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ĮŢANGA
Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokyklos 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 – Tytuvėnų jaunimo mokykla

(toliau – Įstaiga), adresas: LT-

Mokyklos g. 12, Budraičių k., Kelmės r. sav. Identifikavimo kodas – 195220912.
Audituojamu laikotarpiu Įstaigai vadovavo direktorė Danutė Buivydienė, buhalterinę
apskaitą tvarkė pagal 2013 m. rugsėjo 17 d. pasirašytą sutartį savivaldybės administracijos
Biudţetinių įstaigų apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Valerija Palčiauskienė.
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
kontrolieriaus 2014 metų veiklos plano“.
2
Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013-09-10 pavedimas Nr. TK2-8.
.

„Dėl Kelmės rajono savivaldybės
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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);
Tytuvėnų jaunimo mokyklai 2013 m. skirta 640,1 tūkst. Lt. asignavimų. Papildomai buvo
skirta 5,3 tūkst. Lt.Viso 2013 metų asignavimų planas įskaitant patikslinimus – 651,2 tūkst. Lt
Mokykla vykdė švietimo veiklos programos (Nr. 6) priemonę „Mokinio krepšeliui finansuoti“
(kodas 9), kuriai įgyvendinti Kelmės rajono savivaldybės taryba3 skyrė 463,9 tūkst. Lt iš valstybės
biudţeto, mokymo aplinkai finansuoti - 160,5 tūkst. Lt iš savivaldybės biudţeto bei 15,7 tūkst. Lt
specialiajai tikslinei dotacijai. Biudţeto likučių skoloms dengti skirta 5,8 tūkst. Lt, kurie panaudoti
maitinimo paslaugų įsiskolinimui padengti.
Daugiausia išlaidų, 81,7 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 (651,2 tūkst. Lt), t.y. 6,51 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 (254,0 tūkst. Lt), t.y. 2,54 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, pasirinktos ilgalaikio

3

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013-02-26 sprendimas Nr. T-35 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2013 metų
programinio biudţeto patvirtinimo“.
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ir trumpalaikio turto, prekių ir paslaugų, darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo bei viešųjų
pirkimų audito sritys, kuriose buvo atliktos savarankiškos procedūros.
Pakankamiems, patikimiems, tinkamiems ir racionaliems audito įrodymams gauti,
atsiţvelgiant į audito tikslus, naudotos Valstybinio audito reikalavimuose patvirtintos audito
procedūros: skaičiavimas (aritmetinio tikslumo patikrinimas), paklausimas (įrodymų gavimas
pokalbio metu), patikrinimas (įrašų, dokumentų, materialaus turto tikrinimas), analitinės procedūros
(tam tikrų duomenų analizė).
Šis auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus4 ir mūsų sukaupta audito patirtimi.
Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai finansinio (teisėtumo) audito nuomonei
pareikšti.

PASTEBĖJIMAI IŠVADOS REKOMEDACIJOS
1. Dėl metinių biudžeto 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 651200,0 Lt. Tai sutampa su tarybos sprendimais ir
administracijos direktoriaus įsakymais dėl biudţeto asignavimų skyrimo bei perskirstymo.
Kasinės išlaidos ir gauti asignavimai sudaro 651021,19 Lt, tai sudaro 99,97 proc.
asignavimų plano. Kasinės išlaidos pagal išlaidų straipsnius sutampa su gautais asignavimais bei
atitinka ekonominę asignavimų paskirtį pagal ekonominę klasifikacija. Mokėtinos sumos 2013 m.
gruodţio 31 d. sudaro 52,3 tūkst.Lt, iš kurių 30,7 tūkst.Lt įsiskolinimas uţ darbo uţmokesčio,
socialinio draudimo įmokas, 18,7 tūkst. Lt – kitos paslaugos (komunalinės).

2. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio
2.1. Dėl inventorizacijos
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

4

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
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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), kuris
Įstaigos nebalansinėse sąskaitose apskaitomas nuo 2008-03-12.

