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ĮŢANGA
BĮ Liolių socialinės globos namų finansinį (teisėtumo) auditą, vadovaujantis savivaldybės
kontrolieriaus įsakymu1 patvirtintu 2014 metų

veiklos planu ir Kelmės rajono savivaldybės

2

kontrolieriaus pavedimu , atliko savivaldybės kontrolierė Daiva Bruţienė (grupės vadovė),
kontrolieriaus pavaduotoja Birutė Barakauskienė ir 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 – BĮ Liolių socialinės globos namai

(toliau – Įstaiga ), adresas:

Nepriklausomybės g. 39, Liolių mstl., Liolių seniūnija, Lt - 86232 Kelmės r. sav. Identifikavimo
kodas – 162768381.
Audituojamu laikotarpiu Įstaigai vadovavo direktorius Stepas Dzimidas, buhalterinę
apskaitą tvarkė vyriausioji buhalterė Eugenija Petravičienė.
Globos namai turi paramos gavėjo statusą. Jų veiklą koordinuoja ir metodinę pagalbą teikia
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.
Globos namų struktūriniai padaliniai savarankiškų finansinių ataskaitų, balansų nesudaro.
Liolių socialinės globos namuose per 2013 metus buvo suteiktos paslaugos 131 seniems ir
neįgaliems gyventojams, iš jų: su sunkia negalia – 30.
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.

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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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.
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);
Viso 2013 metų asignavimų planas įskaitant patikslinimus – 2364,2 tūkst. Lt. Įstaiga vykdė
Socialinių paslaugų programą (4).
Daugiausia išlaidų, 66,82 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 (2352,5 tūkst. Lt), t.y. 23,53 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 (5872,5 tūkst. Lt), t.y. 58,73 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. Audito metu mes nevertinome vidaus kontrolės pasitikėjimo lygio.
Įvertinus planavimo metu nustatytas rizikas, pasirinkta darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo,
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prekių ir paslaugų naudojimo, 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
pokalbio metu), patikrinimas (įrašų, dokumentų), 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 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 2364157,0 Lt. Tai sutampa su tarybos sprendimais ir
administracijos direktoriaus įsakymais dėl biudţeto asignavimų skyrimo bei perskirstymo.
Kasinės išlaidos ir gauti asignavimai sudaro 2352474,42 Lt, tai sudaro 99,51 proc.
asignavimų plano. Mokėtinos sumos 2013 m. gruodţio 31d. sudaro 118,1 tūkst.Lt, iš kurių 67,8
tūkst Lt darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo įsiskolinimas, 22,9 tūkst. Lt – uţ komunalines
paslaugas, 50,3 tūkst. Lt – įsiskolinimas uţ prekes ir paslaugas.

2. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio
2.1. Dėl apskaitos politikos
Perţiūrėjus Globos namų apskaitos politikoje pateiktus galimų ūkinių operacijų ir
ūkinių įvykių registravimo buhalterinėje apskaitoje detalius nurodymus, reikalingus tvarkant
buhalterinę apskaitą pagal kaupimo principą, nustatyta, kad Įstaigoje 2013 metais patvirtinta
apskaitos politika, tačiau joje nepateikta ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka,
atsiţvelgiant į įstaigos veiklos pobūdį, konkrečias sąlygas.
Įstaigoje 2013 metais patvirtinta apskaitos politika, tačiau joje nepateikta ūkinių
įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka, atsiţvelgiant į įstaigos veiklos pobūdį,
konkrečias sąlygas.
3

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
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2.2. Dėl inventorizacijos
2.2.1. Įstaigoje inventorizuojant ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, buvo nesilaikoma
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų inventorizavimo taisyklių4 13 p. nuostatų,
nes į komisijos sudėtį buvo įtraukti ir inventorizacijoje dalyvavo materialiai atsakingi asmenys:
komisijos pirmininku paskirtas direktoriaus pavaduotojas.
Nesilaikoma inventorizavimo taisyklių 4 p. nuostatų, nes Inventorizacinė komisija
neinventorizavo nebalansinėse sąskaitose apskaitomų ţemės sklypų.
1. Įstaigoje inventorizuojant ilgalaikį ir trumpalaikį turtą buvo nesilaikoma Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų inventorizavimo taisyklių 13 p. nuostatų,
nes į komisijos sudėtį buvo įtraukti ir inventorizacijoje dalyvavo materialiai atsakingi
asmenys.
2. Inventorizacinė komisija neinventorizavo nebalansinėse sąskaitose apskaitomų ţemės
sklypų.
2.2.2. Audito metu nustatyta, kad, atliekant nematerialaus turto inventorizaciją,
komisija nenustatė rekonstrukcijos programinės dokumentacijos, kurios įsigijimo savikaina 39,0
tūkst. Lt., ir dienos globos padalinio techniniam projektui, kurio vertė 27,4 tūkst. Lt., būklės. Šis
nematerialus turtas nudėvėtas, nebenaudojamas įstaigos veikloje, tačiau apskaitomas įstaigos
apskaitoje.
Inventorizacinė komisija nevertino nematerialaus turto, kuris yra nudėvėtas ir
nenaudojamas Įstaigos veikloje, būklės.
2.3. Dėl Finansinės būklės ataskaitos
2.3.1. Dėl turto apskaitos
Įstaigos apskaitoje kitam nematerialiajam turtui priskirtas Liolių senelių namų
rekonstrukcijos darbų projektas, kurio vertė 97490,0 Lt. Šiai turto grupei buvo nustatytas 6 metų
amortizacijos laikotarpis ir per metus apskaičiuota 9988,80 Lt amortizacijos. Pagal Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 5 4 str.
3 d. 2 p. nurodyta, kad nematerialiajam turtui priskiriami techniniai projektiniai dokumentai,
kuriais gali būti licencijos ar kiti projektavimo ir statybos procesus reglamentuojantys dokumentai,
bet ne rekonstrukcijos darbų projektai.
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo6 10 str. 1 d. nurodytos statybos techninės
veiklos pagrindinės sritys, tarp kurių yra statinio projektavimas.

4

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 (2008-04-17 nutarimo Nr. 370 redakcija) patvirtintos
inventorizacijos taisyklės 13 p.
5
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas 1998-05-12
Nr. VIII-729 (su vėlesniais pakeitimais).
6
Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas 1996-03-19 Nr. I- 1240 (su vėlesniais pakeitimais).
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Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 str. 5 d. nustatyta, kad
viešojo sektoriaus subjektai, tvarkydami apskaitą, vadovaujasi viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartais.
Nesivadovaujama 13-ojo VSAFAS nuostatomis pripaţįstant ir registruojant
nematerialųjį turtą, Įstaiga 2009-06-01 įsigytą senelių namų rekonstrukcijos darbų
projektą priskyrė nematerialaus turto grupei bei skaičiavo amortizaciją, nors projektas
nėra net pradėtas. Dėl neteisingai sugrupuoto ilgalaikio materialaus turto Finansinės
būklės ataskaitoje 2013 m gruodţio 31 d. straipsnyje „Kitas nematerialus turtas“ nurodyta
14,9 tūkst. Lt daugiau, o straipsnyje „Ilgalaikis materialusis turtas“ nenurodyta 97,5 tūkst.
Lt. ilgalaikio turto.
2.3.2. Išanalizavus

