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ĮŢANGA
Kelmės rajono Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 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 Šatrijos Raganos gimnazija

(toliau –

Įstaiga), adresas: P.Višinskio g. 5, Uţventis Kelmės r. sav. Identifikavimo kodas – 190092914.
Audituojamu laikotarpiu Įstaigai vadovavo direktorė Genė Pulkienė, buhalterinę apskaitą
tvarkė vyriausioji buhalterė Aleksandra Jurgilienė.
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);
Įstaigai 2013 m. skirta 2087,8 tūkst. Lt. asignavimų. Papildomai buvo skirta 242,9 tūkst.
Lt.Viso 2013 metų asignavimų planas įskaitant patikslinimus – 2338,8 tūkst. Lt. Įstaiga vykdė
švietimo veiklos programą (Nr. 6) -2218,1 tūkst. Lt, Socialinių paslaugų programą (4) – 112,2
tūkst. Lt.
Daugiausia išlaidų, 80,4 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 (2337,6 tūkst. Lt), t.y. 23,38 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 (2251,6 tūkst. Lt), t.y. 22,52 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, ištirta apskaitos sistema ir vidaus kontrolės aplinka, įvertintos
rizikos, nustatytas reikšmingumo lygis ir svarbiausios audito sritys. 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 darbo
uţmokesčio ir socialinio draudimo, išlaidų prekėms ir paslaugoms, ilgalaikio ir trumpalaikio turto 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
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pokalbio metu), patikrinimas (įrašų, dokumentų, materialaus turto tikrinimas), analitinės procedūros
(tam tikrų duomenų analizė).
Šis auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus3 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 2338834,10 Lt. Tai sutampa su tarybos sprendimais ir
administracijos direktoriaus įsakymais dėl biudţeto asignavimų skyrimo bei perskirstymo.
Kasinės išlaidos ir gauti asignavimai sudaro 2337568,79 Lt, tai sudaro 99,95 proc.
asignavimų plano. Kasinės išlaidos pagal išlaidų straipsnius sutampa su gautais asignavimais bei
atitinka ekonominę asignavimų paskirtį pagal ekonominę klasifikaciją. Mokėtinos sumos 2013 m.
gruodţio 31d. sudaro 188,3 tūkst.Lt, iš kurių 91,9 tūkst.Lt įsiskolinimas uţ darbo uţmokesčiui, 32,5
tūkst. Lt – įsiskolinimas uţ socialinio draudimo įmokas, 57,5 tūkst. Lt – įsiskolinimas uţ prekes ir
paslaugas.

2. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio
2.1. Dėl inventorizacijos
Nesilaikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 199-06-03 nutarimu Nr. 719 (2008-0417 nutarimo Nr. 370 redakcija) patvirtintų inventorizacijos taisyklių 60 p. ir 61 p. nuostatų,
gimnazijoje, inventorizuojant įsipareigojimus, dalis tarpusavio skolų nesuderintos suderinimo
aktais, o įsipareigojimų inventorizavimo aprašuose nenurodomos gautinų sumų atsiradimo datos,
nenumatyti skolų grąţinimo terminai (gautina suma laikoma suderinta, kai gautinų sumų
suderinimo aktą pasirašo abi šalys, patvirtindamos, kad sutinka su akte nurodyta likučio suma).
Nesuderintoms skoloms nesudaryti atskiri aprašai.

Gautinų sumų nuvertėjimui įvertinti nebuvo

sudarytas ir pateiktas gautinų sumų senaties ţiniaraštis, kuriame būtų nurodyta kiek dienų
vėluojama atsiskaityti. ( gautiniems tėvų įnašams uţ mokinių mokymąsi muzikos skyriuje-1152,0
3

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
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Lt). Inventorizuojant pagal panaudą gautą turtą inventorizavimo aprašuose nenurodomas turto
savininkas, sutarties Nr., panaudos pabaigos laikas. Inventorizuojant saugoti priimtą turtą
inventorizacijos

aprašuose

nenurodomas

turto

savininkas,

saugojimo

laikas,

atskirai

neinventorizuotas išnuomotas turtas , bibliotekų fondas.
Įstaigoje inventorizacija atlikta nesilaikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintų inventorizacijos taisyklių nuostatų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719
patvirtintomis Inventorizacijos taisyklių 27 p. inventorizuotas saugoti priimtas ilgalaikis materialus
turtas, įrašant į atskirą aprašą Nr. 3

3 asmeninius kompiuterius Vector AK09-M8 uţ 5536,56 lt,

atsargas uţ 543.98 Lt. Šis valstybės turtas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos perdavimo aktą Nr.
309 mokyklos apskaitoje apskaitomas nebalansinėse sąskaitose nuo 2008-03-12, turtas naudojamas
įstaigos veikloje, tačiau neskaičiuojamas nusidėvėjimas. Inventorizacinė komisija neteikė pasiūlymų
dėl šio turto tolesnio naudojimo būdų.
Inventorizacinė komisija neteikė pasiūlymų dėl saugoti priimto ilgalaikio materialaus
turto (3 asmeninius kompiuterius Vector AK09-M8 uţ 5536,56 lt, atsargas uţ 543.98 Lt),
tolesnio naudojimo, kuris Įstaigos nebalansinėse sąskaitose apskaitomas nuo 2008-03-12.