2.2. Dėl Finansinės būklės ataskaitos
2.2.1. Dėl turto apskaitos
Audito metu nustatyta, kad vykdant projektą „Jaunimo mokyklų aplinkos
pritaikymas“, vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-09
įsakymu Nr. A-384, mokyklai buvo perduota įvairaus turto uţ 46652,76 Lt., tame skaičiuje ir
cheminių priemonių rinkinys, kurio vertė 2299,0 Lt. Įstaiga šį rinkinį pripaţino kitu ilgalaikiu
materialiuoju turtu, suteikė inventorinį Nr. 016518013, nustatė 6 m. nusidėvėjimo ekonominį
normatyvą. Cheminių medţiagų rinkinį sudaro: acetonas, acto rūgštis, jodas, siera, natris ir kita.
Vadovaujantis 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 7 p. , ilgalaikiu materialiuoju turtu
pripaţįstamas ir registruojamas apskaitoje toks turtas, kuris atitinka ilgalaikio materialiojo turto
apibrėţimą ir pripaţinimo kriterijus: būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos,
skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti, numatoma naudoti ilgiau nei vienus metus.
Kadangi viešojo sektoriaus subjektas, gaunantis turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto
neatlygintinai, apskaitoje turi jį registruoti toje pačioje turto grupėje, kurioje šis turtas buvo
registruotas perdavėjo buhalterinėje apskaitoje, ir tik po to jį pergrupuoti, jei reikia5.
Nesilaikant 12 – ojo VSAFAS nuostatų, Įstaiga padidino ilgalaikio turto grupę 2,3
tūkst.Lt, uţregistruodama ilgalaikio turto grupėje cheminių medţiagų rinkinį.
2.2.2. 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
2.3.1. Dėl darbo uţmokesčio sąnaudų
Vadovaujantis 11 VSAFAS6 4 p., sąnaudos pripaţįstamos ir registruojamos apskaitoje
tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos. Įstaigoje

2013 m. sausio mėnesio darbo

uţmokesčio sąnaudos 244 Lt padidintos, laiku buhalteriui nepateikus 2012-10-24 Tarybos
sprendimo Nr. A-991, kuriuo buvo padidintas Įstaigos vadovo tarnybinio atlyginimo koeficientas
nuo 28,15 iki 29,15.
Įstaigoje 2013 m. sausio mėnesio darbo uţmokesčio sąnaudos padidintos 0,2 tūkst. Lt,
5

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-12-19 įsakymas Nr. 1K-404 „Dėl finansų ministro 2008 m. birţelio 20 d. įsakymo Nr.
1K-220 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 8-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo.
6

2009-12-24 Finansų ministro įsakymas Nr.1K-490 redakcija.

Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba

7
Finansinio audito ataskaita

laiku buhalteriui nepateikus reikalingų dokumentų.
2.3.2. Dėl nusidėvėjimo sąnaudų
Audito metu nustatyta, kad Įstaigos apskaitoje ilgalaikiam materialiam turtui nusidėvėjimą
skaičiuoja ketvirčiui, nesivadovaujant 12 VSAFAS 53 p., kuriame nurodyta, kad nusidėvėjimo
suma turi būti pripaţinta nusidėvėjimo sąnaudomis kiekvieną mėnesį.
Įstaigos apskaitoje ilgalaikiam materialiam turtui nusidėvėjimą skaičiuoja ketvirčiui,
nesivadovaujant 12 VSAFAS 53 p., kuriame nurodyta, kad nusidėvėjimo suma turi būti
pripaţinta nusidėvėjimo sąnaudomis kiekvieną mėnesį.
Audito metu nustatyta, kad vykdant projektą „Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas“,
Įstaiga perduotą cheminių medţiagų rinkinį, paţeisdama 12 – ojo VSAFAS nuostatas, pripaţino
kitu ilgalaikiu materialiuoju turtu ir apskaitoje uţregistravo ir finansinėse ataskaitose nurodė 0,223
tūkst. Lt didesnes nusidėvėjimo sąnaudas.
Įstaiga perduotą cheminių medţiagų rinkinį, paţeisdama 12 – ojo VSAFAS nuostatas,
pripaţino kitu ilgalaikiu materialiuoju turtu ir apskaitoje uţregistravo ir finansinėse
ataskaitose nurodė 0,223 tūkst. Lt didesnes nusidėvėjimo sąnaudas.
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“7 39
punkto nuostatomis, viešojo sektoriaus subjektas savo apskaitos politikoje nustato savo ir (arba)
pavaldţių viešojo sektoriaus subjektų apskaitoje taikytiną reikšmingumo kriterijų, atsiţvelgdamas ir

7

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009-12-24 įsakymas Nr. 1K-476.
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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.
Vadovaujantis 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“8 4 punktu,
aiškinamajame rašte detalizuojamos Veiklos rezultatų, Finansinės būklės, Grynojo turto pokyčių
ataskaitose nurodytos sumos tiek, kiek reikalauja šis ir kiti VSAFAS, ar kiek to reikia teisingai
suprasti finansinėse ataskaitose pateiktai informacijai.
Įvertinus Įstaigos parengtame 2013 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pateiktą
informaciją, nustatyta, kad ne visais atvejais buvo laikytasi VSAFAS reikalavimų, pvz.:
 Pagrindinių veiklos sąnaudų srityje nepaaiškinti reikšmingi pasikeitimai (šio straipsnio
sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačių laikotarpiu padidėjo 42,6 tūkst. Lt);
 Neatskleisti piniginių srautų pokyčiai, nepaaiškintos prieţastys.
Įstaiga, nesilaikydama VSAFAS reikalavimų, 2013 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame
rašte nepaaiškino 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 Didţiosios knygos ir FBA
(2013-12-31) duomenimis.

4. Dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo ir disponavimo
jais teisėtumo
4.1.Dėl įstaigos patalpų
Mokykla įsikūrusi Kelmės profesinio rengimo centrui valstybei nuosavybės teise
priklausančiose ir Švietimo ir mokslo ministerijos patikėjimo teise valdomose patalpose. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009-04-15 nutarimu Nr. 295, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 str. šis turtas
8

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-08-18 įsakymas Nr. 1K-247.
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VŠĮ Kelmės profesinio rengimo centrui pagal panaudos sutartį 10 m. perduotas jos įstatuose
numatytai veiklai vykdyti. BĮ Tytuvėnų jaunimo mokykla naudojasi VšĮ Kelmės profesiniam
rengimo centrui pagal panaudos sutartį perduotu turtu, kuris įstaigai nebuvo išnuomotas, suteiktas
naudotis panaudos pagrindais ar kitu būdu perduotas. Pagal 2003-12-11 sudarytą asociacijos
(jungtinės veiklos) sutartį SŢ-453, Kelmės profesinio rengimo centras įsipareigojo aprūpinti
mokyklą šildymu, elektra, vandeniu, o administracija - skirti lėšų Jaunimo mokyklos finansavimui:
turto remontui, patalynei, elektrai, šildymui. Šių paslaugų pirkimui nebuvo vykdomos viešųjų
pirkimų procedūros. - VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras nesilaikė aukščiau minėto įstatymo 9
straipsnio 3 dalies, nes nepriėmus sprendimų, susijusių su valstybės turto valdymu, naudojimu ir
disponavimo juo, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patikėjimo teise valdomą ir
pagal panaudos sutartį VšĮ Kelmės profesinio rengimo centrui perduotą turtą atidavė naudoti
Tytuvėnų jaunimo mokyklai. Tytuvėnų jaunimo mokykla, įsigydama paslaugas iš VšĮ Kelmės
profesinio rengimo centro (maitinimo, elektros energijos, šilumos) nesilaikė Supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklių ir netaikė paslaugoms viešųjų pirkimų procedūrų 84,4 tūkst. Lt sumai.
Dėl trečiųjų asmenų nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo,
disponavimo be aiškiai reglamentuotos tam teisės, neuţtikrinamas teisės aktų
reikalavimų įgyvendinimas, finansinių duomenų teisingumas.
4.2. Dėl įsteigtų etatų
2012-04-26 Taryba sprendimu Nr. T-124 „Dėl didţiausio leistino pareigybių (etetų)
skaičiaus rajono ugdymo įstaigose“ nustatė Įstaigos didţiausią leistiną pareigybių (etatų) skaičių
9,75, iš jų pedagoginių darbuotojų 5,25. Direktorė įsakymu patvirtino 1 valytojos etatą, 2 virėjų
etatus, 1 naktinės auklės etatą ir 0,5 pagalbinio darbininko etatą. Atkreipiame dėmesį, kad Įstaiga
maitinimo patalpų (virtuvės, valgyklos ir pan.) neturi. 2013-02-28 Įstaigos vadovas su viešąja
įstaiga Kelmės profesinio rengimo centru pasirašė mokinių maitinimo paslaugų teikimo paslaugos
sutartį Nr. F2-06, neatlikusi viešųjų pirkimų procedūrų, kurioje Įstaiga įsipareigojo skirti 2 etatus
virtuvės darbuotojo darbui paslaugos teikėjo virtuvėje (4.2. punktas). Virėjų pareigoms Kelmės
jaunimo mokykloje priimtos 2 darbuotojai, kuriems atlyginimas mokamas iš savivaldybės biudţeto
lėšų, nors faktiškai dirba kitoje įstaigoje - VĮ Kelmės PRC.
Įstaigoje priimti darbuotojai (2 virėjai), kurie faktiškai dirba kitoje įstaigoje - VĮ Kelmės
PRC.
4.3. Dėl viešųjų pirkimų organizavimo
Tytuvėnų jaunimo mokykla (toliau – Įstaiga) paţeidė VPĮ 19 str. 4 d., nes nepateikė
VPT At-6 ataskaitos uţ 2013 metais atliktus maţos vertės pirkimus. Ataskaita At-6 nepateikta ir uţ
2011 ir 2012 m. Vadovaujantis minėto įstatymo nuostatomis, perkančioji organizacija privalo
Viešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikti visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal
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preliminariąsias pirkimo sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, visų per kalendorinius metus
atliktų maţos vertės pirkimų ir šio įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytų supaprastintų pirkimų
ataskaitą. Šioje ataskaitoje perkančioji organizacija taip pat privalo pateikti duomenis apie visus per
kalendorinius metus atliktus pirkimus pagal šio įstatymo 91 straipsnio reikalavimus. Ataskaitos
pateikiamos per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.
Nuo 2009 m. sausio 1 d. pirkimo procedūrų ataskaita, pirkimų ataskaita, įvykdytos ar
nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaita rengiamos ir elektroninėmis
priemonėmis pateikiamos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas formas ir reikalavimus. Tam,
kad galėtų elektroninėmis priemonėmis pateikti ataskaitą, perkančioji organizacija turi tapti
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) naudotoju. Šią galimybę taip pat turi
viešųjų pirkimų monitoringo informacinės sistemos (VPM IS) naudotojai. Audito metu ataskaita
buvo pateikta, tačiau ji neatitiko Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintų formų ir reikalavimų9.
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.
Ţodţiu informavus apie prievolę pateikti ataskaitas, vadovaujantis VPĮ nuostatomis,
audito metu Įstaiga pateikė At-6 ataskaitas uţ 2011, 2012 metus, tačiau jose nenurodė bendro
pirkimų skaičiaus, todėl nesilaikė VPT patvirtintų reikalavimų. Uţ 2013 metus VPT pateikta At-6
ataskaita teisinga.
Tytuvėnų jaunimo mokykla Viešųjų pirkimų tarnybai pavėluotai pateikė 2011, 2012
ir 2013 metų visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės pirkimų ataskaitas At6. Teikdama ataskaitas, nesivadovavo Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintais
reikalavimais, nes 2011 ir 2012 metų ataskaitose nenurodė bendro pirkimų skaičiaus.
Ţodiu buvo teikta rekomendacija, kuri buvo įgyvendinta.
Atliekant audito procedūras nustatyta:
1. Įstaigos direktoriaus patvirtintose Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse10 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“.
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.).
9