FBA paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2013-12-31)

nurodytus likučius ir duomenis sulyginus su apskaitos registru Didţioji knyga, neatitikimų
nenustatyta.
2.4. Dėl Veiklos rezultatų ataskaitos
2.4.1. Dėl sąnaudų grupavimo
Vadovaujantis 11 – ojo8 VSAFAS reikalavimais, Įstaiga Veiklos rezultatų ataskaitoje
pagrindinės veiklos sąnaudas rodo pagal jų pobūdį. Atlikus audito procedūras nustatyta, kad
Didţiosios knygos likučiai teisingai perkelti į 2013-12-31 Veiklos rezultatų ataskaitą, tačiau
apskaitos registro Nr. 5 duomenys nuo DK ir Veiklos rezultatų ataskaitos duomenų skiriasi 9767,32
Lt. Įstaigos buhalterė paaiškino, kad skirtumas susidarė todėl, kad duomenis keliant į Didţiąją
knygą, dalis darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų įskaičiuojami į maisto gamybos
savikainą, todėl ta suma minusuojama iš 87 sąskaitos. Tokios ūkinės operacijos būdingos
gamybinei, o ne biudţetinei įstaigai. Be to Apskaitos politikoje nereglamentuota tokia ūkinių
operacijų apskaita.
Sąnaudos (darbo uţmokesčio, soc. draudimo) neteisingai sugrupuotos pagal sąnaudų
pobūdį, nes apskaitos registro Nr.5 duomenys nuo DK ir Veiklos rezultatų ataskaitos
duomenų skiriasi 9767,32 Lt., todėl, kad duomenis keliant į Didţiąja knygą, dalis
darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų įskaičiuojami į maisto gamybos
savikaitą, todėl ta suma minusuojama iš 87 sąnaudų sąskaitos.
2.4.2. Dėl nusidėvėjimo skaičiavimo
Vadovaujantis 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“9 17.4 punkto nuostatomis, projektavimo darbų išlaidos
priskiriamos tiesioginėms turto kūrimo išlaidoms. Standarto 73.10 punktas numato, kad techninių
projektų kūrimo išlaidos iki objekto atidavimo eksploatuoti pradţios yra priskiriamos nebaigtos
7

Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymas 2001-11-06 Nr. IX-574 (su vėlesniais pakeitimais).
2009-12-24 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-490 (su vėlesniais pakeitimais).
9
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-05-08 įsakymas Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
8
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statybos turto grupei. Kadangi techniniai projektai apskaitomi kaip nebaigta statyba ir jie
neeksploatuojami iki statybos objekto uţbaigimo, jų nusidėvėjimas nėra skaičiuojamas. Per 2013
metus neteisingai apskaičiuota 10,0 tūkst. Lt Lt amortizacijos.
Veiklos rezultatų ataskaitoje 2013 m. gruodţio 31 d. nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudos 10,0 tūkst. Lt didesnės dėl neteisėtai apskaičiuotos rekonstrukcijos projekto
amortizacijos.
2.5. 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.
2.6. 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.
2.7. Dėl aiškinamojo rašto
Vadovaujantis 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“10 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. Minėtame standarte nurodyta, kad pastabų
galima neteikti, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose
atitinkamos informacijos nėra, t.y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.
Įvertinus Įstaigos parengtame 2013 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pateiktą
informaciją nustatyta, kad ne visais atvejais buvo laikytasi VSAFAS reikalavimų:
 Neatskleisti įstaigos veiklos ypatumai, nenurodytos teikiamų socialinių paslaugų rūšys,
t.y. uţsiimant ţemės ūkio veikla nenurodytas šios veiklos rezultatas;
 Neatskleista informacija apie atsargų sumaţėjimo prieţastis;
 Neatskleista informacija dėl gautinų sumų uţ turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,
paslaugas padidėjimo;
 Nepaaiškintos trumpalaikių įsipareigojimų reikšmingos pasikeitimų prieţastys;
 Neatskleisti piniginių srautų pokyčiai, nepaaiškintos prieţastys;
 Nepateikta informacija, kodėl biologinis turtas buvo įvertintas įsigijimo savikaina, o ne
tikrąja verte.
Įstaiga, nesilaikydama VSAFAS reikalavimų, 2013 m. finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte pateikė neišsamią informaciją apie įstaigos veiklos ypatumus,
nepaaiškino dalies reikšmingų pasikeitimų tarp finansinių ataskaitų straipsnių,
10

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-08-18 įsakymas Nr. 1K-247.
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lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, nepaaiškino kodėl biologinis turtas
buvo įvertintas įsigijimo savikaina, o ne tikrąja verte. Dėl to finansinių ataskaitų
vartotojams (mokesčių mokėtojams, institucijoms ir įstaigoms, viešojo sektoriaus
subjekto kreditoriams, tiekėjams, darbuotojams ir kitiems vartotojams) gali būti
sudėtinga palyginti 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinyje pateiktus duomenis su
praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.

3. Dėl kitų ataskaitų
3.1. 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 (2013-1231) duomenimis.

4. Dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo ir disponavimo
jais teisėtumo
Mūsų nuomone, Įstaigos vadovas neužtikrino, kad įstaigos veikla būtų vykdoma
įstatymų nustatyta tvarka ir kad savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos
racionaliai, teisėtai, efektyviai.
4.1. Dėl darbo užmokesčio planavimo.
Darbo uţmokesčio fondas turi būti planuojamas, vadovaujantis Vyriausybės nutarimu
11

Nr. 280 „Dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo uţmokestį

iš Lietuvos

Respublikos valstybės biudţeto, savivaldybių biudţetų ir valstybės pinigų fondų, darbo uţmokesčio
fondo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, direktoriaus įsakymais „Dėl darbo uţmokesčio
fondo planavimo“, „Dėl rajono biudţetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) biudţeto išlaidų
skaičiavimo taisyklių“.
Direktoriaus įsakymo12 „Dėl duomenų pateikimo 2013 metų biudţetui sudaryti“ 4
punktas įpareigojo sudaryti biudţeto projektą ir pagal poreikį. Finansų skyriui pateiktas
suplanuotas darbo uţmokesčio fondas pagal poreikį (1375729,0 Lt, t. sk. priedai-327312,0 Lt ).
Atlikus audito procedūras nustatyta, kad kai kuriems darbuotojams priedai ir
priemokos suplanuoti, paţeidţiant darbo uţmokesčio fondo apskaičiavimo metodikos ir direktoriaus
įsakymo „Dėl darbo uţmokesčio fondo planavimo“ nuostatas. Šiuose galiojančiuose teisės aktuose
numatyta, kad, planuojant valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo
uţmokesčio fondą, reikia taikyti 20 procentų apskaičiuotų lėšų valstybės tarnautojų pareiginėms
algoms ir darbuotojų atlyginimams mokėti sumų priedams mokėti ir 5 procentus apskaičiuotų lėšų
11
12

2003-03-03 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 280 (su vėlesniais pakeitimais).
2012-10-08 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-917.
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valstybės tarnautojų pareiginėms algoms ir darbuotojų atlyginimams mokėti sumų priemokoms
mokėti.
Nustatyti neatitikimai planuojant darbuotojams darbo uţmokestį 2013 metams, pvz.:
Liolių socialinės globos namų buhalteriui suplanuotas 70% priedas (priemoka);
Užvenčio padalinio dietistui - 40% priedas (priemoka);
Liolių socialinės globos namų sekretoriui-vadybininkui - 40% priedas (priemoka);
Dienos globos padalinio buhalteriui - 50% priedas (priemoka);
Dienos globos padalinio sandėlininkui - 45% priedas (priemoka);
Liolių socialinės globos namų energetikui - 55% priedas (priemoka);
Skalbinių lygintojas - 37% priedas (priemoka);
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – 40% priedas (priemoka) ir kt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Darbo uţmokesčio fondas planuojamas, nesivadovaujant darbo uţmokesčio fondo
apskaičiavimo tvarkos metodika, nes priedai ir priemokos suplanuoti didesni negu numato
metodika.
4.2. Dėl turto
4.2.1. Liolių socialinės globos namų balanse apskaitomas nekilnojamas ilgalaikis turtas,
teisės aktų nustatyta tvarka Nekilnojamojo turto registre yra neįregistruotas – kanalizacijos, buitinių
nuotekų tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 5 str. yra
nekilnojamojo turto kadastro objektas. Nesilaikoma Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 (su vėlesniais pakeitimais) 15
str. 4 d. nuostatų.
Įstaiga nesivadovavo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 str. nuostatų, nes kanalizacijos, buitinių
nuotekų tinklų neįregistravo Nekilnojamojo turto registre Įstaigos vardu.
4.2.2. Nekilnojamojo turto registre uţregistruoti Įstaigos patikėjimo teise valdomi pastatai,
kurių paskirtis gydymo, tačiau naudojama socialinės globos paslaugoms teikti, t.y., Uţvenčio
ligoninė, Ambulatorija.
Nekilnojamojo turto registre uţregistruoti Įstaigos patikėjimo teise valdomi pastatai,
kurių paskirtis gydymo, tačiau naudojama socialinės globos paslaugoms.
4.2.3.