2.2. Dėl Finansinės būklės ataskaitos
2.2.1. Dėl vadovėlių apskaitos
Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija bibliotekų fondą klaidingai apskaito kaip
naudojamą ūkinį inventorių nebalansinėse sąskaitose. Kai įstaiga atlieka bibliotekos funkciją,
knygos ir vadovėliai priskiriami bibliotekų fondui. Bibliotekų fondus sudaro atskiros knygos, kurių
įsigijimo savikaina maţesnė uţ Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę
(maţiau nei 1000 Lt). Knygos apskaitoje pajamuojamos ne kaip vienas vienetas, o kaip visuma.
Vadovaujantis 12-ojo VSAFAS 73.9 p. šie fondai turi būti priskirti ilgalaikio turto grupei „Kitas
ilgalaikis materialusis turtas“. Be to, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 201308-23 įsakymu Nr. A-696 buvo perduoti Kolainių pagrindinės mokyklos-daugiafunkcinio centre
apskaityti vadovėliai uţ 20489,17 Lt. , kurie gimnazijoje apskaityti nebalansinėse sąskaitose. Iš viso
per 2013 metus ilgalaikio turto sąskaitose neapskaityta 37563,17 Lt bibliotekų fondo.
Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis „Kitas
ilgalaikis materialusis turtas“ (A.II.9 eil.) nurodytas 37,6 tūkst. Lt maţesnis dėl
netinkamos vadovėlių apskaitos.
2.2.3. Išanalizavus FBA paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2013-12-31) nurodytus
likučius ir duomenis sulyginus su apskaitos registru Didţioji knyga, neatitikimų nenustatyta.
2.3. Dėl Veiklos rezultatų ataskaitos
Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba
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2.3.1. Dėl sąnaudų pripaţinimo
Per 2013 metus Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija įsigijo knygų ir vadovėlių uţ
17074,0 Lt. Nesivadovauta 12-ojo VSAFAS nuostatomis, nes vadovėlių įsigijimo išlaidos
pripaţintos sąnaudomis.
Dėl netinkamos bibliotekų fondo apskaitos Finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti
neteisingi duomenys - Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2013 m. gruodţio 31 d.
duomenis sąnaudos padidintos 17,1 tūkst. Lt.
2.4. 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.
2.5. 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.
2.6. 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 nesilaikė 1 – ojo VSAFAS 39 punkto nuostatų, nes savo Apskaitos politikoje
nenustatė taikytino reikšmingumo kriterijaus ir nepateikė šios informacijos aiškinamajame
rašte.

4

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009-12-24 įsakymas Nr. 1K-476.
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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.:
 Pinigų srautų ataskaitoje nedetalizuota III.Išmokos III.1.Darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo suma 1885227,26 Lt ir pokytis palyginus su 2012-12-31
(1924460,96 Lt) bei prieţastys.
Įstaiga, nesilaikydama VSAFAS reikalavimų, 2013 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame
rašte nepaaiškino visų reikšmingų pasikeitimų tarp finansinių ataskaitų straipsnių, lyginant
su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, prieţasčių.

3. Dėl kitų ataskaitų
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 apskaitos registro
(2013-12-31) duomenimis.

4. Dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo ir disponavimo
jais teisėtumo
4.1. Dėl savivaldybės lėšų naudojimo
Audito metu nustatyta, kad gimnazija pagal gautas sąskaitas faktūras iš UAB „Kelmės
vanduo“ apmoka uţ tiekiamą šaltą vandenį. Dalį šalto vandens naudoja Uţvenčio seniūnija ir keturi
gyventojai. Gimnazija išrašo sąskaitas seniūnijai uţ pirčiai teikiamą šaltą vandenį, o gyventojai
atsiskaito gimnazijai pagal kiekvieno jų skaitiklių parodymus. 2013 metais išrašyta sąskaitų uţ
1390,82 Lt. Seniūnijai sąskaitos - faktūros išrašomos 2 kartus per metus. Toks mokesčių uţ
komunalines sąnaudas pasiskirstymas neatitinka Biudţetinių įstaigų įstatymo 6 3 str. 4 d. 3 p.
nuostatos, pagal kurią biudţetinei įstaigai draudţiama uţtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą.
Gimnazija turėtų apmokėti tik savo patirtas išlaidas.
Nesilaikant Biudţetinių įstaigų įstatymo 3 str. 4 d. 3 p. nuostatų, Įstaiga apmoka kitų šalto
vandens tiekimo paslaugos gavėjų sąskaitas, iš viso 1,4 tūkst. Lt.