2006-01-19 VPT direktoriaus įsakymas Nr. 1S-4 „Dėl Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos“ (su
vėlesniais pakeitimais).
10
2012-09-13 direktoriaus įsakymu Nr. V-28.
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2. Vadovaujantis VPĮ 7 str. nuostatomis, perkančioji organizacija:


rengia ir tvirtina planuojamų vykdyti einamaisiais biudţetiniais metais viešųjų pirkimų
planus;



kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos CVP IS ir savo tinklalapyje, jei toks yra, skelbia
tais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę;



planus patikslinusi – nedelsdama skelbia apie pakeitimus;

Įstaiga 2013 metų pirkimo plano nesudarė ir netvirtino ir nepaskelbė CVP IS ir savo tinklalapyje.
Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio nuostatų, Įstaiga 2013 metų pirkimo
plano nesudarė ir netvirtino ir nepaskelbė CVP IS ir savo tinklalapyje.
3. Paţeidţiant 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 įsakymu12 Nr. 1S-26 (su pakeitimais).
Nesilaikant VPĮ 9 straipsnio nuostatų, Įstaigoje nėra paskirto atsakingo asmens uţ
pirkimo verčių skaičiavimą.
4. Vadovaujantis VPĮ 85 straipsnio 2 d. perkančioji organizacija, išskyrus šio
straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytus atvejus, supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas
taisykles, kurias ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų patvirtinimo paskelbia šio įstatymo 86
straipsnyje nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje,
jeigu toks yra, taip pat sudaro kitas galimybes tiekėjams susipaţinti su šiomis taisyklėmis. Įstaiga
Taisykles pasitvirtino, tačiau, paţeisdama minėto įstatymo nuostatas, nepaskelbė jų Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje. Uţ CVP IS paskelbtų Taisyklių ir jų
pakeitimų turinio ar pateiktos informacijos teisingumą, taip pat uţ Taisyklių ir jų pakeitimų turinio
atitikimą VPĮ, kitų teisės aktų reikalavimams atsako Perkančioji organizacija.
Nesivadovaudama VPĮ 85 straipsnio 2 d. nuostatomis, Įstaiga patvirtintų
Supaprastinto pirkimo taisyklių nepaskelbė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje ir savo tiklalapyje.