Neatlikta

Įstaigos

naudojamų

ţemės

sklypų,

esančių

pastatų

teritorijoje

Nepriklausomybės g. 39, Nepriklausomybės g. 40, Nepriklausomybės g. 44 Lioliuose, teisinė
registracija, nesudarytos panaudos sutartys dėl ţemės naudojimo.
Neatlikta Įstaigos naudojamų ţemės sklypų, esančių pastatų teritorijoje
Nepriklausomybės g. 39, Nepriklausomybės g. 40, Nepriklausomybės g. 44 Lioliuose,
teisinė registracija, nesudarytos panaudos sutartys dėl ţemės naudojimo.
4.3. Dėl viešųjų pirkimų organizavimo
13

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, 2002-06-27 Nr. VIII-1764 (su vėlesniais pakeitimais).
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Įstaiga ataskaitoje At-6 uţ 2013 m., kurią pateikė Viešųjų pirkimų tarnybai, nurodė,
kad 2013 metais atliko 141 maţos vertės pirkimą uţ 981978,72 Lt iš jų 75 – prekėms, 43paslaugoms ir 23- darbams.
Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo14 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. Į ataskaitą įtrauktas spec. automobilio pirkimas,
kuris atliktas ir sutartis pasirašyta 2012 metais (115990,60 Lt; UAB „TRANSALDA“), maisto
produktų pirkimas, atliktas CVP IS priemonėmis, ir sutartys pasirašytos 2012 metais (bendra suma
– 166044,65 Lt iš UAB „Molupis ir ko“, UAB „Pontem“, UAB „Sanitexs“, UAB „Vilguva“.
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.
Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktoje visų per kalendorinius metus atliktų maţos
vertės pirkimų ataskaitoje At-6 neteisingai nurodyta bendra sudarytų sutarčių suma ir
pirkimų skaičius.
Liolių socialinės globos namai 2013 metais planuoja15 atlikti 123 pirkimus iš jų 34 –
prekėms, 5- paslaugoms. Darbų pirkti nebuvo planuojama.
Atliekant audito procedūras nustatyta:
1. Liolių socialinės globos namų direktoriaus patvirtintose Supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklėse16

ir kituose vidaus teisės aktuose nėra reglamentuota viešųjų pirkimų

organizavimo tvarka ir procedūros, prevencinė pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolė bei ją
atliekantis asmuo. Tai rekomenduoja 2011 m. gruodţio 30 d. VPT direktoriaus įsakymu Nr.1S-204
patvirtintos ,,Viešųjų pirkimų gairės perkančiosios organizacijos vadovui“.
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).
2. Pagal Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje teikiamą informaciją,
Liolių socialinės globos namai viešuosius pirkimus vykdė pagal supaprastintų Viešųjų pirkimų
taisykles17, patvirtintas 2010 metų spalio mėnesį, todėl šiose taisyklėse neatsispindi Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimai susiję su šiomis taisyklėms, kurie atlikti po šių
taisyklių tvirtinimo (2010-12-23 Nr. XI-1255, 2011-09-29 Nr. XI-1605 ir 2012-03-29 Nr. XI-1955).
14

1996-08-13 Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas Nr.I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
Direktoriaus patvirtintas 2013 m. pirkimų planas.
16
2010-10-28 direktoriaus įsakymu Nr. V-121.
17
Ten pat.
15
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Liolių socialinės globos namai 2013 metais viešuosius pirkimus vykdė pagal
supaprastintų Viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas 2010 metų spalio mėnesį, todėl šiose
taisyklėse neatsispindi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimai.
Liolių socialinės globos namų direktorius audito metu įsakymu 18 patvirtino naujas
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, atsiţvelgdamas į Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus.
3. Liolių socialinės globos namų interneto svetainės skyrelyje ,,Viešieji pirkimai“ yra
paskelbtas dokumentas ,,2013 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas“ savo turiniu
atitinkantis viešai skelbiamą viešųjų pirkimų suvestinę, tačiau šio viešai paskelbto dokumento
informacija yra klaidinanti vartotoją, nes skelbiami pirkimai prekėms ir paslaugoma įsigyti, nors
sutartys su tiekėjais sudarytos iki 2013 metų ir pasirašyti susitarimai dėl sutarčių pratęsimo 2013
metams (maisto produktų pirkimas), todėl nesilaikoma Viešųjų pirkimų įstatymo19 ir patvirtintų
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatų.
Nesilaikydama Viešųjų pirkimų įstatymo ir patvirtintų Supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklių nuostatų, Liolių socialinės globos namai patvirtino ir paskelbė 2013 metų
viešųjų pirkimo planą, kuris savo turiniu klaidina vartotoją, nes skelbiami pirkimai
prekėms ir paslaugoma įsigyti, tačiau pirkimai jau atlikti ankstesniais metais.
4. Nesilaikant VPĮ 9 straipsnio nuostatų, 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 įsakymu20 Nr. 1S-26 (su pakeitimais).
Nesilaikant VPĮ 9 straipsnio nuostatų, Įstaigoje nėra paskirto atsakingo asmens uţ
pirkimo verčių skaičiavimą.
5. Liolių socialinės globos namų direktoriaus įsakymu 21 sudaryta Viešųjų pirkimų
komisija. Nesilaikant VPĮ 16 straipsnio 1 d. nuostatų, nepatvirtintas Viešųjų pirkimų komisijos
darbo reglamentas. 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.
Nesivadovaujant VPĮ 16 straipsnio 1 d. nuostatomis, nepatvirtintas Viešųjų pirkimų
komisijos darbo reglamentas.
6. Vadovaujantis VPĮ 85 straipsnio 3 d., supaprastintus pirkimus gali atlikti
perkančiosios organizacijos vadovo paskirti valstybės tarnautojai, darbuotojai arba Komisija, kaip
18