5
6

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-08-18 įsakymas Nr. 1K-247.
Lietuvos Respublikos biudţetinių įstaigų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1113 (su vėlesniais pakeitimais).
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4.2. Dėl turto, perduoto panaudos pagrindais
Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija nesilaikė Valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo7 13 straipsnio 3 dalies, nes neuţtikrino, kad pagal
panaudos pagrindais perduotas turtas visam sutarties galiojimo laikui panaudos davėjo naudai būtų
apdraustas nuo draudţiamųjų įvykių. Dėl to neuţtikrinta, kad bus atlyginti nuostoliai, jeigu
panaudos pagrindais perduotas turtas būtų sugadintas ar prarastas.
Nesilaikant Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2008-01-24 sprendimu Nr. T-12
patvirtintos savivaldybės turto panaudos sutarties pavyzdinės formos, sudarė panaudos sutartį,
kurioje neįpareigojo panaudos gavėjo apdrausti turtą ir sutartį įregistruoti Nekilnojamojo turto
registre.
Perduodant turtą nebuvo uţtikrinta, kad perduotas turtas visam sutarties galiojimo
laikui panaudos davėjo naudai būtų apdraustas nuo draudţiamųjų įvykių, kaip
numatyta Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje. Todėl nebuvo uţtikrintas minėto įstatymo 81
straipsnyje įtvirtinto viešosios teisės principo įgyvendinimas.

4.3. Dėl viešųjų pirkimų organizavimo
Kelmės Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija (toliau – Įstaiga) ataskaitoje At-6, kurią
pateikė Viešųjų pirkimų tarnybai, nurodė, kad 2013 metais atliko 94 maţos vertės pirkimą uţ
172916,88 Lt iš jų 79 – prekėms uţ 31728,69 Lt, 15 – paslaugoms uţ 141188,19 Lt, darbai pirkti
nebuvo.
Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 19 str. 4 d., perkančioji organizacija Viešųjų
pirkimų tarnybai pateikdama visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės pirkimų ir šio
įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytų supaprastintų pirkimų ataskaitą At-6, neteisingai nurodė
bendrą sudarytų sutarčių sumą ir pirkimų skaičių. Ataskaitoje pateikta visų gautų sąskaitų uţ
pateiktas prekes ar atliktas paslaugas bei atliktus darbus 2013 metais suma, nepriklausomai nuo to,
kada atliktas pirkimas ir sudaryta sutartis. Į pirkimų ţurnalą neįtrauktos 2013-01-14 sudarytos
sutarties Nr. 1 su UAB "Profilaktinė dezinfekcija" (sutartis sudaryta 3 m.) vertė - 1050,0 Lt.; 201304-25 sudarytos sutarties Nr.13/04 UŢ su UAB "Kvistija" (sutartis pasirašyta 3 m.) vertė - 94739,37
Lt.; 2013-06-17 sudarytos sutarties Nr. 17-06-13-1 su UAB "KIVEDA" vertė - 870,0 Lt; 2013-0902 sudarytos sutarties Nr.244 su UAB "Šiaulių dezinfektorių brigada" vertė - 900 Lt (sutarties
galiojimo terminas nenurodytas, tokios sutartys gali būti sudaromos ne ilgesniam kai 3 m.
laikotarpiui).
7

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12
Nr. VIII-729 (2010-12-23 įstatymo Nr. IX-1258 redakcija)
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Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktoje visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės
pirkimų ataskaitoje At-6 neteisingai nurodyta bendra sudarytų sutarčių suma ir
pirkimų skaičius.
Atliekant audito procedūras nustatyta:
1. Įstaigos direktoriaus patvirtintose Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse8 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“. Prevencinė pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolė
galėjo būti reglamentuota kaip tai numatyto Taisyklių 9.1. p. Perkančiosios organizacijos pirkimų
planavimo ir iniciavimo tvarkoje. Tačiau tokia tvarka Įstaigoje nepatvirtinta.
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. Nesilaikant VPĮ 9 straipsnio nuostatas, 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 įsakymu9 Nr. 1S-26 (su pakeitimais).
Nesilaikant VPĮ 9 straipsnio nuostatų, Įstaigoje nėra paskirto atsakingo asmens uţ
pirkimo verčių skaičiavimą.
3. Įstaigoje direktoriaus įsakymu10 sudaryta Viešųjų pirkimų komisija. Nesilaikant
VPĮ 16 straipsnio 1 p., 2013 metais Viešųjų pirkimų komisija pirkimus vykdė be patvirtinto darbo
reglamento. 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 p. nuostatų, nepatvirtintas Viešųjų pirkimų komisijos
darbo reglamentas.
4. Prekių bei paslaugų pirkimo sutartys sudarytos nesilaikant VPĮ 18 straipsnio
nuostatų:
8

2011-02-25 direktoriaus įsakymu Nr. 79.
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).
10
2012-05-24 direktoriaus įsakymas Nr. V-197.
9

Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba

11
Finansinio audito ataskaita

-

Įstaiga, sudarydama raštiškas sutartis, nenurodo perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu

įmanoma, – tikslių jų kiekių (2013-01-14 sutartis Nr.1 su UAB „EURIKANA ir ko“; 2013-04-25
sudarytos sutarties Nr.13/04 UŢ su UAB "Kvistija" ).
- Įstaiga, sudarydama sutartis, nenurodo kainos arba kainodaros taisyklių, nustatytų pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką (2013-01-14 sutartis
Nr.1 su UAB „EURIKANA ir ko“; 2013-04-25 sudarytos sutarties Nr.13/04 UŢ su UAB
"Kvistija").
- 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. Neterminuotos sutartys sudarytos su AB „Lesto“; UAB „Eurikana“.
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 sudarytos
neterminuotam laikui.
5. Pagal pateiktą sutarčių registracijos ţurnalą Įstaiga 2013 metais sudarė 11 sutarčių.
Nesilaikant VPĮ 3 straipsnio 2 p., kuris 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, ne visos sutartys sudarytos, atlikus pirkimo procedūras:
2013-01-14 sudaryta sutartis Nr. 1 su UAB "Profilaktinė dezinfekcija";

2013-06-17 sudaryta

sutartis Nr. 17-06-13-1 su UAB "KIVEDA"; 2013-09-02 sudaryta sutartis Nr.244 su UAB "Šiaulių
dezinfektorių brigada" .
Nesivadovaujant VPĮ 3 straipsnio 2 p. nuostatomis, ne visos sutartys sudarytos
atlikus pirkimo procedūras, todėl nepasiektas pirkimų tikslas - sudaryti pirkimo
sutartį, leidţiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar
darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
4.4. Dėl viešųjų pirkimų vykdymo
Detalioms audito procedūroms atrinkome atviro konkurso būdu CVP IS priemonėmis
vykdytą pirkimą „Kelmės rajono Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pastato šilumos įrenginių
modernizavimo, eksplotacijos ir šilumos energijos tiekimas gimnazijos pastatų šildymui“.
Atlikus audito procedūras nustatyta:
1. Sudarytai Viešojo pirkimo komisijai buvo pavesta vykdyti pirkimą, patvirtinus paraišką, tačiau
jai nebuvo nustatytos raštiškos uţduotys. Vadovaujantis VPĮ 16 str. nuostatomis, Komisija veikia
nuo sprendimo ją sudaryti priėmimo, kol įvykdys visas raštiškas ją sudariusios organizacijos jai
nustatytas uţduotis arba kol bus priimtas sprendimas nutraukti pirkimą.
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2. Visi viešųjų pirkimų komisijos nariai pasirašė nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo
pasiţadėjimus, tačiau Taisyklėse11 nėra nustatyta kokia tvarka ir kada pasirašomi nešališkumo
deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimai (ar prieš kiekvieną pirkimą, ar vieną kartą
metuose, ar sudarius komisiją).
3. Planuojama pirkimo vertė nurodyta 2013-08-20 Paraiškoje viešajam pirkimui -150,0 tūkst. Lt su
galimybe pratęsti dar dviem metams. 3-jų metų preliminari maksimali vertė 450,0 tūkst. Lt. ir
2013 m. pirkimo plano papildyme 2013-08-20 direktoriaus įsakymas Nr. V-120.CVP IS šio
pirkimo vertė 45,0 tūkst. Lt, sutarties trukmė 36 mėn. CVP IS pateikta informacija nesutampa su
Paraiškoje viešajam pirkimui ir Pirkimo plano papildyme nurodyta verte.
4. Įstaiga pasirinko supaprastinto atviro konkurso būdą, atliekamą CVP IS priemonėmis.
Išanalizavus pirkimo objektą ir pirkimo sąlygas, pirkimas turėjo būti vykdomas vadovaujantis
vadovaujantis Koncesijos įstatymu12*, o ne VPĮ. Parengtuose pirkimo dokumentuose yra
koncesijai būdingų poţymių: Tiekėjui (konsecininkui) suteikiamas leidimas vykdyti ūkinę
komercinę veiklą (šilumos energijos tiekimas), susijusią su infrastruktūros objektų atnaujinimu,
pakeitimu, remontu (pastato katilinės modernizavimas), valdymu, naudojimu ir (ar) prieţiūra
(šilumos įrenginių eksplotavimas), valdyti ir (ar) naudoti valstybės, savivaldybės turtą,
kai koncesininkas pagal koncesijos sutartį prisiima visą ar didţiąją dalį su tokia veikla susijusios
rizikos bei atitinkamas teises ir pareigas (tiekėjas savo lėšomis modernizuoja katilinę), o
koncesininko atlyginimą uţ tokią veiklą sudaro tik teisės uţsiimti atitinkama veikla suteikimas ir
pajamos iš tokios veiklos (Įstaiga apmoka pagal fiksuotą įkainį uţ teikiamą šilumos energiją).
Atkreipiame dėmesį, kad vienas pagrindinių konsecijos sutarties ypatumų – ilgalaikė sutarties
trukmė- sąmoningai buvo sutrumpinta iki 1 metų su galimybe pratęsti dar 2 metus, kad sutartis
įgautų viešųjų pirkimų sutarties poţymių.
*Lietuvai, tuo pačių ir mūsų rajonui, vis aktualesnė tampa viešosios infrastruktūros
plėtros, įvairių viešųjų paslaugų teikimo ir jų kokybės poreikių užtikrinimo
problema. Ši problema kyla dėl ribotų viešojo sektoriaus finansinių galimybių.
Vienas iš galimų esamos problemos spredimų būdų – viešojo ir privataus sektorių
partnerystės projektai, kuriuos įgyvendinat viešojo sektoriaus poreikiams užtikrinti
pritraukiamos privataus sektoriaus investicijos. Lietuvoje populiariausia viešojo ir
privataus sektorių partnerystės forma – koncesijos. Pagal Lietuvos teisę koncesija
paprastai suprantama kaip valstybės ar savivaldybės institucijos privačiam
subjektui suteiktiamas leidimas infrastruktūros sukūrimui arba viešųjų paslaugų
teikimui, о atlyginimas yra teisė eksploatuoti sukurtus infrastruktūros objektus
arba tokia teisė su atlyginimu.

