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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

AUDITO ATASKAITA
DĖL VŠĮ “TYTUVĖNŲ PILIGRIMŲ CENTRAS” RIBOTOS APIMTIES FINANSINIO
(TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ
2012 m. vasario 21 d. Nr. KA-3
Kelmė
Auditas atliktas pagal Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų
veiklos planą, Savivaldybės kontrolieriaus 2011 m. rugsėjo 1 d. pavedimą Nr. TK-2-5. Auditą atliko
Savivaldybės kontrolierė Daiva Bruţienė, kontrolieriaus pavaduotoja Birutė Barakauskienė, specialistė
Aušrelė Krugliakovienė.
Audituojamas subjektas – VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“, įmonės kodas – 301639534,
Maironio g. 1, LT- 86486, Tytuvėnai. Viešosios įstaigos direktoriaus pareigas laikinai ėjo Pranas
Jurkaitis, vyriausiosios finansininkės – Irena Mykolaitienė.
Audituojamas laikotarpis - 2011 metai.
Audito tikslas – įvertinti įstaigos vidaus kontrolę, VšĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” iš
savivaldybės biudţeto skirtų lėšų panaudojimo teisėtumą.
VšĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” steigėjų (dalininkų) turtiniai įnašai kapitalui suformuoti 2011
m. gruodţio 31 d. sudarė 11010 Lt, iš jų:


Kelmės rajono savivaldybė



Šiaulių vyskupija



Tytuvėnų baţnyčia

10000 Lt;
1000 Lt;
10 Lt.

Ataskaita teikiama VšĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” bei jos kopija – Kelmės rajono
savivaldybės merui, Kontrolės komitetui, Savivaldybės administracijai ir įstaigos Visuotiniam
dalininkų susirinkimui.
Ši audito ataskaita yra sudėtinė išvadų, teikiamų Kelmės rajono savivaldybės tarybai dėl 2011
metų Savivaldybės biudţeto įvykdymo ataskaitos ir dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir
valstybės patikėjimo teise valdomo turto ataskaitos, dalis.

2
Pastebėjimai, neatitikimai, išvados.
VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ 2011 metais iš Kelmės rajono savivaldybės skirti asignavimai
sudaro 107,5 tūkst. Lt, iš jų darbo uţmokesčiui - 77,0 tūkst. Lt, prekėms ir paslaugoms įsigyti – 30,5
tūkst. Lt.
Atstovaudama valstybei ar savivaldybei1, dalininko (savininko) teises ir pareigas
įgyvendinanti institucija privalo analizuoti viešosios įstaigos veiklą, veikti atitinkamai
valstybės ar savivaldybės ir viešosios įstaigos naudai.
Dalininkų susirinkimas nėra patvirtinęs VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ viešosios
įstaigos veiklos strategijos, nėra nustatyti veiklos vertinimo kriterijai, nėra patvirtinta
valdymo struktūra ir pareigybių sąrašas, nėra patvirtinti konkurso vadovo pareigoms
nuostatai, nėra sąrašo, kvalifikacinių reikalavimų, konkurso nuostatų pareigoms, į kurias
darbuotojai priimami konkurso būdu.
Įstaigos įstatuose nėra nurodyta filialų steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka.
VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ nėra patvirtintų įstaigos vidaus kontrolės tvarkų.
VšĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” savo veiklą vykdo vadovaudamasis LR viešųjų įstaigų
įstatymu, savo įstatais. Įstaigos įstatai patvirtinti Visuotiniame dalininkų susirinkime, įvykusiame 2008
m. kovo 5 d. VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka
įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslastenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo, kultūrinę, religinę ir kitą visuomenei naudingą veiklą.
Vadovaujantis LRV 2007-09-26 nutarimu Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir
neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ 2.5. numato, kad dalininko teises ir pareigas
įgyvendinanti institucija privalo siekti, kad dalininkų susirinkimo kompetencijai būtų priskirti šie
klausimai:





viešosios įstaigos veiklos strategijos tvirtinimas, veiklos vertinimo kriterijų nustatymas;
valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimas;
konkurso vadovo pareigoms nuostatų tvirtinimas;
kitų pareigų, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašo ir kvalifikacinių reikalavimų
tvirtinimas;
 konkurso kitoms pareigoms, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, nuostatų tvirtinimas
įstatymų nustatyta tvarka;
LR viešųjų įstaigų įstatymo2 11 str. 4 p. numato, kad viešosios įstaigos vidaus kontrolės tvarką
nustato visuotinis dalininkų susirinkimas. Audito metu nustatyta, kad VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“
nėra patvirtintos šios tvarkos: įstaigos vidaus kontrolės; ilgalaikio turto pripaţinimo, perkėlimo ir
apskaitos; blankų apskaitos; specialiųjų lėšų naudojimo; komandiruočių išlaidų apmokėjimo; labdaros
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LRV 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių
įgyvendinimo viešosiose įstaigose“, 2.4 p.
2
Ţin., 2004, Nr. 24-752.
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ir paramos lėšų naudojimo; darbuotojų priedų ir priemokų skyrimo ir mokėjimo; materialinių vertybių
perdavimo; darbo laiko apskaitos.
Vadovaujantis LR viešųjų įstaigų įstatymo3 12 str., VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ vadovas
turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui ir juridinių asmenų registrui
Įstaigos veiklos ataskaitą bei skelbti ją viešai. Įstaigoje veiklos ataskaita nebuvo nei sudaroma, nei
teikiama, nei skelbiama įstatymo nustatyta tvarka.
LR viešųjų įstaigų įstatymo4 6 str. 2 d. 13 p. numato, kad viešosios įstaigos įstatuose turi būti
nurodyta filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka. 2010 m. kovo 24 d. vykusiame
dalininkų susirinkime buvo nuspręsta prašyti Šiaulių vyskupijos vyskupo dekreto dėl muziejaus
steigimo. Neturint juridinio pagrindo, buvo įsteigtas neaiškus juridinis

