialinių vertybių saugojimo sąlygos, taisykles
ir tvarką;
 Materialinių vertybių apskaitos vedimo tvarką;
 Darbuotojų maitinimosi įstaigoje tvarką.
9

Lėšas, skirtas socialinei globai asmenims su sunkia
negalia, naudoti, vadovaujantis Kelmės rajono
savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 29 d.
sprendimu patvirtintos tvarkos aprašu.

„Kūlverstuko“ darželismokykla

Bus vadovaujamsi

nuolat
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Įstaigos, gautas pajamas už vaikų išlaikymą
apskaityti, vadovaujantis Savivaldybės patvirtinta
tvarka.

„Kūlverstuko“ darželismokykla

Bus laikomasi

Nuolat

Patikslinti ilgalaikio materialaus turto (pastato)
vertę.
*pildo audituojamas subjektas

„Kūlverstuko“ darželismokykla

Bus patikslinta

2012-07-01
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