5. Pirkimo dokumentuose įvardytas pirkimo objektas - šilumos įrenginių modernizavimo,
eksplotacijos ir šilumos energijos tiekimo pirkimas. Tačiau pirkimo dokumentuose nėra
11

2011-02-25 direktoriaus įsakymas Nr. 79 „Kelmės Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklės“.
12
1996-09-10 LR Koncesijų įstatymas Nr. I-1510 (su velesniais pakeitimais).
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paaiškinta, ką reiškia šilumos įrenginių modernizavimas, ką ir kokiu mastu tiekėjas turi
modernizuoti.
Vadovaujantis VPĮ 24 str. 8 d., „Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia
vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be
dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko
reikia“. Pirkimo dokumentuose nėra aiškios pirkimo sąlygos:
- pirkimo objektas- šilumos įrenginių modernizavimas, o sutarties 2.1. p. ir

techninės

specifikacijos 14 p. - tiekėjas savo lėšomis modernizuos pastato katilinę; neaišku, kokius darbus
turi atlikti tiekėjas;
- pirkimo dokumentų, t.y. sutarties projekto specialiųjų sąlygų 5.11. punkte nėra aptarta kam
atiteks naujai sukurtas turtas. Šiame punkte kalbama apie turtą, perduotą pagal panaudos
sutartį;
-Pirkimo sąlygose nėra numatyta sutarties vykdymo kontrolė-kokius dokumentus tiekėjas turi
pateikti, modernizavęs katilinę;
-Pirkimo sąlygose nereikalaujama detalizuoti šilumos energijos tiekimo fiksuotą įkainį, nors
pirkimo sąlygose nurodoma, kad į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo
išlaidos, susijusios su prekės tiekimu – investicijos katilinės modernizavimui, kuro, elektros
energijos ir visos kitos išlaidos (konkurso sąlygų 5.12 p.).
6. 2013-09-17 viešųjų pirkimų komisijos posėdţio protokole Nr. 3 svarstyta vokų su tiekėjų
pasiūlymais, kuriuose yra nurodytos kainos, vokų atplėšimo procedūra. Gautas vienas
pasiūlymas iš UAB „Granterma“ -163513,35 Lt. Gavus pasiūlymą, kurio vertė didesnė uţ
planuojamą pirkimo vertę -150 000 Lt, pasiūlymas turėjo būti atmestas arba turėjo būti raštiškai
pagrįsta, kodėl tikslinga priimti tiekėjo pasiūlymą, nors jis viršija planuojamą pirkimo vertę.
7. VPĮ 18 str. 3 d. numato, kad sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo
pasiūlymo kaina, derybų protokole uţfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose
bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Sutartyje nurodytas fiksuotas įkainis atitinka
pasiūlymą - 0,27 Lt uţ kWh be PVM ir 0,3267 Lt uţ kWh su PVM. Tačiau pirkimo sąlygose
nurodytas preliminarus kiekis per 1 metus 500 000 kWh tiekėjo pasiūlyme pakeistas į 500 500
kWh, todėl sutarties vertė padidėjo 409,05 Lt.
8. Sudarytos 2013-09-24 Prekių ir paslaugų pirkimo sutarties „Kelmės rajono Uţvenčio Šatrijos
Raganos gimnazijos pastato šilumos įrenginių modernizavimo, eksplotacijos ir šilumos energijos
tiekimas gimnazijos pastatų šildymui“ Nr. 10 turinys atitinka Koncesijų įstatymo, o ne Viešųjų
pirkimų įstatymo nuostatas.
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9. Vadovaujantis VPT direktoriaus įsakymu