11

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (su vėlesniais pakeitimais) 7 str. 1d.
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).
12
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5. Vadovaujantis VPĮ 151 straipsnio nuostatomis, perkančioji organizacija, išskyrus
Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas uţsienyje ir Lietuvos
Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, turi uţtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų
viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (kai
pirkimo atveju elektroninėmis priemonėmis pateikiamas skelbimas apie pirkimą (neskelbiamų
pirkimų atveju – kvietimas), kiti pirkimo dokumentai ir priimami tiekėjų pasiūlymai) kiekvienais
kalendoriniais metais sudarytų ne maţiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos viešųjų
pirkimų bendrosios vertės. Įstaigoje pirkimai elektroninėmis priemonėmis 2013 metai vykdyti
nebuvo.
Nesilaikant VPĮ 151 straipsnio nuostatų, Įstaiga nevykdė pirkimų elektroninėmis
priemonėmis, kurios turėtų sudaryti ne maţiau kaip 50 procentų perkančiosios
organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės.
6. Prekių bei paslaugų pirkimo sutartys pasirašytos paţeidţiant VPĮ 18 straipsnio
nuostatas:
- Įstaiga, sudarydama raštiškas sutartis, nenurodo perkamų prekių, paslaugų ar darbų,
jeigu įmanoma, – tikslių jų kiekių (2013-05-30 sutartis Nr. SUP-4 sudaryta su SĮ Kelmės knygynas;
2013-05-06 sutartis Nr. K2011/85 sudaryta su UAB „Gulbelės prekyba“; 2013-05-02 sutartis Nr. 07
sudaryta su UAB „Angis“; 2013-01-04 sutartis Nr.1 sudaryta su Viktoro zavadskio IĮ; 2013-1016
sutartis

Nr.13018

sudaryta

su

UAB

„Senasis

šilas“;

2013-10-30

sutartis

Nr.10

su

A.Aleksandravičiaus foto darbų įmone "Zumas").
- Įstaiga, sudarydama sutartis, nenurodo kainos arba kainodaros taisyklių, nustatytų
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką (201305-30 sutartis Nr. SUP-4 sudaryta su SĮ Kelmės knygynas; 2013-05-06 sutartis Nr. K2011/85
sudaryta su UAB „Gulbelės prekyba“; 2013-05-02 sutartis Nr. 07 sudaryta su UAB „Angis“; 201301-04 sutartis Nr.1 sudaryta su Viktoro Zavadskio IĮ; 2013-1016 sutartis Nr.13018 sudaryta su
UAB „Senasis šilas“; 2013-10-30 sutartis Nr.10 su A.Aleksandravičiaus foto darbų įmone
"Zumas").
-

Sutartys pasirašytos neterminuotai. 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 A.Aleksandravičiaus foto
darbų įmonė "Zumas", su UAB „Angis“; su Viktoro Zavadskio IĮ;
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.
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9. Pagal pateiktą sutarčių registracijos ţurnalą Įstaiga 2013 metais pasirašė 13
sutarčių. Paţeidţiant VPĮ 3 straipsnio 2 d., kuri sako, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio
įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidţiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti
pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų
ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, ne visos sutartys pasirašytos , atlikus pirkimo
procedūras: 2013-10-30 sutartis Nr.10 su A.Aleksandravičiaus foto darbų įmone "Zumas"; 2013-1118 sutartis Nr. 1 su UAB „Tyto alba“; 2013-05-30 sutartis Nr. SUP-4 sudaryta su SĮ Kelmės
knygynas; 2013-05-06 sutartis Nr. K2011/85 sudaryta su UAB „Gulbelės prekyba“; 2013-05-02
sutartis Nr. 07 sudaryta su UAB „Angis“; 2013-01-04 sutartis Nr.1 sudaryta su Viktoro Zavadskio
IĮ; 2013-1016 sutartis Nr.13018 sudaryta su UAB „Senasis šilas“.
Nesivadovaujant VPĮ 3 straipsnio 2 d. 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.
Vadovaujantis VPĮ 85 straipsnio 4 d., perkančioji organizacija turi turėti dokumentus,
pagrindţiančius jos priimtų sprendimų atitiktį šio įstatymo reikalavimams. Įstaigoje neformuojamos
bylos kiekvienam pirkimui ( išskyrus maţos vertės pirkimą atliekamą apklausos (ţodţiu) būdu),
siekiant įgyvendinti anksčiau minėto straipsnio nuostatas.
4.4. Dėl viešųjų pirkimų vykdymo
2013 m. Įstaigoje atlikti tik maţos vertės pirkimai. Atlikus maitinimo paslaugos
pirkimo audito procedūras nustatyta, kad maitinimo paslaugos įsigytos, netaikant viešųjų pirkimų
procedūrų.