darinys VšĮ „Tytuvėnų

piligrimų centras“ filialas Šiaulių vyskupijos muziejus. 2011 m. spalio 6 d. dalininkų sprendimu buvo
įsteigtas VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ filialas Tytuvėnų katalikiškojo jaunimo centras „Atviri
pasauliui“. LR civilinio kodekso5 2.66 str. numato, kad Juridinių asmenų registre turi būti nurodyti
juridinio asmens filialai ir atstovybės (pavadinimai, kodai, buveinės, filialų ir atstovybių valdymo
organų nariai). Įsteigus filialus, nebuvo papildyti VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ įstatai, filialai
neregistruoti Juridinių asmenų registre, nėra parengta jokių dokumentų (tvarkų aprašų, taisyklių), kurie
būtų patvirtinti dalininkų, kad filialams vykdant priskirtas funkcijas, būtų uţtikrintas jų tinkamas vidaus
ir viešasis administravimas.
LR viešųjų įstaigų įstatymo6 9 str. 5 p. numato, kad visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas
asmuo viešosios įstaigos vardu sudaro darbo sutartį su viešosios įstaigos vadovu ir ją nutraukia. 200912-30 dalininkų susirinkimas nutarė Praną Jurkaitį paskirti laikinai einančiu direktoriaus pareigas.
Tačiau įsakymą7 skirti laikinai einančiu direktoriaus pareigas pasirašė Asta Vaitkevičiūtė-Kizienė, o
darant darbo sutarties pakeitimą, pasirašė pats Pranas Jurkaitis. Vėlesnius darbo sutarties pakeitimus8
pasirašė pats Pranas Jurkaitis. Mūsų nuomone, direktoriaus pareigoms eiti turėjo būti sudaryta atskira
darbo sutartis.
Nustatyta, kad darant pakeitimus darbuotojų darbo sutartyse, Darbo sutarčių registracijos
ţurnalas pildomas, nesilaikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-30 nutarimo9 Nr. 912 „Dėl
darbo sutarčių registravimo taisyklių patvirtinimo“
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5, 6.8, 6.11, 6.12 punktų, t. y., papildţius

Ţin., 2004, Nr. 24-752.
Ten pat.
5
Ţin., 2000, Nr. 74-2262.
6
Ţin., 2004, Nr. 68-1633.
7
VšĮ Tytuvėnų piligrimų centro direktoriaus 2010-01-04 įsakymas Nr. P-007.
8
VšĮ Tytuvėnų piligrimų centro direktoriaus 2010-05-09, 2011-02-24 įsakymai.
9
Ţin., 1996, Nr. 75-1809.
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darbuotojų darbo sutartis, sutarties pakeitimai neregistruojami darbo sutarčių registravimo ţurnale.
Audito atlikimo metu klaidos buvo taisomos.
Įstaiga nesilaikė LR labdaros ir paramos įstatymo, nurodančio, kad Įstaiga privalo atskirai
tvarkyti pagal šį įstatymą gaunamos paramos apskaitą.
LR labdaros ir paramos įstatymas1 numato, kad paramos gavėjais gali būti viešosios įstaigos.
VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ yra uţsiregistravęs paramos gavėju. Įstatymas nurodo, kad juridiniai
asmenys, kurie pagal šio įstatymo nuostatas turi teisę gauti paramą, privalo atskirai tvarkyti pagal šį
įstatymą gaunamos paramos apskaitą (joje nurodyti gautos paramos teikėjus, jei parama nebuvo gauta
anonimiškai, taip pat paramos vertę ir kaip ši parama buvo panaudota, t. y. įvardyti konkrečius gavėjus,
jeigu lėšos ar turtas, gauti kaip parama, perduoti kitam asmeniui) bei pačių teikiamos paramos ir (arba)
labdaros apskaitą (joje nurodyti duomenis apie konkrečius paramos ir (arba) labdaros gavėjus, paramos
ir (arba) labdaros dalyką ir jo vertę) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
nustatyta tvarka ir terminais privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai mėnesio ir metinę
ataskaitas apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir (arba) labdarą, taip pat
apie savo veiklą, susijusią su šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų
įgyvendinimu. Audito metu nustatyta, kad per 2011 metus buvo gauta 8710,00 Lt paramos, kuri buvo
apskaitoma, nesilaikant LR labdaros ir paramos įstatymo nuostatų.
LR viešųjų įstaigų įstatymo10 3 str. 5 d. nurodo, kad viešoji įstaiga turi teisę verstis įstatymų
nedraudţiama komercine veikla, kuri neatsiejamai susijusi su jos įstaigos tikslais. Ji gali turėti ir įgyti
tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, viešosios įstaigos įstatams bei
yra neatsiejamai susijusios su veiklos tikslais. VŠĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” įstatuose turi
įregistravęs net 69 veiklos rūšis. Šioms veiklos rūšims visuotinis dalininkų susirinkimas, vadovaujantis
LR viešųjų įstaigų įstatymo 10 str. 3 p., turi nustatyti paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus
arba jų nustatymo taisykles. Dalininkų susirinkime 2008 m. rugpjūčio 14 d. protokolu Nr. 2 buvo
nustatyti laikini paslaugų įkainiai (papildyti 2011 m. liepos 13 d. Dalininkų susirinkime, protokolas Nr.
14) :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Gidas (paslaugos)
70 Lt
Gidas (anglų, rusų kalba)- 100 Lt
Nakvynė vienuolyne - 20 Lt,
Renginių organizavimas – kaina sutartinė,
Parodų organizavimas – kaina sutartinė ,
Vertimas žodžiu- nuo 40 Lt.
Audito metu nustatyta, kad bilietai į vienuolyną parduodami nesilaikant dalininkų nustatyto

tarifo įvairiomis kainomis: 6 Lt, gido paslaugų įkainis -50 Lt. Be šių įvardytų paslaugų buvo atliekamos
10