13

dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir

kainodaros taisyklių nustatymo metodika, fiksuotas įkainis turėtų būti nustatomas, kuomet
sudaromos sutartys, pagal kurias tiekiamų prekių, teikiamų paslaugų ar vykdomų darbų kiekis
priklauso nuo aplinkybių, sunkiai prognozuojamų pirkimo metu, taip pat nuo tarpinių sutarties
vykdymo rezultatų. Pirkimo dokumentuose ir sutartyje, nurodant preliminarius kiekius,
nustatoma viršutinė ir apatinė ribos (pavyzdţiui, nuo <...> iki <...>; ne maţiau kaip <...>, bet ne
daugiau kaip <...>) arba nurodoma paklaida procentine išraiška, arba, jei neįmanoma nustatyti
apatinės ribos, nurodoma tik viršutinė riba (pavyzdţiui, ne daugiau kaip <...>).
Pirkimo dokumentuose ir sutartyje, nurodant preliminarius kiekius, nenustatyta viršutinė ir
apatinė ribos arba nenurodyta paklaida procentine išraiška, arba, jei neįmanoma nustatyti
apatinės ribos, nenurodyta tik viršutinė riba, kaip to reikalauja viešojo pirkimo-pardavimo
sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika.
10.Įvertinti, ar perkančioji organizacija, sudarydama sutartį, pasiekė VPĮ 3 str. numatytą pirkimų
tikslą – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidţiančią įsigyti perkančiajai
organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas,
negalime, nes pasirašytos sutarties fiksuotas įkainis nedetalizuotas, neaišku kaip jis
apskaičiuotas, todėl palyginti su kitais rinkos dalyviais neturime galimybės.
11.Vadovaujantis sutarties 3.3. p., atsiskaitoma kas mėnesį pagal šilumos energijos apskaitos
prietaiso parodymus ir fiksuotą prekių įkainį, tiekėjui pateikus sąskaitą faktūra per 30 d. nuo jos
pateikimo. Iki 2014-03-14 Įstaiga neapmokėjo nei vienos pateiktos sąskaitos ir 2013-12-31 yra
skolinga tiekėjui 44735,03 Lt. Ţodţiu Įstaigos vyr. buhalterė paaiškino, kad tokia situacija
susidarė dėl nepakankamo finansavimo iš savivaldybės biudţeto, todėl pagal Sutarties 5.5. p.,
Įstaigai netaikomos jokios sankcijos, jeigu su tiekėju laiku neatsiskaitoma ne dėl pirkėjo kaltės.
1. Įstaiga pirkimą „Kelmės rajono Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pastato
šilumos įrenginių modernizavimo, eksplotacijos ir šilumos energijos tiekimas
gimnazijos pastatų šildymui“ įvykdė nesilaikydama Viešųjų pirkimų ir Supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklių nuostatų.
2.Sudarytos 2013-09-24 Prekių ir paslaugų pirkimo sutarties „Kelmės rajono
Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pastato šilumos įrenginių modernizavimo,
eksplotacijos ir šilumos energijos tiekimas gimnazijos pastatų šildymui“ Nr. 10
turinys atitinka Koncesijų įstatymo, o ne Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

5. Kiti pastebėjimai bei paţanga šalinant nustatytus
trūkumus
13

2011-08-01 VPT direktoriaus įsakymo Nr. 1S-105 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos
vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1S-21 „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir
kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“.
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Įstaiga dėl audito metu nustatytų kitų neatitikimų, pastebėjimų ir teiktų rekomendacijų buvo
informuota ţodţiu bei teikiant šią ataskaitą. Audito metu buvo patvirtintas Viešųjų pirkimų
komisijos darbo reglamentas partvirtintas (2014-01-22 įsakymu Nr. V-19).
Informacija apie tikrinimo eigoje neįgyvendintos rekomendacijos pateiktos Rekomendacijų
įgyvendinimo plane (priedas).

6. Išvados
1. Įstaigoje inventorizacija atlikta nesilaikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų
inventorizacijos taisyklių nuostatų (2.1. dalis).
2. Inventorizacinė komisija neteikė pasiūlymų dėl saugoti priimto ilgalaikio materialaus turto (3
asmeninius kompiuterius Vector AK09-M8 uţ 5536,56 lt, atsargas uţ 543.98 Lt) tolesnio
naudojimo, kuris Įstaigos nebalansinėse sąskaitose apskaitomas nuo 2008-03-12 (2.1. dalis).

3. Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis „Kitas ilgalaikis
materialusis turtas“ (A.II.9 eil.) nurodytas 37,6 tūkst. Lt maţesnis dėl netinkamos vadovėlių
apskaitos (2.2.1. dalis).
4. Dėl netinkamos bibliotekų fondo apskaitos Finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti neteisingi
duomenys - Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis sąnaudos
padidintos 17,1 tūkst. Lt 2.3.1. dalis).
5. Įstaiga nesilaikė 1 – ojo VSAFAS 39 punkto nuostatų, nes savo Apskaitos politikoje
nenustatė taikytino reikšmingumo kriterijaus ir nepateikė šios informacijos aiškinamajame
rašte (2.6. dalis).
6. Įstaiga, nesilaikydama VSAFAS reikalavimų, 2013 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame
rašte nepaaiškino visų reikšmingų pasikeitimų tarp finansinių ataskaitų straipsnių, lyginant
su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, prieţasčių (2.6. dalis).
7. Nesilaikant Biudţetinių įstaigų įstatymo 3 str. 4 d. 3 p. nuostatų, Įstaiga apmoka kitų šalto
vandens tiekimo paslaugos gavėjų sąskaitas, iš viso 1,4 tūkst. Lt. (4.1.).
8. Perduodant turtą nebuvo uţtikrinta, kad perduotas turtas visam sutarties galiojimo laikui
panaudos davėjo naudai būtų apdraustas nuo draudţiamųjų įvykių, kaip numatyta Valstybės
ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnio 3
dalyje. Todėl nebuvo uţtikrintas minėto įstatymo 81 straipsnyje įtvirtinto viešosios teisės
principo įgyvendinimas (4.2. dalis).
9. Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktoje visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės
pirkimų ataskaitoje At-6 neteisingai nurodyta bendra sudarytų sutarčių suma ir pirkimų
skaičius (4.3. dalis).
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10. 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).
11. Nesilaikant VPĮ 9 straipsnio nuostatų, Įstaigoje nėra paskirto atsakingo asmens uţ pirkimo
verčių skaičiavimą (4.3. dalis).
12. Nesilaikant VPĮ 16 straipsnio 1 p. nuostatų, nepatvirtintas Viešųjų pirkimų komisijos darbo
reglamentas (4.3. dalis).
13. Prekių bei paslaugų pirkimo sutartys pasirašytos nesilaikant VPĮ 18 straipsnio nuostatų:
nenurodė perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, – tikslių jų kiekių; nenurodo
kainos arba kainodaros taisyklių; sutartys pasirašytos neterminuotai (4.3. dalis).
14. Nesivadovaujant VPĮ 3 straipsnio 2 p. nuostatomis, ne visos sutartys pasirašytos, atlikus
pirkimo procedūras, todėl nepasiektas pirkimų tikslas - sudaryti pirkimo sutartį, leidţiančią
įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant
tam skirtas lėšas (4.3. dalis).
15. Įstaiga pirkimą „Kelmės rajono Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pastato šilumos
įrenginių modernizavimo, eksplotacijos ir šilumos energijos tiekimas gimnazijos pastatų
šildymui“ įvykdė nesilaikydama Viešųjų pirkimų ir Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių
nuostatų (4.4. dalis).
16. Sudarytos 2013-09-24 Prekių ir paslaugų pirkimo sutarties „Kelmės rajono Uţvenčio
Šatrijos Raganos gimnazijos pastato šilumos įrenginių modernizavimo, eksplotacijos ir
šilumos energijos tiekimas gimnazijos pastatų šildymui“ Nr. 10 turinys atitinka Koncesijų
įstatymo, o ne Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas (4.4. dalis).

7. Rekomendacijos
1. Inventorizaciją atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis
inventorizacijos taisyklių nuostatomis.
2. Inicijuoti valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimą teisės aktuose numatyta
tvarka.
3. Papildyti apskaitos politiką ir paruošti vieningą bibliotekų fondų apskaitos tvarką, kuri uţtikrintų,
kad savivaldybės biudţetinės įstaigos duomenis konsolidavimui pateiktų tikrus ir teisingus, kad jų
sudarytose finansinėse ataskaitose nebūtų reikšmingų klaidų ir kitų neatitikimų apskaitant
bibliotekų fondus.
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4. Vadovaujantis VSAFAS nuostatomis, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte paaiškinti visus
reikšmingų pasikeitimų tarp finansinių ataskaitų straipsnių, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu
laikotarpiu, prieţastis.
5. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais sutvarkyti atsiskaitymus uţ komunalines paslaugas, kad
kiekvienas paslaugos gavėjas apmokėtų tik savo patirtas išlaidas.
6. Imtis priemonių ir uţtikrinti, kad pagal panaudą perduotas turtas būtų apdraustas.
7. Patikslinti Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamą ataskaitą At-6 apie visus per 2013 kalendorinius
metus atliktus maţos vertės pirkimus.
8. 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.
9. Paskirti atsakingą asmenį uţ pirkimo verčių skaičiavimą.
10. Nutraukti neterminuotas prekių bei paslaugų pirkimo sutartis, kurios sudarytos nesilaikant VPĮ
18 straipsnio nuostatų.
11. Atsiţvelgiant į Koncesijos įstatymo nuostatas, inicijuoti šilumos energijos tiekimo paslaugos
pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka. Nupirkus paslaugą, nebepratęsti 2013-09-10 Prekių ir paslaugų
pirkimo sutarties Nr.10 dėl Kelmės rajono Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pastato šilumos
įrenginių modernizavimo, eksplotacijos ir šilumos energijos tiekimas gimnazijos pastatų šildymui.
Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas pateiktas audito ataskaitos priede.
Apie priimtų priemonių vykdymą prašome iki 2014-09-30 informuoti Kontrolės ir audito
tarnybą.
Savivaldybės kontrolierė
Specialistė

Daiva Bruţienė
Aušrelė Krugliakovienė

Susipažinau:
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktorė
Vyr. buhalterė

Genė Pulkienė
Aleksandra Jurgilienė
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Priedas
Rekomen
dacijos
eilės
numeris

Rekomendacija

Subjektas, kuriam
suteikta
rekomendacija

1
1.

2
Inventorizaciją atlikti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
patvirtintomis
inventorizacijos taisyklių nuostatomis.

3
Uţvenčio Šatrijos Raganos
gimnazija

2.

Inicijuoti valstybei nuosavybės teise priklausančio
turto perdavimą teisės aktuose numatyta tvarka.

Uţvenčio Šatrijos Raganos
gimnazija

3.