-

2013-02-28 su VĮ Kelmės profesinio rengimo centru Įstaiga pasirašė
Mokinių maitinimo paslaugų teikimo paslaugos sutartį Nr. F2-06. Vadovaujantis ja,
Kelmės profesinio rengimo centras įsipareigoja teikti paslaugos gavėjui mokinių
maitinimo paslaugą, maitinti savo valgykloje tris kartus per dieną (pusryčiai, pietūs,
vakarienė) visus paslaugos gavėjo atsiųstus mokinius ir maitinti mokinius netaikant
gamybos antkainio. Įstaiga įsipareigojo apmokėti už maisto gaminimo sąnaudas
(elektros energiją, vandenį, patalpų šildymą ir kt.) pagal pateiktas sąlygas (pagal
2003-12-11 Asociacijos (jungtinės veiklos) sutartį Nr.Sž-453 tarp VŠĮ Kelmės PRC ir
savivaldybės administracijos), skirti 2 etatus virtuvės darbuotojo darbui paslaugų
teikėjo virtuvėje. 2013 m. už maitinimo paslaugą Kelmės PRC sumokėta:
už nemokamą maitinimą 11528,3 Lt – valstybės lėšos (įsiskolinimo metų pradžiai ir
metų pabaigai nebuvo);
už bendrabutyje gyvenančių mokinių maitinimą – 32567,0 Lt savivaldybės biudžeto
lėšos (įsiskolinimas metų pradžiai -6048,45 Lt, įsiskolinimas metų pabaigai -3704,06
Lt).
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Kadangi Įstaigoje maitinimo paslauga įsigyta, paţeidţiant VPĮ nuostatas, todėl negalime
teigti, kad pasiektas pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas - sudaryti sutartį, leidţiančią įsigyti Įstaigai
maitinimo paslaugą, racionaliai naudojant tam lėšas.
Atlikus vadovėlių pirkimo (2013-11-18 sutartis Nr.1) procedūrų vertinimą nustatyta,
kad pirkimas atliktas, paţeidţiant LR viešųjų pirkimų įstatymą, nes nesilaikyta Įstaigos pasitvirtintų
taisyklių:
- 9.6 p., nes nebuvo skaičiuota pirkimo vertė, nebuvo pildoma paraiška.
- 34.1.4.2 p., 34.3.3 p., nes pirkimas nebuvo skelbiamas.
- Pirkimo dokumentai rengiami nebuvo.
- 81 p., nes nėra nurodyta perkamų prekių kiekių.
- Į pirkimų žurnalą užregistruotas ne pirkimas, o gauta sąskaita.
Įstaigoje maitinimo paslaugos įsigytos, pažeidžiant LR viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatas, t. y., neatlikus viešųjų pirkimo procedūrų.
Įstaigoje vadovėliai nupirkti, nesilaikant VPĮ nuostatų, neatlikus pirkimo procedūrų.

5. Kiti pastebėjimai bei pažanga šalinant nustatytus
trūkumus
Apie nustatytus neatitikimus Įstaiga ir savivaldybės administracija informuota raštu13.
Audito metu Įstaiga kreipėsi į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją dėl
materialiojo turto naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 2014 m. kovo 24 d. su Tytuvėnų
jaunimo mokykla sudarė nekilnojamojo valstybės turto panaudos sutartį Nr. S-183, pagal kurią
panaudos davėjas (švietimo ir mokslo ministerija) perdavė neatlygintinai valdyti ir naudotis
Jaunimo mokyklai:
a) dalį pastato-bendrabučio-402,81 kv. m;
b) dalį pastato – mokyklos – 547,87 kv. m.
Šią panaudos sutartį Tytuvėnų jaunimo mokykla įregistravo Nekilnojamojo turto
registre 2014-03-24.
Įstaiga raštu14 informavo apie įvykdytas rekomendacijas, kurios buvo pateiktos rašte:
1. Ruošiamas administracijos direktoriaus įsakymas apie turto (3 asmeniniai kompiuteriai
Vector AK09-M8 uţ 5536,56 Lt) perdavimą.
2. Cheminių medţiagų rinkinys uţ 2299,0 Lt 2014 m. sausio mėnesį pergrupuotas į atsargas.
3. Atlikus paslaugų viešąjį pirkimą apklausos būdu su VŠĮ Kelmės PRC sudarytos sutartys dėl
šalto, karšto vandens, nuotekų paslaugos teikimo, dėl naudojimosi elektros energija (sutartis

13
14

2014-02-18 raštas Nr. SK- 25 „Dėl audito metu nustatytų dalykų“.
2014-04-30 raštas Nr. 46 „ Dėl audito metu nustatytš trūkumų“.
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Nr.F2-007), dėl šilumos teikimo (sutartis Nr. F2-008), dėl maitinimo paslaugos (sutartis Nr.
F2-004).
Ţodiu buvo teikta rekomendacija dėl per kalendorinius metus atliktų maţos vertės
pirkimų ataskaitų At-6 pateikimo Viešųjų pirkimų tarnybai uţ 2011, 2012 ir 2013 metus, kuri buvo
įgyvendinta.
Informacija

apie

tikrinimo

eigoje

neįgyvendintas

rekomendacijas

pateikta

Rekomendacijų įgyvendinimo plane (priedas).