Ţin., 2004, Nr. 25-752.

5
patalpų nuomos, konsultavimo, vertybių saugojimo vienuolyne organizavimo, įvairių mokymų
paslaugos.
VšĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” direktoriaus 2009 m. kovo 30 d. įsakymu patvirtintoje
apskaitos politikoje nėra reglamentuota pajamų apskaita iš bilietų pardavimo. Vyr. finansininkės
teigimu, nuo 2010 m. lapkričio mėnesio įstaiga ekskursijų paslaugoms įforminti neturi bilietų, o
vietoje bilietų naudoja bukletus, todėl nėra galimybės patikimai įvertinti gautas pajamas iš bilietų
pardavimo. Gidei – muziejaus vadovei pareigybės aprašyme nenumatyta atsakomybė uţ bilietų ir uţ
juos gautų lėšų apskaitą.
Audito metu nustatyta, kad VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ 2010 m. geguţės 19 d. sudarė
sutartį su P. Račkausko individualia įmone „Agrotech“, kuria įsipareigoja saugoti Tytuvėnų Bernardinų
vienuolyną bei jo teritoriją ir jame esančias materialines vertybes ir kaip atlyginimą uţ suteiktą
paslaugą gauti 1050,00 Lt. Analogiška sutartis 2010 m. birţelio 15 d. sudaryta su UAB „Restauracija“
(atlygis – 2100,00 Lt). Sudarytos pasaugos sutartys11 prieštarauja VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“
steigimo sutartyje numatytoms veiklos sritims ir tikslams. Vadovaujantis LR statybos įstatymo12 15 str.
5 d. nuostatomis, rangovas privalo uţtkrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, nekilnojamų kultūros vertybių
apsaugą. Toks atsakomybės perdavimas, prieštaraujant imperatyvioms teisės normoms, sandorius
paverčia niekiniais13. Gaunamas lėšas uţ suteiktas paslaugas Įstaiga apskaitė spec. lėšų sąskaitoje. Tuo
pačiu metu Įstaiga kiekvieną mėnesį iš Savivaldybės biudţeto lėšų AB TEO mokėjo (maţdaug po
430,00 Lt) uţ plačiajuostį šviesolaidinį Internetą. Įstaigos vadovo aiškinimu, brangi paslauga buvo
įsigyta tam, kad aptarnautų vienuolyno teritorijoje esančias stebėjimo kameras. Įstaigos apskaitoje šios
stebėjimo kameros neapskaitytos, joms nepriskirtas materialiai atsakingas asmuo.
Aiškinamojo rašto pastabose14 nepateikta balanse ir veiklos rezultatų ataskaitoje
nenurodyta informacija, kuri būtina norint parodyti aplinkybes, galinčias turėti įtakos
įmonės veiklai, finansinei būklei ir veiklos rezultatams.
VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“, atlikdamas inventorizaciją, nesivadovavo LRV
1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“15.
Įstaigos apskaitoje neapskaitomas pagal panaudą gautas turtas.
Įstaigos apskaitoje neapskaitomas nematerialusis turtas, t. y. internetinė svetainė
www.tytuvenai.eu.
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LR civilinis kodeksas (Ţin., 2000, Nr. 74-2262).
Ţin., 2001, Nr. 101-3597.
13
LR civilinio kodekso 6.394 str. 2 d, 6.427 str. 2 d.: Imperatyvioji teisės norma nustato tvirtą ir nekintamą šalių
pareigą laikytis tam tikros sąlygos, kurios šalys savo valia negali pakeisti, o tokios sąlygos nesilaikymas daro
sandorį negaliojantį ir niekinį.
14
„Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės
atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, (Ţin., 2004, Nr. 171-6342).
15
Su vėlesniais pakeitimais (2008, Nr. 49-1822).
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6
Aiškinamąjį raštą, kaip ir visas kitas finansinės atskaitomybės finansines ataskaitas, pasirašo
ūkio subjekto vadovas. Aiškinamasis raštas, pateiktas audito metu, buvo pasirašytas vyriausiosios
finansininkės. Jame nebuvo pateikta informacija apie gautą paramą (gautų paslaugų rūšis); visiškai
nudėvėto, tačiau dar tebenaudojamo ilgalaikio turto arba turto grupių sąrašas ir jo įsigijimo
(pasigaminimo) savikaina; taikomi ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodai ir
naudingo tarnavimo laikas metais pagal turto grupes; pagal panaudos sutartį gauto turto vertė, panaudos
laikotarpis ir galimybė jį pratęsti; ūkio subjekto vadovui išmokėtos sumos.
VšĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” direktoriaus 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V- 006
sudaryta inventorizacinės komisija, jai buvo pavesta atlikti inventorizaciją pas materialiai atsakingus
asmenis: ilgalaikio materialaus turto, nematerialaus turto, trumpalaikio turto, mokėtinų ir gautinų sumų,
atsargų, tačiau nepavesta atlikti nebaigtos statybos, numeruotų dokumentų blankų, pagal panaudos
sutartis gauto turto inventorizacijos.
Įstaigai priklausančios materialinės vertybės darbuotojams turėtų būti perduodamos
pasirašytinai, savo parašais jie patvirtina tam tikrų įstaigai priklausančių materialinių vertybių gavimą
bei prisiima atsakomybę uţ šių vertybių saugumą, t.y. tampa materialiai atsakingais uţ šias vertybes.
Pagal inventorizacijos aprašus, tik uţ muziejaus eksponatus materialiai atsakinga muziejaus gidėmuziejaus vadovė R. Krencienė, o uţ kitas vertybes, net malkas, materialiai atsakingas P. Jurkaitis, vyr.
finansininkė I. Mykolaitienė- uţ mokėtinas ir gautinas sumas, nors audito metu buvo pateiktos 6
materialinės atsakomybės sutartys. Nuo 2011 m. spalio mėnesio buvo priimti į darbą sargai, tačiau,
paţeidţiant LR darbo kodekso 256 str., su jais nebuvo pasirašyta materialinės atsakomybės sutartis.
Įstaiga turi įsigijusi tris kompiuterius su priklausiniais (monitoriumi, programine įranga,
klaviatūra, pele, spausdintuvu), tačiau jie inventorizuoti, nesilaikant Taisyklių 17 p: jie turėjo būti
inventorizuojami pagal kiekvieno buvimo vietoje ir pas kiekvieną uţ turto saugojimą atsakingą asmenį.
Komisija inventorizavo įsiskolinimus, tačiau paţeidţiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m birţelio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ taisyklių 60 p.,
VšĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” nesuderino tarpusavio skolų bei jų neįformino suderinimo aktu.
VŠĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” veikloje naudoja internetinę svetainę „tytuvėnai.eu“, tačiau
šis nematerialus turtas inventorizacijos aktuose nenurodytas. Vadovaujantis Pelno nesiekiančių ribotos
civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir
pateikimo taisyklių16165 p., ilgalaikio turto straipsniuose parodomas nematerialusis, materialusis ir
finansinis turtas. Įstaigos apskaitoje neapskaitomas nematerialusis turtas, t. y. internetinė svetainė
www.tytuvenai.eu.
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Patvirtintos LR finansų ministro 2004-11-22 įsakymu Nr. 1K-372.
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Inventorizuojant ilgalaikį turtą, nesilaikyta Taisyklių 57 p. reikalavimų, bei VšĮ “Tytuvėnų
piligrimų centras” l.e. direktoriaus 2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-04 patvirtintų Inventorizacijos
taisyklių 57 p., pagal kurį inventorizuojant įstaigai nepriklausantį, bet joje esantį materialųjį turtą pagal
kiekvieną turto savininką surašomi trys inventorizavimo aprašų egzemplioriai, kurių kiekvieną pasirašo
visi inventorizacijos komisijos nariai ir materialiai atsakingi asmenys, pirmas egzempliorius
atiduodamas turto savininkui, antras – buhalterijai, trečias- materialiai atsakingam asmeniui. VŠĮ
“Tytuvėnų piligrimų centras” Inventorizacijos komisija panaudos būdu gauto turto neapskaitė ir
neinventorizavo. Gautas turtas pagal panaudą turi būti apskaitomas nebalansinėse turto sąskaitose.
Nustatyta, kad įstaigos nebalansinėje sąskaitoje esanti informacija yra netiksli. Nėra įtrauktos :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