2013-12-31 direktoriaus įsakymas Nr. V-199.
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (su vėlesniais pakeitimais) 7 str. 1 d.
20
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“.
21
2012-12-19 direktoriaus įsakymas Nr. V-158.
19
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nustato perkančioji organizacija pasitvirtintose taisyklėse. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių
9.1. punktas apibrėţia pirkimų organizatoriaus sąvoką – tai „perkančiosios organizacijos vadovo
įsakymu paskirtas perkančiosios organizacijos darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka
organizuoja ir atlieka supaprastintus pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo
pirkimo komisija”. Liolių socialinės globos namų vadovo įsakymu nėra paskirtas pirkimo
organizatorius. Pirkimus kaip pirkimų organizatorius vykdė Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas.
Nesilaikant VPĮ 85 straipsnio 3 d. ir Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 9.1.
punkto nuostatų, Liolių socialinės globos namų vadovas nepaskyrė pirkimo
organizatorius.
7. Prekių bei paslaugų pirkimo sutartys sudarytos, nesilaikant VPĮ 18 straipsnio 6 d.
nuostatų:
- 2 p., nes nenurodė perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, – tikslių jų
kiekių (2013-12-17 prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr.S1/12-13/367 pasirašyta su UAB
"Stiklita"; 2013-03-21 sutartis Nr.18 pasirašyta su ŢŪB "KERKASIAI"; 2013-10-21 prekių
pirkimo-pardavimo sutartis Nr.773/PR pasirašyta su UAB "Reavita"; 2013-04-05 sutartis (be
numerio) pasirašyta su UAB "Reisida"; 2013-01-24 sutartis Nr.3 pasirašyta su UAB vaistine
"ASFARMA").
- 3 p., nes nenurodė kainos arba kainodaros taisyklių, nustatytų pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką (2011-11-16 (sutartis
galioja ir 2013 m.) sutartis Nr.6817 pasirašyta su AB "Lytagra"; 2013-04-19 rangos sutartis Nr.Š2013-05 su Edmundo Patkausko IĮ; 2013-06-03 pirkimo sutartis Nr.130603 pasirašyta su UAB "GP
Solutions").
- 8 p., nes numatyta sutarties nutraukimo galimybė: sutartyse su UAB :Stikliai
Šiauliai", Egidijaus Navickio IĮ, UAB "Margonika", ŢŪB "Kerkasiai".
- 9 p., nes sutartys sudarytos neterminuotam laikui. Iš 27 pateiktų sudarytų sutarčių,
12 sutarčių galiojimo laikas nenustatytas. Pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų
nustatymo kriterijus ir atvejus, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, nustato Lietuvos
Respublikos Vyriausybė22. Neterminuotos sutartys sudarytos su UAB "Stiklita Šiauliai", UAB
"Sabelija", UAB "Tytuvėnų durpės", ŢŪB "Kerkasiai", Vytauto Viskanti IĮ, UAB "Reisida", UAB
"Asfarma", AB "Lytagra", Edmundo Patkauski IĮ, UAB "GP Solutions", UAB "Transalda",
Egidijaus Navickio IĮ ir kt.
Prekių bei paslaugų pirkimo sutartys sudarytos nesilaikant VPĮ 18 straipsnio
nuostatų: nenurodė perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, – tikslių jų
kiekių; nenurodė kainos arba kainodaros taisyklių; sutartys pasirašytos
neterminuotai; pasirašytose sutartyse nenumatyta sutarties nutraukimo galimybė.
22

2006-05-05 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr.432 “Dėl Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3
metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais
pasikeitimais).
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4.4. Dėl viešųjų pirkimų vykdymo
Atlikus audito procedūras mustatyta, kad maţos vertės pirkimai: sauskelnių pirkimas
iš UAB „Entafarma“ ir automobilių remonto ir prieţiūros paslaugos pirkimas iš UAB „Sakera“,
atlikti nesivadovaujant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir direktoriaus įsakymu patvirtintomis
taisyklėmis. Audito metu nustatyti neatitikimai, perkant:
1. Sauskelnes iš UAB „Entafarma (2013-03-15 sudaryta sutartis):
- Taisyklėse nenumatyta, kas parenka pirkimo būdą. 2013 metų pirkimo plane suplanuotas
sauskelnių pirkimas apklausos būdu. Taisyklėse neapibrėţta, kada apklausa gali būti
atliekama ţodţiu, o kada raštu. Perţiūrėjus dokumentus, galima nuspręsti, kad pirkimas
atliktas apklausos (ţodţiu) būdu;
- pirkimo dokumentai patrengti formaliai: paraiška neuţpildyta, kvietimai neišsiųsti, tiekėjų
apklausos paţyma uţpildyta atmestinai: nėra datos, neaišku, kokiu kriterijumi vadovavosi
Komisija, nustatydama laimėtoją, paţymoje nėra tiekėjų pasiūlytų kainų, paţymą pasirašė
pirkimų organizatorė, nors direktoriaus įsakymu ji paskirta Komisijos pirmininke.
- pasiūlymai dėl sauskelnių pirkimo gauti 2013 m. kovo 5-6 dienomis raštu. Apklausos
paţymoje nėra tiekėjų pasiūlytų kainų, tačiau laimėtoju pripaţinta UAB „Entafarma“;
-2003-03-15 sudaryta sutartis neatitinka VPĮ 18 straipsnio nuostatų, nes:


raštu nepakviestas tiekėjas sudaryti sutarties;



nenurodyti planuojamų pirkti prekių kiekiai ar sutarties vertė;



nenurodyta kaina arba kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką;

2. Automobilių remonto ir prieţiūros paslaugas iš UAB „Sakera“ (sutartis sudaryta 2010-0120 Nr. SAK-1001):
- automobilių remonto ir prieţiūros paslauga pirkta iš viso nerengiant jokių pirkimo
dokumentų;
- įvertinti ar sutartis sudaryta su tiekėju, kurio pasiūlymas pripaţintas laimėjusiu, negalime,
nes nepateikti pirkimo dokumentai;
2010-01-20 sudaryta sutartis neatitinka VPĮ 18 straipsnio nuostatų, nes:


nenurodyti planuojamų pirkti prekių kiekiai ar sutarties vertė;



nenurodyta kaina arba kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką;
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- 2013 metais sudaryta 12 sutarčių ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui, kurios neatitinka
kriterijus nurodytus LRV 2006-05-05 nutarime Nr. 432. Sutartis sudaryta su UAB
„Sakera“ ilgesniam kaip 3 m. laikotarpiui.
Vadovaujantis taisyklių nuostatomis, pirkimų ţurnalo pildymas nenumatytas. Tačiau,
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.
Maţos vertės pirkimai: sauskelnių pirkimas iš UAB „Entafarma“ (prekė) ir
automobilių remonto ir prieţiūros paslaugos pirkimas iš UAB „Sakera“
(paslauga), atlikti nesivadovaujant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir
direktoriaus įsakymu patvirtintomis taisyklėmis.
4.5. Dėl maitinimo
Audito metu vertinome, ar Įstaigoje gyventojai maitinti, prisilaikant LR sveikatos
apsaugos ministerijos23 rekomenduojamų maisto produktų paros normų:
Nustatyti neatitikimai, kurie pavaizduoti 1 lentelėje.
2013 m. spalio mėnesį suvartotų maisto produktų ir rekomenduojamų maisto normų analizė
1 lentelė

Paros norma
vyresniems kaip 29
m. amţiaus (SAM
2007-12-29
įsakymas24 Nr. V1090)
Paros norma
suaugusiems
asmenims,
negalintiems judėti
(SAM 2007-12-29
įsakymas Nr. V-1090)
2449 (79 asm.
Valgė 31 d per 2013
m. spalio mėn)
403 (13 su sunkia
negalia valgė 31 d per
2013 m. spalio mėn)
Iš viso
(kg)

Mėsa ir
mėsos
gaminiai
gr.

Pienas ir
pieno
produktai
, gr.

Kiauši
niai,
gr.

Aliejus ir
majonez
as
gr.

Cukrus,
medus,
uogienės
gr.

Drus
ka, gr

Kruopos ir
ankštiniai,
gr.

Duona,
pyragas,
gr

5

Daržov
ės (su
bulvėm
310/23
0)
660

110

390

20

25

95

60

245

60

323

15

20

75

3

470

38

190

269,4

955,1

49,0

61,2

232,7

12,3

1616,3

146,9

600,0

24,2

130,2

6,1

8,1

30,2

1,2

189,4

15,3

76,6

293,6

1085,3

55,1

69,30

262,9

13,5

1805,7

162,20

676,6

23

2007-12-29 Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr.V-1090 „Dėl rekomenduojamų maisto produktų paros normų
socialinę globą gaunantiems asmenims patvirtinimo“.

24

2007-12-29 Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr.V-1090 „Dėl rekomenduojamų maisto produktų paros normų
socialinę globą gaunantiems asmenims patvirtinimo“.
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Faktiškai nurašyta iš
sandėlio ( kg)

Sunaudota virš
normų (kg.)