Papildyti apskaitos politiką ir paruošti vieningą
bibliotekų fondų apskaitos tvarką, kuri uţtikrintų,
kad savivaldybės biudţetinės įstaigos duomenis
konsolidavimui pateiktų tikrus ir teisingus, kad jų
sudarytose
finansinėse
ataskaitose
nebūtų
reikšmingų klaidų ir kitų neatitikimų apskaitant
bibliotekų fondus.
Vadovaujantis VSAFAS nuostatomis, finansinių

Uţvenčio Šatrijos Raganos
gimnazija

4.

Uţvenčio Šatrijos Raganos

Veiksmas/Priemonės/
Komentarai*

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas
(data)*

4

5
Atliekant
įstaigos
turto
inventorizaciją
uţ
2014
ir
paskesnius
metus

Inventorizuojant įsipareigojimus,
suderinti visas skolas, numatyti
skolų
grąţinimo
terminus,
nurodyti gautinų sumų atsiradimo
datas. Gautinų sumų nuvertėjimui
įvertinti sudaryti gautinų sumų
senaties
ţiniaraštį.
Inventorizuojant pagal panaudą
gautą turtą ir saugoti priimtą turtą
,aprašuose
nurodyti
turto
savininką, sutarties Nr., panaudos
pabaigos laiką, saugojimo laiką.
Atskirai inventorizuoti išnuomotą
turtą, bibliotekos fondą.
Raštu kreiptis į Kelmės rajono
savivaldybės administracijos turto
valdymo skyrių dėl valstybei
nuosavybės teise priklausančio
turto perdavimo.
Paruošti ir direktoriaus įsakymu
patvirtinti
bibliotekos
fondų
apskaitos tvarką ir ja vadovautis.

Metiniame aiškinamajame rašte

Iki 2014-06-15

Iki 2014 m. liepos
1d.

Teikiant
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ataskaitų aiškinamajame rašte paaiškinti visus
reikšmingų pasikeitimų tarp finansinių ataskaitų
straipsnių, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu
laikotarpiu, prieţastis.

gimnazija

5.

Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, sutvarkyti
atsiskaitymus uţ komunalines paslaugas, kad
kiekvienas paslaugos gavėjas apmokėtų tik savo
patirtas išlaidas.

Uţvenčio Šatrijos Raganos
gimnazija

6.

Imtis priemonių ir uţtikrinti, kad pagal panaudą
perduotas turtas būtų apdraustas.

Uţvenčio Šatrijos Raganos
gimnazija

7.

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.
Paskirti atsakingą asmenį uţ pirkimo verčių
skaičiavimą.
Nutraukti neterminuotas prekių bei paslaugų
pirkimo sutartis, kurios sudarytos nesilaikant VPĮ
18 straipsnio nuostatų.

Uţvenčio Šatrijos Raganos
gimnazija

8.

9.
10.

paaiškinti
visų
reikšmingų
pasikeitimų
tarp
veiklos
rezultatų,
finansinės
būklės,
pinigų
srautų,
ataskaitų
straipsnių, lyginant su praėjusiu
ataskaitiniu laikotarpiu, prieţastis.
Įteikti
įspėjamuosius
raštus
Uţvenčio
seniūnijai
ir
gyventojams
apie
vandens
tiekimo nutraukimą ir nutraukti
vandens tiekimą.
Raštu kreiptis į Minupių kaimo
bendruomenę
ir
UAB
„Granterma“
ir
įpareigoti
apdrausti perduotą pagal panaudą
turtą.
Patikslinti At -6 ataskaitą.

finansines
ataskaitas uţ
2014 ir
paskesnius metus.
Įteikti
įspėjamuosius
raštus iki 201406-15
Nutraukti
vandens tiekimą
2014-07-31
Iki 2014-06-15

Iki 2014-06-20

Uţvenčio Šatrijos Raganos
gimnazija

Parengti ir patvirtinti Viešųjų
pirkimų organizavimo tvarkos
aprašą.

Iki 2014-06-27

Uţvenčio Šatrijos Raganos
gimnazija
Uţvenčio Šatrijos Raganos
gimnazija

Paskirti atsakingą asmenį uţ
pirkimo verčių skaičiavimą.
Nutraukti neterminuotas paslaugų
pirkimo sutartis su AB LESTO ir
UAB „Eurikana ir ko“ sudarant
naujas terminuotas pirkimų

Iki 2014-06-10
Iki 2014-08-30
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Atsiţvelgiant į Koncesijos įstatymo nuostatas,
inicijuoti šilumos energijos tiekimo paslaugos
pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka. Nupirkus
paslaugą, nebepratęsti 2013-09-10 Prekių ir
paslaugų pirkimo sutarties Nr.10 dėl Kelmės rajono
Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pastato
šilumos įrenginių modernizavimo, eksplotacijos ir
šilumos energijos tiekimas gimnazijos pastatų
šildymui.
*pildo audituojamas subjektas
12.

Uţvenčio Šatrijos Raganos
gimnazija

Kreiptis
į
administraciją

savivaldybės

Iki 2014-09-30
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