patalpos, esančios Maironio g. 1,
bendrabutis Nr. 5488-0001-3019,
rūsys, Nr. 5487-7000-1012,
sandėlis, Nr. 5478-8000-1030,
sandėlis, Nr. 5488-0001-3028
bažnyčios pastatas,
bažnyčios tvora,
žemė, esanti po statiniais.
VŠĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” 2010 m. gruodţio 10 d. įsigijo 2 mobilaus telefono aparatus,

tačiau inventorizacijos metu jie nebuvo inventorizuoti, o tuo pačiu ir neapskaityti įstaigos apskaitoje.
Informavus apie tai vyr. finansininkę audito metu, t.y. 2012-02-17 buvo pateiktas inventorizacijos
aprašas Nr. 13, kuriame inventorizuoti 2 mobilaus telefono aparatai įvertinti 1 lito verte, nors tikroji
mobiliųjų telefonų įsigijimo vertė 187 ir 298Lt.
Vadovaujantis Inventorizavimo taisyklių 5 p. po gaisro arba stichinių nelaimių (pagal gaisro
arba stichinės nelaimės pasibaigimo dienos būklę) įstaigos vadovas turėjo pavesti atlikti inventorizaciją
turto daliai, likusiai po gaisro.
Įstaiga nesivadovauja Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d.
įsakymu Nr. IK-372 “Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių
asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių
patvirtinimo“ taisyklių 29 p., nes įstaiga neturi nusistačiusi ilgalaikio materialiojo turto
vertės, 52.3 p.- nenustatyta likvidacinė ilgalaikio materialaus turto vertė.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birţelio 10 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios
ilgalaikio materialaus turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių
ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ 1 p. subjektams
buvo nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė -1000 Lt ( išskyrus nekilnojamąjį turtą,
kilnojamąsias kultūros vertybes ir transporto priemones, priskiriamus ilgalaikiam materialiajam turtui
neatsiţvelgiant į jų vertę). Įstaiga privalėjo paruošti ilgalaikio turto pripaţinimo, perdavimo