Kiauliena171,3;
jautiena 55,7;
paukštiena135,3;
virta dešra56,1; rūkyta
dešra-8,4;
dešrelės121,3;
viso 548,10
254,5

1045,9

-39,4

81,3

26,2

51,9

176,5

36,02

Finansinio audito ataskaita
2162,4
129,6
900,8

-17,40

-86,4

22,5

356,7

-32,6

224,2

Įstaigos direktoriaus įsakymu25 patvirtintose Liolių socialinės globos namų gyventojų
vidaus tvarkos taisyklėse (25 p.) numatyta, kad globos namuose gyvenantys asmenys maitinami 4
kartus per dieną (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė); sergantys diabetu ir turintys nuolatinės
slaugos poreikius maitinami 6 kartus per dieną kas 2,5 val. Tačiau Įstaigoje nėra patvirtinta
maitinimo organizavimo tvarka, nėra paskirto asmens atsakingo uţ maitinimo organizavimą
Įstaigoje.
Įstaigoje asmenys maitinami patiekalais, pagamintais pagal Įstaigos direktoriaus
patvirtintą valgiaraštį, o patiekalai gaminami pagal direktoriaus įsakymu 26 patvirtintas tecnologines
korteles, kuriose nurodytos patiekalų pagaminimui skiriamos maisto produktų normos (gramais
vienai porcijai). Faktiniai kasdien sunaudoti maisto produktų kiekiai nurodyti valgiaraščiuosereikalavimuose. Kiekvienai dienai reikalingų produktų kiekiui sudaromi valgiaraščiai reikalavimai,
kuriuose turi būti nurodoma kiekvieno gaminamo patiekalo išeiga ir jam pagaminti reikalingas
produktų kiekis. Valgiaraščių-reikalavimų pagrindu maisto produktai išduodami iš sandėlio ir
nurašomi iš apskaitos. Audito metu tikrinta, ar valgiaraščiuose-reikalavimuose nurodyti sunaudoti
maisto produktų kiekiai sutampa su patiekalų gamybai patvirtinomis produktų normomis,
padaugintomis iš porcijų skaičiaus.
Audito metu nustatėme, kad Įstaigoje sudarytuose valgiaraščiuose reikalavimuose,
daugeliu atvejų, įrašai yra neįskaitomi, yra taisymų, kurie atlikti nesivadovaujant Buhalterinės
apskaitos įstatymo27 18 str. nuostatų. Sunaudotų ir nurašytų produktų kiekiai neatitinka
kalkuliacinėse kortelėse patiekalo gamybai įrašytų maisto produktų normų. Patiekalai gaminami,
nesilaikant kalkuliacinėse kortelėse patvirtintų normų. Pvz., spalio 10 d.: sunaudota 10,12 kg.
dešrelių daugiau negu nurodyta valgiaraštyje (150 gr.), (kalkuliacinės kortelės šiam patiekalui nėra).
Baltagūţių kopūstų sunaudota 1,86 kg. daugiau negu nurodyta norma kalkuliacinėje kortelėje.

25
26

2012-12-19 direktoriaus įsakymas Nr. V-156.
2012-07-02 direktoriaus įsakymas Nr.V-90 “Dėl kalkuliacinių kortelių patvirtinimo”.

27
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Obuolių sunaudota maţiau 1,86 kg. kompoto gamybai negu nurodyta norma kalkuliacinėje
kortelėje.
Įstaigos vadovo patvirtintame pavyzdiniame valgiaraštyje nuo 2013-10-07 iki 201310-13 nenurodyti priešpiečiai ir antra vakarienė, nors gyventojai maitinami.
Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Lietuvos higienos normos
HN 125:2011 nuostatomis28, valgiaraščiai turi būti sudaromi, atsiţvelgiant į rekomenduojamas
suaugusiems paros energijos, maistinių medţiagų, mineralinių medţiagų ir vitaminų normas,
patvirtintas sveikatos apsaugos ministro29,30. Paţeidţiant aukščiau minėtų teisės aktų nuostatas,
2013 m. spalio 7 d. sudaryto valgiaraščio energetinė vertė 3299 kcal, spalio 10 dienos sudaryto
valgiaraščio energetinė vertė 3165 kcal be priešpiečių ir antros vakarienės, kai tuo tarpu didţiausia
leistina energetinė paros norma 2860 kcal.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad suaugusiems asmenims, negalintiems judėti, maisto
produktų paros normos yra ţymiai maţesnės31 negu vaikštantiems socialinės globos namų
gyventojams. Įstaigos buhalterė pateikė informaciją, kad spalio mėnesį Įstaigoje gyveno 13 asmenų
su sunkia negalia, tačiau patiekalai buvo gaminami, neatsiţvelgiant į rekomenduojamas maisto
produktų paros normas suaugusiems asmenims negalintiems judėti.
Įstaigoje nėra patvirtinta maitinimo organizavimo tvarka, nėra paskirto
asmens atsakingo uţ maitinimo organizavimą.
Įstaigoje sudarytuose valgiaraščiuose reikalavimuose, daugeliu atvejų, įrašai
yra neįskaitomi, yra taisymų, kurie atlikti nesivadovaujant Buhalterinės apskaitos įstatymo
18 str. nuostatų.

Sunaudoti ir nurašyti produktų kiekiai neatitinka kalkuliacinėse kortelėse
įrašytos maisto produktų normos patiekalo gamybai: jų nurašoma arba maţiau, arba
daugiau.
Patiekalai gaminami, nesilaikant kalkuliacinių kortelių, kai kuriems
patiekalams iš viso nesudarytos kalkuliacinės kortelės.
Valgiaraščiai sudaromi, neatsiţvelgiant į rekomenduojamas suaugusiems
paros energijos, maistinių medţiagų, mineralinių medţiagų ir vitaminų normas.
Patvirtintuose valgiaraščiuose nenumatyti priešpiečiai ir antra vakarienė, nors
faktiškai gyventojai maitinami.

4.6. Dėl Globos namų pagalbinio ūkio
Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintas vienas iš pagrindinių vietos
savivaldos principų – savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų

28

2011-02-10 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-133 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011
“Suaugusiųjų asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos:bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo”.
29
2000-05-31 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 301 „Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medţiagų ir
energijos normų tvirtinimo“.
30
2007-12-29 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 1090 „Dėl Rekomenduojamų maisto produktų paros
normų socialinę globą gaunantiems asmenims patvirtinimo“.
31
Ten. pat.
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teisėtumas, kuris reikalauja, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo
administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymo 32 5 str. 1
d. nustatyta, kad biudţeto asignavimų valdytojai skirtus asignavimus privalo naudoti įstaigos
programoms vykdyti. Liolių socialinės globos namai vykdo socialinių paslaugų programą.
LR biudţetinių įstaigų įstatymo 2 str. 1 d. nurodo, kad „biudžetinė įstaiga-tai ribotos
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis valstybės ar savivaldybės funkcijas ir
išlaikomas iš valstybės ar savivaldybės biudžetų asignavimų, taip pat iš VSDF, PSD ir kitų
valstybės pinigų fondų lėšų“. LR biudţeto sandaros įstatymo 22 straipsnis nurodo, kad
Savivaldybių biudţetų pajamas sudaro ir

savivaldybių biudţetinių įstaigų pajamos. To paties

įstatymo 2 str. 7 p. nurodo, kad biudžetinių įstaigų pajamos – biudţetinių įstaigų, atliekančių
funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, gaunamos lėšos (išskyrus
valstybės rinkliavą ir ţyminį mokestį) ir pajamos uţ trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto
nuomą, kurios įmokamos į valstybės biudţetą ar savivaldybių biudţetus ir naudojamos
vadovaujantis įstatymais arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais
šių įstaigų vykdomoms programoms finansuoti.
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011-02-19 sprendimu Nr. T-49 patvirtintose
Kelmės rajono savivaldybės biudţetinių įstaigų pajamų uţ prekes ir paslaugas naudojimo taisyklių 4
p. nurodo, kas sudaro Savivaldybės biudţetinių įstaigų pajamas uţ prekes ir paslaugas, tame tarpe
teikiamų slaugos paslaugų pajamos bei