6. Išvados
1.

Įstaigoje 2013 m. sausio mėnesio darbo uţmokesčio sąnaudos padidintos 0,2 tūkst.
Lt, laiku buhalteriui nepateikus reikalingų dokumentų (2.3.1. dalis).

2.

Įstaigos apskaitoje ilgalaikiam materialiam turtui nusidėvėjimą skaičiuoja ketvirčiui,
nesivadovaujant 12 VSAFAS 53 p., kuriame nurodyta, kad kiekvieną mėnesį nusidėvėjimo
suma turi būti pripaţinta nusidėvėjimo sąnaudomis (2.3.2. dalis).

3.

Įstaiga paţeidė 1 – ojo VSAFAS 39 punkto nuostatas, nes savo Apskaitos politikoje
nenustatė taikytino reikšmingumo kriterijaus ir nepateikė šios informacijos aiškinamajame
rašte (2.6.).

4.

Įstaiga nesilaikydama VSAFAS reikalavimų, 2013 m. finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte nepaaiškino reikšmingų pasikeitimų tarp finansinių ataskaitų straipsnių,
lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, prieţasčių (2.6. dalis).

5.

Įstaigoje priimti darbuotojai (2 virėjai), kurie faktiškai dirba kitoje įstaigoje - VĮ
Kelmės PRC (4.2. dalis).

6.

Tytuvėnų jaunimo mokykla Viešųjų pirkimų tarnybai pateikė 2011, 2012 ir 2013
metų visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės pirkimų ataskaitas At-6, tačiau
nesivadovavo Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintais reikalavimais, nes 2011 ir 2012 metų
ataskaitose nenurodė bendro pirkimų skaičiaus (4.4. dalis).

7.

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.) (4.4. dalis).

8.

Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio nuostatų, Įstaiga 2013 metų pirkimo
plano nesudarė ir netvirtino ir nepaskelbė CVP IS ir savo tinklalapyje (4.4. dalis).

9. Nesilaikant VPĮ 9 straipsnio nuostatų, Įstaigoje nėra paskirto atsakingo asmens uţ pirkimo
verčių skaičiavimą (4.4. dalis).
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Nesivadovaudama VPĮ 85 straipsnio 2 d. nuostatomis, Įstaiga patvirtintas

10.

Supaprastinto pirkimo taisykles nepaskelbė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje ir savo tiklalapyje (4.4. dalis).
Nesilaikant VPĮ 151 straipsnio nuostatų, Įstaiga nevykdė pirkimų elektroninėmis

11.

priemonėmis, kurios turėtų sudaryti ne maţiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos
viešųjų pirkimų bendrosios vertės (4.4. dalis).
Prekių bei paslaugų pirkimo sutartys sudarytos, nesilaikant VPĮ 18 straipsnio nuostatų:

12.

nenurodyti perkamų prekių, paslaugų ar darbų, kiekiai; nenurodytos kainos arba kainodaros
taisyklių; sutartys pasirašytos neterminuotai (4.4. dalis).
Įstaigoje maitinimo paslauga įsigyta, paţeidţiant VPĮ nuostatas, t.y., neatlikus pirkimo

13.

procedūrų (4.5. dalis).
Įstaigoje vadovėliai nupirkti, nesilaikant VPĮ nuostatų, t.y., neatlikus pirkimo

14.

procedūrų (4.5. dalis).