ir
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apskaitos tvarką, kurioje būtų nurodyta, kad ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne maţesnė uţ
Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę, t. y. 1000 Lt. Nesant turto apskaitos
reglamento, ne kiekvienas turto vienetas registruojamas sukuriant atskirą ilgalaikio turto vieneto
kortelę. Įstaiga 2010 m. birţelio mėnesį įsigytiems 25 dviračiams uţregistruoti sukūrė vieną turto
kortelę, 3 kompiuteriams su priklausiniais, biuro baldams, muziejaus baldams – taip pat po vieną
kortelę.
Pagal pateiktą balansą 2011 m. gruodţio 1 dienai įstaiga kaip ilgalaikį turtą apskaitė baţnytinio
paveldo muziejaus baldus: vitrinas, pakylas, molbertus, kurių vertės nuo 91 Lt iki 1764 Lt uţ 19950 Lt.
Nuo šios vertės buvo apskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas 1940 Lt. Veiklos rezultatų ataskaitoje
nusidėvėjimo suma padidinta 18555 Lt.
VšĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” viešuosius pirkimus organizuoja, pažeisdama LR viešųjų
pirkimų įstatymą. Atlikdama pirkimus, pažeidė viešųjų pirkimų vykdymo tvarką, neužtikrino
pirkimų vykdymo, vidaus kontrolės.
VšĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” yra perkančioji organizacija, atliekanti prekių ir paslaugų
pirkimus pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. LR viešųjų pirkimų įstatymas17 numato, kad
Perkančioji organizacija rengia ir tvirtina planuojamų vykdyti einamaisiais biudţetiniais metais viešųjų
pirkimų planus ir kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o šiuos planus patikslinusi – nedelsdama
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje, jeigu toks yra, skelbia tais
metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę, kurioje nurodo perkančiosios organizacijos
pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis, pirkimo objekto pavadinimą ir kodą, numatomą kiekį ar
apimtį (jeigu įmanoma), numatomą pirkimo pradţią, pirkimo būdą, ketinamos sudaryti pirkimo
sutarties trukmę, taip pat iš anksto skelbia didelės apimties ir svarbos pirkimų techninių specifikacijų
projektus. Įstaigos pateiktame 2011 metais planuojamų pirkimų sąraše yra tik vienas planuojamas
pirkimas: techninio projekto parengimo paslaugų, tvarkomųjų paveldosaugos darbų bei projekto
vykdymo prieţiūros darbams.
Registruojant ir apskaitant dokumentus, perkančiosioms organizacijoms rekomenduojama
nustatyti ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 18 nustatyta tvarka patvirtinti: sutarčių
registrą, konfidencialumo pasiţadėjimų registrą, nešališkumo deklaracijų registrą, Viešojo pirkimo
komisijos, Pretenzijų nagrinėjimo komisijos protokolų, pirkimo dokumentų, pirkimų, atliktų
naudojantis CPO elektroniniu katalogu, paraiškų ir rinkos tyrimų duomenų, pirkimo procedūrų
ataskaitų, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaitų, visų per
17
18

Ţin., 2005, Nr. 4-102.
Ţin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982.
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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. Įstaigoje minimi registrai nebuvo sudaryti, audito metu
pateiktas tik sutarčių registras.

Įstaigoje nebuvo paskirti asmenys, atsakingi uţ pirkimų organizavimą ir organizavimo
prieţiūrą; uţ pirkimų planavimą; uţ pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu; uţ
perkančiosios organizacijos administravimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; uţ
sutarčių vykdymo kontrolę.
Įstaigoje direktoriaus 2009 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3 buvo patvirtintos Supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklės. Pagal minėtų taisyklių 201 p., atlikti supaprastinti viešieji pirkimai turi būti
registruojami viešųjų pirkimų registracijos ţurnale. Ţurnale turi būti šie rekvizitai: supaprastinti
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.
VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ 2011 metais, nevykdydama viešųjų pirkimų procedūrų, uţ
savivaldybės biudţeto lėšas prekes ir paslaugas įsigijo iš UAB „Antivis“, AB TEO, Tele2, AB
„Lietuvos paštas“, UAB „Biuro mašinos“, UAB „Disigma“, UAB „Infoside“, UAB „Alpera“.
Audito metu buvo išanalizuotos viešųjų pirkimų procedūros, vykdant malkų pirkimą (2011 m.
rugpjūčio 2 d. Sutartis Nr. 2011/01).


Pirkimo iniciatorius (paraiškoje-organizatorius) pateikė paraišką malkų pirkimui apklausos

būdu, tačiau, paţeidţiant minėtų taisyklių 14.5 punktą, nenurodė kviečiamų tiekėjų sąrašo.


pasiūlyme nėra nurodyta, kokius dokumentus turi pateikti tiekėjai, norintys dalyvauti

apklausoje, todėl vienas tiekėjas pateikė verslo liudijimo kopiją, kitas – ūkininko paţymėjimo kopiją,
kurie neįrodo jų galimybės dalyvauti apklausoje (miško nuosavybės dokumentai, leidimas miško
kirtimui).


neregistruotą tiekėjų apklausos paţymą parengė ir tinkamiausiu tiekėju pripaţino l.e.

direktoriaus pareigas P.Jurkaitis, o šį sprendimą patvirtino taip pat P. Jurkaitis, malkų perdavimopriėmimo aktus pasirašė tas pats asmuo - P. Jurkaitis.