įmokos uţ išlaikymą socialinės apsaugos įstaigose.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T 348 buvo patvirtinti
BĮ Liolių socialinės globos namų nuostatai, kurių 10 p. nurodyta, kad Globos namai gali turėti
pagalbinį ūkį ir iki 65 ha ţemės.
Mūsų nuomone, galiojantis teisinis reguliavimas nenumato galimybės biudžetinei
įstaigai verstis žemės ūkio veika ir gauti iš to pajamų.
Įstaiga uţsiima ţemės ūkio veikla, neturėdama tam teisinio pagrindo, nes
teisinis reguliavimas nenumato galimybės biudţetinei įstaigai verstis ţemės ūkio
veikla.
Savivaldybė, vykdydama socialinių paslaugų programą, skyrė asignavimus
įstaigai programos vykdymui, tačiau Įstaiga dalį asignavimų panaudojo ne socialinių
paslaugų teikimui, o pagalbinio ūkio finansavimui, tuo paţeisdama Biudţeto
sandaros įstatymo 5 str. 1 d.
Savivaldybės kompetencija socialinių paslaugų srityje nustatyta Lietuvos Respublikos
socialinių paslaugų įstatymo33 13 straipsnyje, kurio 1 dalyje nurodoma, kad savivaldybė
organizuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą ir pagal nustatytą asmens
32
33

Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymas 2003-12-23 Nr. IX-1946 (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas 2006-01-19 Nr. X-493.
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(šeimos) socialinių paslaugų poreikį skiria socialines paslaugas asmeniui (šeimai). Savivaldybė,
vykdydama socialinių paslaugų programą, skyrė asignavimus įstaigai programos vykdymui, tačiau
Įstaiga, paţeisdama Biudţeto sandaros įstatymo 5 str. 1 d. nuostatas, dalį asignavimų panaudojo ne
socialinių paslaugų teikimui, o pagalbinio ūkio finansavimui;







įsigyta trąšų, cheminių priemonių, beico – už 4,3 tūkst. Lt;
kombaino remontui, atsarginių dalių žemės ūkio technikos remontui- 6,2 tūkst. Lt;
šieno rulonavimo paslaugų pirkimui – 7,7 tūkst. Lt;
grūdų malimui, gyvulių skerdimui – 5,1 tūkst. Lt
sunaudota pieno veršelių girdymui – 2,9 tūkst. Lt.
darbo užmokestis pagalbiniams darbininkams, buhalteriui (su sodra) – 33,4 tūkst.
Lt;
 įvairių kitų prekių įsigijimui – 14,5 tūkst. Lt.
Nors Įstaigos tikslai ir funkcijos nėra sietinos su pagalbine ţemės ūkio veikla, tačiau
šiai veiklai vykdyti 2013 metais buvo naudojama 3,88 ha naudmenų pagal sudarytas sutartis su
Nacionaline ţemės tarnyba prie ţemės ūkio ministerijos ir teikiamos ţemės ūkio naudmenų
deklaracijos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Ţemės ūkio ministerijos. Direktoriaus teigimu,
Globos namams gyvenvietės gyventojai leidţia naudotis ţeme ţodiniu susitarimu,

nuomos,

panaudos sutartys nesudaromos, nes gyventojai šiuos ţemės sklypus deklaruoja Nacionalinei
mokėjimo agentūrai prie Ţemės ūkio ministerijos (direktoriaus teigimu jo asmeninis ţemės sklypas
taip pat naudojamas Globos namų veiklai, tačiau sutartis nėra sudaryta, nes taip pat teikia ţemės
ūkio naudmenų deklaracijas ir gauna išmokas). Nesant nuomos, panaudos sutarčių dėl žemės
naudojimo, negalime patvirtinti, kad įsigytos trąšos, chemikalai, beicas, kuras panaudoti būtent
Liolių socialinės globos pagalbinio ūkio veikloje.
Pagal auditui pateiktus duomenis, išlaidos pagalbiniam ūkiui sudarė 103289,22 Lt. Uţ
tokią pat sumą pagaminta ir produkcijos, kuri sunaudota gyventojų mitybai. Audito metu Įstaiga
nepateikė jokių paskaičiavimų, įrodančių pagalbinio ūkio laikymo teisėtumo, tikslingumo,
reikalingumo, efektyvumo ir racionalumo. Kadangi pagalbinio ūkio išlaikymui skiriamos Įstaigos
gyventojų įmokos uţ paslaugas, būtina šias lėšas nukreipti pagrindinio tikslo įgyvendinimui –
socialinių paslaugų teikimui..
Mūsų nuomone, Įstaigos veikla, vykdant pagalbinį ūkį, prieštarauja LR biudžetinių
įstaigų, biudžeto sandaros įstatymams bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos
patvirtintoms biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas naudojimo
taisyklėms.

5. Kiti pastebėjimai bei pažanga šalinant nustatytus trūkumus
5.1. Dėl valdymo struktūros neatitikimo patvirtintam pareigybių ir etatų sąrašui
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2012-12-19 direktoriaus įsakymu

34

patvirtinta Įstaigos organizacinės valdymo struktūros

schema, kuri patalpinta Įstaigos tinklalapyje. Įstaigos organizacinės valdymo struktūros schema ne
visiškai atitinka patvirtintą pareigybių ir etatų sąrašą. Schemoje nėra šių patvirtintų pareigybių ir
etatų:
1. Liolių socialinės globos namai: virėjo padėjėjos - 2 etatai; kuro katilų priţiūrėtojai - 2
etatai; meno vadovas - 1 etatas; traktorininkai -2 etatai.
2.Uţvenčio socialinės globos padalinys: liftininkas - 0,25 etato; fizinės medicinos ir
reabilitacijos slaugytojas - 0,5 etato; katilų priţiūrėtojas - 2 etatai (sezoniniam darbui).
Įstaigos organizacinės valdymo struktūros schema ne visiškai atitinka patvirtinto
pareigybių ir etatų sąrašo.
5.2. Dėl pareiginių nuostatų
Direktoriaus įsakymu35 patvirtinta Uţvenčio socialinės globos padalinio Ūkio dalies
vedėjo/vairuotojo pareigybė ir 1 etatas, tačiau patvirtinti tik Ūkio dalies vedėjo 36 pareiginiai
nuostatai.
Direktoriaus įsakymu patvirtinta vedėjo/vairuotojo pareigybė, tačiau patvirtinti tik
Ūkio dalies vedėjo pareiginiai nuostatai.
5.3. Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo
Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo37
nuostatomis, asmenims, atliekant tarnybines pareigas, privaloma vengti viešųjų ir privačių interesų
konflikto, o susidarius intereso konflikto situacijai – aiškiai išreikštais veiksmais nusišalinti nuo
atitinkamų klausimų sprendimo. Įdarbinęs artimus asmenis (ţmoną, dukrą), direktorius deklaravo
viešuosius ir privačius interesus, tačiau vadovaudamasis minėto įstatymo 11 str. nuostatomis, turėjo
kreiptis į administracijos direktorių su prašymu parengti rašytines rekomendacijas, nuo kokių
sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo privalo nusišalinti, o jas gavęs – vykdyti.
Nesilaikant Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 11 str.
nuostatų, Įstaigos direktorius nesikreipė į savo tiesioginį vadovą dėl rekomendacijoų
nuo kokių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo jis privalo nusišalinti.
Įstaiga dėl audito metu nustatytų kitų neatitikimų, pastebėjimų ir teiktų rekomendacijų
buvo informuota ţodţiu ir teikiant šią ataskaitą. Audito metu Liolių socialinės globos namų

34

2012-12-19 direktoriaus įsakymas Nr.V-155.
Ten pat
36
2008-04-01 direktoriaus įsakymas Nr.55.
37
1997-07-02 Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas Nr. VIII-371
(su vėlesniais pakeitimais).
35
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direktorius įsakymu

38

patvirtino naujas Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, atsiţvelgdamas į

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus.
Audito metu ţodţiu buvo teiktos rekomendacijos, kurios buvo įgyvendintos: 2014 metų
pirkimo planas patvirtintas 2014-03-13 direktoriaus įsakymu įsakymu Nr.V-58, Viešųjų pirkimų
komisijos darbo reglamentą patvirtintas 2014-04-30 direktoriaus įsakymu Nr.V-93, 2014-01-02
direktoriaus įsakymu Nr.V-3 paskirtas pirkimų organizatorius.
Informacija apie tikrinimo eigoje neįgyvendintas rekomendacijas pateiktos Rekomendacijų
įgyvendinimo plane (priedas).