7. Rekomendacijos
1. Ilgalaikiam materialiam turtui nusidėvėjimą skaičiuoti vadovaujantis 12 VSAFAS nuostatomis.
2. Vadovaujantis VSAFAS nuostatomis, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte paaiškinti visus
reikšmingų pasikeitimų tarp finansinių ataskaitų straipsnių, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu
laikotarpiu, prieţastis.
3. Spręsti klausimą dėl Įstaigoje priimtų 2 darbuotojų (virėjų), kurios dirba kitoje įstaigoje, darbo
sutarčių nutraukimo.
4. 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.
5. 2014 metų pirkimo planą sudaryti, patvirtinti ir paskelbti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatomis.
6. Paskirti atsakingą asmenį uţ pirkimo verčių skaičiavimą.
7. Patvirtintas Supaprastinto pirkimo taisykles paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje ir savo tiklalapyje.
8. Įstatymų nustatyta tvarka nutraukti prekių bei paslaugų pirkimo sutartis, kurios sudarytos,
paţeidţiant VPĮ 18 straipsnio nuostatas.
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9. Prekes ir paslaugos įsigyti, atliekant viešųjų pirkimų procedūras. Uţtikrinti, kad prekių, paslaugų
ir darbų viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis,
sudarytų ne maţiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės.
10. Kiekvienam pirkimui (išskyrus maţos vertės pirkimą atliekamą apklausos ţodţiu būdu)
formuoti bylą, kurioje būtų segami visi pirkimo dokumentai.
11. Kelti kvalifikaciją viešųjų pirkimų srityje.
Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas pateiktas audito ataskaitos priede.
Apie priimtų priemonių vykdymą prašome iki 2014-09-30 informuoti Kontrolės ir audito
tarnybą.
Savivaldybės kontrolierė

Daiva Bruţienė

Specialistė

Aušrelė Krugliakovienė

Susipažinau:
Tytuvėnų jaunimo mokyklos direktorė
Vyr. specialistė

Danutė Buivydienė
Valerija Palčauskienė
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Priedas
Rekomen
dacijos
eilės
numeris

1
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Veiksmas/Priemonės/
Komentarai*

Rekomendacija

Subjektas, kuriam
suteikta
rekomendacija

2
Ilgalaikiam
materialiam
turtui
nusidėvėjimą
skaičiuoti vadovaujantis 12 VSAFAS nuostatomis.
Vadovaujantis VSAFAS nuostatomis, finansinių
ataskaitų aiškinamajame rašte paaiškinti visus
reikšmingų pasikeitimų tarp finansinių ataskaitų
straipsnių, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu
laikotarpiu, prieţastis.
Spręsti klausimą dėl Įstaigoje priimtų 2 darbuotojų
(virėjų), kurios dirba kitoje įstaigoje, darbo sutarčių
nutraukimo.
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.
2014 metų pirkimo planą sudaryti, patvirtinti ir
paskelbti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatomis.
Paskirti atsakingą asmenį uţ pirkimo verčių
skaičiavimą.
Patvirtintas Supaprastinto pirkimo taisykles
paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje ir savo tiklalapyje.

3
Tytuvėnų jaunimo mokyklai

Bus vykdoma

Tytuvėnų jaunimo mokyklai

Bus vykdoma

Tytuvėnų jaunimo mokyklai

Bus vykdoma

Tytuvėnų jaunimo mokyklai

Viešųjų pirkimų organizavimo
tvarkos aprašas bus paruoštas

Iki 2014-09-01

Tytuvėnų jaunimo mokyklai

Bus vykdoma

Iki 2014-09-01

Tytuvėnų jaunimo mokyklai

Bus paskirtas

Iki 2014-09-01

Tytuvėnų jaunimo mokyklai

Bus paskelbta

Iki 2014-09-01

4

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas
(data)*

5
Nuo 2014-01-01
nuolat
Teikiant
finansines
ataskaitas uţ
2014 ir
paskesnius metus.
2014 birţelio
mėn.
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Prekes ir paslaugos įsigyti, atliekant viešųjų
pirkimų procedūras. Uţtikrinti, kad prekių,
paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos
priemonėmis, sudarytų ne maţiau kaip 50 procentų
perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų
bendrosios vertės.
Įstatymų nustatyta tvarka, nutraukti prekių bei
paslaugų pirkimo sutartis, kurios sudarytos,s
paţeidţiant VPĮ 18 straipsnio nuostatas.

Tytuvėnų jaunimo mokyklai

Bus vykdoma

Tytuvėnų jaunimo mokyklai

Kiekvienam pirkimui (išskyrus maţos vertės
pirkimus, atliekamus apklausos ţodţiu būdu)
formuoti bylą, kurioje būtų segami visi pirkimo
dokumentai.
11.
Kelti kvalifikaciją viešųjų pirkimų srityje.
*pildo audituojamas subjektas

Tytuvėnų jaunimo mokyklai

Vykdant pirkimus, sutartys bus
sudaromos nurodant perkamų
prekių, paslaugų ir darbų kiekį,
kainą. Sutartys bus pasirašomos
terminuotai.
Bylos bus formuojamos.

Tytuvėnų jaunimo mokyklai

Bus vykdoma

8.

9.

10.

Nuo 2014-01-01
nuolat

Nuolat

Nuo 2014-01-01
nuolat

Nuolat
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