Paţeidţiant taisyklių 130 p., buvo apklausti tik du tiekėjai.



tiekėjo A. Račkausko

pasiūlyta sandorio vertė 13680 Lt, tačiau 2011 m. rugpjūčio 2 d.

sudarytoje prekių ir paslaugų pirkimo-pardavimo sutartyje Nr.2011/01 nurodyta sutarties kaina -15732
Lt, t.y. 2052 Lt daugiau. A. Račkauskas nėra PVM mokėtojas, todėl jam neturėjo būti priskaičiuotas
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PVM mokestis. Sutarties objektas apibūdintas, nesivadovaujant Bendruoju viešųjų pirkimų ţodynu.19 Iš
uţpildytos paraiškos neaišku, kokias malkas turi nupirkti pirkimų organizatorius. Apvaliosios medienos
sąvoka pateikta Apvalios medienos klasifikavimo ir ţenklinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodţio 10 d. įsakymu Nr. 631. Pagal šių taisyklių 4 punktą
apvalioji mediena – nukirstas ir nugenėtas medis be viršūnės, kuris gali būti skersai supjaustytas arba
ne. Pagal minėtų taisyklių 18 punką, malkos yra suprantamos kaip apvalioji mediena, skirta kurui (t.y.
kaip kurui skirtas miško ruošinys). Skaldytos malkos (malkinės medienos gaminys) nėra laikoma
apvaliąja mediena, todėl pajamas iš skaldytų malkų pardavimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų
pajamų mokesčio įstatymo 22 straipsnį nėra priskiriamos gyventojo A klasės pajamomis. Įstaigai,
išmokančiai išmoką gyventojui uţ parduotas skaldytas malkas, nėra prievolės išskaičiuoti pajamų
mokestį, tačiau duomenys apie tokias išmokėtas sumas turi būti pateikiami Gyventojams išmokėtų
išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, paţymos FRO471 formos
uţpildymo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-238 nustatyta
tvarka. Įstaiga informacijos apie išmokėtas sumas fiziniams asmenims VMI nepateikė, GPM -15 %
VMI nepervedė, todėl neaišku, kokios klasės pajamoms buvo priskirtos gyventojo pajamos.


1 kub. m. nupirktų malkų kaina- 174,80 Lt (su atveţimu). Apklausus urėdijas apie tuo

laikotarpiu rinkoje galiojusias berţinių malkų kainas, nustatyta, kad Tytuvėnų miškų urėdijoje20,
malkos liepos-rugpjūčio mėnesiais kainavo po 150,65 Lt uţ kub. m. (be atveţimo), Šiaulių miškų
urėdijoje21- po 126,00 Lt uţ kub. m.(be atveţimo).
Įstaigoje nepakankamai veiksmingos darbo sutarčių administravimo, įsakymų personalo ir
kitais klausimais rengimo bei kitų, su personalo valdymu susijusių klausimų, vidaus
kontrolės procedūros
VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ patikslintame 2011 metų biudţete darbo uţmokesčiui buvo
patvirtintas asignavimų planas - 77,0 tūkst. Lt, padaryta kasinių išlaidų – 74,2 tūkst. Lt. Asignavimų
plano įvykdymas – 96,36%.
Audito metu nustatyta, kad:
 nesivadovaujama LR darbo sutarčių registravimo taisyklių22 6.8. p. Atlikus auditą darbo
užmokesčio srityje, nustatyta, kad keičiant darbuotojų darbo sąlygas, nėra daromi
pakeitimai darbo sutarčių registracijos žurnale.

19

Komisijos 2007 m. lapkričio 28 d. reglamentas (EB) nr. 213/2008
2011-09-14 Tytuvėnų miškų urėdijos raštas Nr. S-501 (7.2).
21
2011-09-15 Šiaulių miškų urėdijos raštas Nr. S-464.
22
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-24 nutarimas Nr. 503, 6.8. p. (su vėlesniais pakeitimais).
20
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 nesivadovaujama LR darbo kodekso23 nuostatomis, kad vienas pasirašytas darbo
sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, nes sutarčių registracijos žurnale nėra
parašų, kad vienas sutarties egzempliorius įteiktas darbuotojui (P. Jurkaitis, A.
Vaitkevičiutė, R. Krencienė, R. Nyderis, A. Ercius).
 Vadovaujantis 2010 m. rugsėjo 7 d. Dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 10, dalininkų
susirinkimas nutarė skirti Rūtą Krencienę (gidė-vadybininkė ) muziejaus vadove, tačiau
etatas įsteigtas vėliau, 2010 m. lapkričio 24 protokolu Nr. 11. Įsteigtas muziejininko, o
ne muziejaus vadovo etatas.
 Rūtai Krencienei, gidei-vadybininkei, priedas prie atlyginimo 10% nuo pravestų
ekskursijų ir gido paslaugų pajamų nuo 2009 m. kovo mėnesio 24 ir 25% nuo pravestų
ekskursijų ir gido paslaugų pajamų nuo 2011 balandžio mėnesio25 mokamas iš spec.
lėšų, tačiau priedų ir priemokų skyrimo ir mokėjimo tvarka nėra patvirtinta.
 nesivadovaujama LR darbo kodekso26 147 str. 1 d., nes įstaigoje nėra sudaryti ir
patvirtinti darbo (pamainų) grafikai, kurie turi būti paskelbti ne vėliau kaip prieš 2
savaites iki jų įsigaliojimo.
 įstaigoje nėra patvirtintos vidaus darbo tvarkos taisyklės27.
 įstaigoje nėra patvirtinti sargo, pagalbinio darbininko, renginių organizatorės
pareigybių aprašymai28.
 2011 metais VŠĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ vykdė veiklą, neturėdama patvirtinto
pareigybių sąrašo. Vadovaudamasis VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ įstatų 8.5.2.
punktu29, įstaigos direktorius 2011-07-14 įsakymu