6. Išvados
1. Įstaigoje 2013 metais patvirtinta apskaitos politika, tačiau joje nepateikta ūkinių įvykių ir
ūkinių operacijų registravimo tvarka, atsiţvelgiant į įstaigos veiklos pobūdį, konkrečias sąlygas
(2.1. dalis).
2. Įstaigoje inventorizuojant ilgalaikį ir trumpalaikį turtą buvo nesilaikoma Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų inventorizavimo taisyklių 13 p. nuostatų, nes į
komisijos sudėtį buvo įtraukti ir inventorizacijoje dalyvavo materialiai atsakingi asmenys (2.2.1.
dalis).
3. Inventorizacinė komisija neinventorizavo nebalansinėse sąskaitose apskaitomų ţemės
sklypų (2.2.1. dalis).
4. Inventorizacinė komisija nevertino nematerialaus turto, kuris yra nudėvėtas ir
nenaudojamas Įstaigos veikloje, būklės. (2.2.2. dalis).
5. Nesivadovaujama 13-ojo VSAFAS nuostatomis pripaţįstant ir registruojant nematerialųjį
turtą Įstaiga 2009-06-01 įsigytą senelių namų rekonstrukcijos darbų projektą priskyrė nematerialaus
turto grupei bei skaičiavo amortizaciją, nors projektas nėra net pradėtas. Dėl neteisingai sugrupuoto
ilgalaikio materialaus turto Finansinės būklės ataskaitoje 2013 m gruodţio 31 d. straipsnyje „Kitas
nematerialus turtas“ nurodyta 14,9 tūkst. Lt daugiau, o straipsnyje „Ilgalaikis materialusis turtas“
nenurodyta 97,5 tūkst. Lt. ilgalaikio turto (2.3.1. dalis).
6. Sąnaudos (darbo uţmokesčio, soc. draudimo) neteisingai sugrupuotos pagal sąnaudų
pobūdį, nes apskaitos registro Nr.5 duomenys nuo DK ir Veiklos rezultatų ataskaitos duomenų
skiriasi 9767,32 Lt., todėl, kad duomenis keliant į Didţiąja knygą, dalis darbo uţmokesčio ir
socialinio draudimo sąnaudų įskaičiuojami į maisto gamybos savikaitą, todėl ta suma minusuojama
iš 87 sąnaudų sąskaitos (2.4.1. dalis).
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7. Veiklos rezultatų ataskaitoje 2013 m. gruodţio 31 d. nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudos 10,0 tūkst. Lt didesnės dėl neteisėtai apskaičiuotos rekonstrukcijos projekto amortizacijos
(2.4.2. dalis).
8. Įstaiga, nesilaikydama VSAFAS reikalavimų, 2013 m. finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte pateikė neišsamios informacijos apie įstaigos veiklos ypatumus, nepaaiškino
dalies reikšmingų pasikeitimų tarp finansinių ataskaitų straipsnių, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu
laikotarpiu, nepaaiškino kodėl biologinis turtas buvo įvertintas įsigijimo savikaina, o ne tikrąja
verte. Dėl to finansinių ataskaitų vartotojams (mokesčių mokėtojams, institucijoms ir įstaigoms,
viešojo sektoriaus subjekto kreditoriams, tiekėjams, darbuotojams ir kitiems vartotojams) gali būti
sudėtinga palyginti 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinyje pateiktus duomenis su praėjusiu
ataskaitiniu laikotarpiu (2.7. dalis).
9. Darbo uţmokesčio fondas planuojamas nesivadovaujant darbo uţmokesčio fondo
apskaičiavimo tvarkos metodika, nes priedai ir priemokos suplanuoti didesni negu numato metodika
(4.1. dalis).
10. Įstaiga nesivadovavo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 str. nuostatų, nes kanalizacijos, buitinių
nuotekų tinklų neįregistravo Nekilnojamojo turto registre Įstaigos vardu (4.2.1. dalis).
11. Nekilnojamojo turto registre uţregistruoti Įstaigos patikėjimo teise valdomi
pastatai, kurių paskirtis gydymo, tačiau naudojama socialinės globos paslaugoms (4.2.1. dalis).
12. Neatlikta Įstaigos naudojamų ţemės sklypų, esančių pastatų teritorijoje
Nepriklausomybės g. 39, Nepriklausomybės g. 40, Nepriklausomybės g. 44 Lioliuose, teisinė
registracija, nesudarytos panaudos sutartys dėl ţemės naudojimo (4.2.3. dalis).
13. 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).
14. 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) (4.3. dalis).
15. Liolių socialinės globos namai 2013 metais viešuosius pirkimus vykdė pagal
supaprastintų Viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas 2010 metų spalio mėnesį, todėl šiose taisyklėse
neatsispindi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimai (4.3. dalis).
16. Nesilaikydama Viešųjų pirkimų įstatymo ir patvirtintų Supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklių nuostatų, Liolių socialinės globos namai patvirtino ir paskelbė 2013 metų viešųjų
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pirkimo planą, kuris savo turiniu klaidina vartotoją, nes skelbiami pirkimai prekėms ir paslaugoma
įsigyti, tačiau pirkimai jau atlikti ankstesniais metais (4.3. dalis).
17. Nesilaikant VPĮ 9 straipsnio nuostatų, Įstaigoje nėra paskirto atsakingo asmens uţ
pirkimo verčių skaičiavimą (4.3. dalis).
18. Nesivadovaujant VPĮ 16 straipsnio 1 d. nuostatomis, nepatvirtintas Viešųjų
pirkimų komisijos darbo reglamentas (4.3. dalis).
19. Nesilaikant VPĮ 85 straipsnio 3 d. ir Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 9.1.
punkto nuostatų, Liolių socialinės globos namų vadovas nepaskyrė pirkimo organizatorius (4.3.
dalis).
20. Prekių bei paslaugų pirkimo sutartys sudarytos nesilaikant VPĮ 18 straipsnio
nuostatų: nenurodė perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, – tikslių jų kiekių; nenurodė
kainos arba kainodaros taisyklių; sutartys pasirašytos neterminuotai; pasirašytose sutartyse
nenumatyta sutarties nutraukimo galimybė (4.3. dalis).
21. Maţos vertės pirkimai: sauskelnių pirkimas iš UAB „Entafarma“ (prekė)