Nr. V-02 patvirtino darbuotojų

pareigybių sąrašą. Pareigybių sąrašas buvo patvirtintas tik po prašymo pateikti šį
sąrašą. Mūsų manymu, pareigybių sąrašą turi tvirtinti Dalininkų susirinkimas.
 Vadovaujantis Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių30 ir
Apskaitos

politikos

taisyklių31

nuostatomis

finansinėje

ataskaitoje

nerodomi

įsipareigojimai darbuotojams, nėra kaupiami atostoginiai, t.y. įsipareigojimas suteikti
darbuotojams apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį.
23

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 2002-06-04 įstatymas Nr. IX-926, 99 str., 3 d., (su vėlesniais pakeitimais).
2009-03-16 VšĮ “Tytuvėnų piligrimų contras” direktoriaus įsakymas Nr. P-003.
25
2011-03-18 VšĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” direktoriaus įsakymas Nr. P-003.
26
Ten pat 147 str. 1 d.
27
Ten pat 230 str.
28
Ten pat 232 str.
29
2008-03-06 Viešosios įstaigos „Tytuvėnų piligrimų centras“ Steigiamojo susirinkimo protokolas Nr.1.
30
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004-11-22 įsakymas Nr.1K-372, 149 p.(su vėlesniais pakeitimais).
31
2009-03-30 VšĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” direktoriaus įsakymas Nr. V-01.
24
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Visiškos materialinės atsakomybės sutartys su darbuotojais pasirašytos pažeidžiant
Darbo kodekso32 256 str. Sutartyje turi būti nustatyta, už kokias materialines vertybes
darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę ir kokius įsipareigojimus prisiima
darbdavys, užtikrindamas sąlygas, kad žala neatsirastų.
Išvados

Mūsų manymu, VšĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” vadovas neužtikrino tinkamo įstaigos
darbo organizavimo.
Steigėjai neišnaudojo visų LR viešųjų įstaigų įstatyme numatytų galimybių įstaigos veiklai
koordinuoti, o savivaldybės administracija nepakankamai vykdė viešųjų paslaugų
priežiūrą ir kontrolę.
Rekomendacijos
Savivaldybės administracijai - paruošti ir pateikti tvirtinti Dalininkų susirinkimui:
1. įstaigos veiklos strategiją, nustatyti veiklos vertinimo kriterijus.
2.

valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą.

3. konkurso vadovo pareigoms nuostatus.
4. sąrašą, kvalifikacinius reikalavimus, konkurso nuostatus pareigoms, į kurias darbuotojai priimami
konkurso būdu.
5. Papildyti Įstaigos įstatus dėl filialų steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarkos.
6. VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ :
7. Nedelsiant inventorizuoti Įstaigos turtą pagal gaisro pasibaigimo dienos būklę.
8. paruošti ir pateikti tvirtinti Dalininkų susirinkimui tvarkos aprašus: įstaigos vidaus kontrolės;
ilgalaikio turto pripažinimo, perkėlimo ir apskaitos; blankų apskaitos; specialiųjų lėšų naudojimo;
komandiruočių išlaidų apmokėjimo; labdaros ir paramos lėšų naudojimo; darbuotojų priedų ir
priemokų skyrimo ir mokėjimo; materialinių vertybių perdavimo; darbo laiko apskaitos.
9. paskirti asmenis, atsakingus: uţ pirkimų organizavimą ir organizavimo prieţiūrą; uţ pirkimų
planavimą; uţ pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu; uţ perkančiosios
organizacijos administravimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; uţ sutarčių vykdymo
kontrolę.
10. Tinkamai įforminti VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centro“ teises į nematerialųjį turtą www.tytuvenai.eu.
11. Tinkamai įforminti pagal panaudą gautą turtą.
12. Patikslinti veiklos rezultatų ataskaitą teisinga ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma.
32

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 2002-06-04 įstatymas Nr. IX-926, 256 str., 3 d., (su vėlesniais pakeitimais).
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13. Patvirtinti darbo (pamainų) grafikus ir juos paskelbti ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki jų įsigaliojimo.
14. Patvirtinti sargo, pagalbinio darbininko, renginių organizatoriaus pareigybių aprašymus.
15. Su darbuotojais sudaryti visiškos materialinės atsakomybės sutartis, kuriose būtų nustatyta uţ kokias
materialines vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę ir kokius įsipareigojimus
prisiima darbdavys, uţtikrindamas sąlygas, kad ţala neatsirastų.
16. Veiklos ataskaitą sudaryti ir skelbti viešai LR viešųjų įstaigų įstatymo numatyta tvarka.

Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas pateiktas audito ataskaitos 1 priede.
Apie priimtų priemonių įvykdymą prašome iki 2012 m. balandţio 3 d. informuoti Kontrolės ir audito
tarnybą.
Savivaldybės kontrolierė

Daiva Bruţienė
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Audito ataskaitos
“Dėl VšĮ Tytuvėnų piligrimų centro”
finansinio (teisėtumo) audito rezultatų” priedas
Rekomend
acijos

Rekomendacija

eilės
numeris
1
1.

2
Savivaldybės administracijai paruošti ir pateikti tvirtinti
Dalininkų susirinkimui:
1.1.17. įstaigos veiklos strategiją, nustatyti
veiklos vertinimo kriterijus.
1.2.18. valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą.

1.3.19. konkurso vadovo pareigoms nuostatus.
1.4.20. sąrašą, kvalifikacinius reikalavimus,
konkurso nuostatus pareigoms, į kurias
darbuotojai priimami konkurso būdu.
1.5.21. Papildyti Įstaigos įstatus dėl filialų
steigimo bei jų veiklos nutraukimo
tvarkos.
2. 22. Nedelsiant inventorizuoti Įstaigos turtą
pagal gaisro pasibaigimo dienos būklę.
3. 23. paruošti ir pateikti tvirtinti Dalininkų
susirinkimui tvarkos aprašus: įstaigos
vidaus kontrolės; ilgalaikio turto
pripažinimo, perkėlimo ir apskaitos;

Subjektas,
kuriam
suteikta
rekomendacij
a
3

Veiksmas/Priemonės/
Komentarai*

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas
(data)*

4

5

Savivaldybės
administra
cija
Savivaldybės
administra
cija
Savivaldybės
administra
cija
Savivaldybės
administra
cija
Savivaldybės
administra
cija
VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų
centras“
VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų
centras“

Paruoš įstaigos veiklos strategiją, nustatys
veiklos vertinimo kriterijus.

2012-03-30

Paruoš valdymo struktūrą ir pareigybių
sąrašą.

2012-03-30

Paruoš konkurso vadovo pareigoms
nuostatus.

2012-03-30

Paruoš sąrašą, kvalifikacinius reikalavimus,
konkurso nuostatus pareigoms, į kurias
darbuotojai priimami konkurso būdu.
Papildys Įstaigos įstatus dėl filialų
steigimo bei jų veiklos nutraukimo
tvarkos.
Inventorizuos

2012-03-30

Paruoš tvarkos aprašus: įstaigos vidaus
kontrolės; ilgalaikio turto pripažinimo,
perkėlimo ir apskaitos; blankų
apskaitos; specialiųjų lėšų naudojimo;

2012-03-30

2012-03-30

2012-03-02
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blankų apskaitos; specialiųjų lėšų
naudojimo;
komandiruočių
išlaidų
apmokėjimo; labdaros ir paramos lėšų
naudojimo; darbuotojų priedų ir
priemokų
skyrimo
ir
mokėjimo;
materialinių vertybių perdavimo; darbo
laiko apskaitos.
4. 24. paskirti asmenis, atsakingus: už pirkimų
organizavimą ir organizavimo priežiūrą;
už pirkimų planavimą; už pirkimų
vykdymą naudojantis CPO elektroniniu
katalogu; už perkančiosios organizacijos
administravimą
Centrinėje
viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje; už
sutarčių vykdymo kontrolę.
5. 25. Tinkamai įforminti VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų centro“ teises į nematerialųjį
turtą www.tytuvenai.eu.
6.
Tinkamai įforminti pagal panaudą gautą
turtą.
7.

8.

9.

10.

Patikslinti veiklos rezultatų ataskaitą
teisinga ilgalaikio turto nusidėvėjimo
suma.
Patvirtinti darbo (pamainų) grafikus ir
juos paskelbti ne vėliau kaip prieš 2
savaites iki jų įsigaliojimo.
Patvirtinti sargo, pagalbinio darbininko,
muziejaus administratorės, renginių
organizatorės pareigybių aprašymus.
Su darbuotojais sudaryti visiškos
materialinės
atsakomybės
sutartis,
kuriose būtų nustatyta už kokias
materialines
vertybes
darbuotojas

komandiruočių išlaidų apmokėjimo;
labdaros ir paramos lėšų naudojimo;
darbuotojų priedų ir priemokų skyrimo
ir mokėjimo; materialinių vertybių
perdavimo; darbo laiko apskaitos.
VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų
centras“

VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų
centras“
VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų
centras“
VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų
centras“
VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų
centras“
VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų
centras“
VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų
centras“

Paskirs asmenis, atsakingus: už pirkimų
organizavimą ir organizavimo
priežiūrą; už pirkimų planavimą; už
pirkimų vykdymą naudojantis CPO
elektroniniu katalogu; už perkančiosios
organizacijos administravimą
Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje; už sutarčių
vykdymo kontrolę.
Suderinus su Ekonomikos ir investicijų
skyriumi.

2012-03-30

2012-03-30

Bus įforminta.

2012-03-30

Bus patikslinta

2012-03-30

Bus patvirtinta

2012-03-30

Patvirtins sargo, pagalbinio darbininko,
muziejaus administratorės, renginių
organizatorės pareigybių aprašymus.
Sudarys visiškos materialinės atsakomybės
sutartis, kuriose būtų nustatyta už kokias
materialines vertybes darbuotojas
prisiima visišką materialinę atsakomybę

2012-03-30

2012-03-30
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11.

prisiima visišką materialinę atsakomybę
ir kokius įsipareigojimus prisiima
darbdavys, užtikrindamas sąlygas, kad
žala neatsirastų.
Veiklos ataskaitą skelbti viešai LR
viešųjų įstaigų įstatymo numatyta tvarka.

*pildo audituojamas subjektas

ir kokius įsipareigojimus prisiima
darbdavys, užtikrindamas sąlygas, kad
žala neatsirastų.
VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų
centras“

Bus skelbiama

2012-03-30