ir

automobilių remonto ir prieţiūros paslaugos pirkimas iš UAB „Sakera“ (paslauga), atlikti
nesivadovaujant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir direktoriaus įsakymu patvirtintomis
taisyklėmis (4.4. dalis).
22. Įstaigoje nėra patvirtinta maitinimo organizavimo tvarka, nėra paskirto asmens
atsakingo uţ maitinimo organizavimą (4.5. dalis).
23. Įstaigoje sudarytuose valgiaraščiuose reikalavimuose, daugeliu atvejų, įrašai yra
neįskaitomi, yra taisymų, kurie atlikti nesivadovaujant Buhalterinės apskaitos įstatymo 18 str.
nuostatų.
(4.5. dalis).
24. Sunaudoti ir nurašyti produktų kiekiai neatitinka kalkuliacinėse kortelėse įrašytos
maisto produktų normos patiekalo gamybai: jų nurašoma arba maţiau, arba daugiau (4.5. dalis).
25. Patiekalai gaminani , nesilaikant kalkuliacinių kortelių, kai kuriems patiekalams iš
viso nesudarytos kalkuliacinės kortelės (4.5. dalis).
26. Patvirtintuose valgiaraščiuose nenumatyti priešpiečiai ir antra vakarienė, nors
faktiškai gyventojai maitinami (4.5. dalis).
27. Valgiaraščiai sudaromi, neatsiţvelgiant į rekomenduojamas suaugusiems paros
energijos, maistinių medţiagų, mineralinių medţiagų ir vitaminų normas (4.5. dalis).
28. Įstaiga uţsiima ţemės ūkio veikla, neturėdama tam teisinio pagrindo, nes teisinis
reguliavimas nenumato galimybės biudţetinei įstaigai verstis
asignavimų panaudojo ne socialinių paslaugų teikimui, o

ţemės ūkio veikla. Įstaiga dalį

pagalbinio ūkio finansavimui, tuo

paţeisdama Biudţeto sandaros įstatymo 5 str. 1 d. nuostatas (4.6. dalis).
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29. Įstaigos organizacinės valdymo struktūros schema ne visiškai atitinka patvirtinto
pareigybių ir etatų sąrašo (5.1. dalis).
30. Direktoriaus įsakymu patvirtinta vedėjo/vairuotojo pareigybė, tačiau patvirtinti tik
Ūkio dalies vedėjo pareiginiai nuostatai (5.2. dalis).
31. Nesilaikant Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 11
str. nuostatų, Įstaigos direktorius nesikreipė į savo tiesioginį vadovą dėl rekomendacijoų nuo kokių
sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo jis privalo nusišalinti (5.3. dalis).
32. Įstaigos vadovas neužtikrino, kad įstaigos veikla būtų vykdoma įstatymų
nustatyta tvarka ir kad savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos racionaliai, teisėtai,
efektyviai.

7. Rekomendacijos
1. Paruošti ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarką, atsiţvelgiant į įstaigos veiklos
pobūdį, konkrečias sąlygas.
2. Inventorizaciją atlikti vadovaujantis
inventorizavimo taisyklių

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų

nuostatų: sudarant Inventorizacinę komisiją;

Inventorizuoti

nebalansinėse sąskaitose apskaitomus ţemės sklypus, įvertinti nematerialaus turto būklę.
3. Ilgalaikį turtą sugrupuoti vadovaujantis 12 – ojo VSAFAS nuostatomis ir ištaisyti Finansinės
būklės ataskaitos duomenis 2013-12-31.
4. Sąnaudas sugrupuoti pagal sąnaudų pobūdį, vadovaujamtis 11 – ojo VSAFAS reikalavimais.
5. Pataisyti Veiklos rezultatų ataskaitos duomenis 2013-12-31 dėl neteisingai apskaičiuotų
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų.
6. Aiškinamajame rašte pateikti išsamią informaciją apie įstaigos veiklos ypatumus (biologinis
turtas, pagalbinis ūkis) ir paaiškinti reikšmingus pasikeitimus tarp finansinių ataskaitų straipsnių,
lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.
7. Darbo uţmokesčio fondą

planuoti, vadovaujantis darbo uţmokesčio fondo apskaičiavimo

tvarkos metodika.
8. Kanalizacijos, buitinių nuotekų tinklų įregistruoti Nekilnojamojo turto registre Įstaigos vardu.
9. Pakeisti Nekilnojamojo turto registre uţregistruotų Įstaigos patikėjimo teise valdomi pastatų
paskirtį.
10. Įregistruoti

Įstaigos naudojamus

ţemės sklypus, esančius Nepriklausomybės g. 39,

Nepriklausomybės g. 40, Nepriklausomybės g. 44 Lioliuose, viešajame registre ir sudaryti panaudos
sutartis dėl ţemės naudojimo.
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11. Patikslinti Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamą ataskaitą At-6 apie visus per 2013 kalendorinius
metus atliktus maţos vertės pirkimus.
12. 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 ir jos rezultatų įvertinimą.
13. Paskirti atsakingą asmenį uţ pirkimo verčių skaičiavimą.
14. Teisės aktų nustatyta tvarka nutraukti prekių bei paslaugų pirkimo sutartis, kurios pasirašytos
paţeidţiant VPĮ 18 straipsnio nuostatas.
15. Prekes ir paslaugas pirkti, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo ir pasitvirtintų taisyklių
nuostatomis, atliekant visas pirkimo procedūras.
16. Kiekvienam pirkimui (išskyrus maţos vertės pirkimą atliekamą apklausos ţodţiu būdu)
formuoti bylą, kurioje būtų segami visi pirkimo dokumentai.
17. Patvirtinti maitinimo organizavimo tvarką ir paskirti asmenį, atsakingą uţ maitinimo
organizavimą.
18. Buhalterinius įrašus taisyti, vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymo 18 str. nuostatomis.
19. Sudaryti ir patvirtinti patiekalų kalkuliacines korteles, vadovaujantis pavyzdinėmis
rekomendacijomis.
20. Valgiaraščius sudaryti, atsiţvelgiant į rekomenduojamas suaugusiems paros energijos, maistinių
medţiagų, mineralinių medţiagų ir vitaminų normas, atkreipiant dėmesį į rekomenduojamas maisto
produktų paros normos suaugusiems asmenims, negalintiems judėti. Pavyzdinius valgiaraščius
sudaryti, atsiţvelgiant į faktinį maitinimų skaičių.
21.

Valgiaraščius-reikalavimus

sudaryti

pagal

patvirtintus

valgiaraščius

bei

patvirtintas

kalkuliacines korteles.
22. Maisto produktus naudoti ir nurašyti pagal patvirtintus valgiaraščius-reikalavimus.
23. Siekiant asignavimus naudoti įstatymų nustatyta tvarka, nutraukti pagalbinio ūkio veiklą.
Kelmės rajono savivaldybės administracijai:
Patikslinti ir teikti tarybai BĮ Kelmės rajono Liolių socialinės globos namų nuostatus,
nutraukiant galimybę verstis pagalbinio ūkio veikla.
Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas pateiktas audito ataskaitos priede.
Apie priimtų priemonių vykdymą prašome iki 2014-09-30 informuoti Kontrolės ir
audito tarnybą.
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Savivaldybės kontrolierė
Specialistė

Daiva Bruţienė
Aušrelė Krugliakovienė

Susipažinau:
Liolių socialinės globos namų direktorius
Vyr. buhalterė

Stepas Dzimidas
Eugenija Petravičienė
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Priedas
Rekomen
dacijos
eilės
numeris

1
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Veiksmas/Priemonės/
Komentarai*

Rekomendacija

Subjektas, kuriam
suteikta
rekomendacija

2
Paruošti ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų
registravimo tvarką, atsiţvelgiant į įstaigos veiklos
pobūdį, konkrečias sąlygas.
Inventorizaciją atlikti vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų
inventorizavimo taisyklių
nuostatų: sudarant
Inventorizacinę
komisiją;
Inventorizuoti
nebalansinėse sąskaitose apskaitomus ţemės
sklypus, įvertinti nematerialaus turto būklę.
Ilgalaikį turtą sugrupuoti vadovaujantis 12 – ojo
VSAFAS nuostatomis ir ištaisyti Finansinės būklės
ataskaitos duomenis 2013-12-31.
Sąnaudas sugrupuoti pagal sąnaudų pobūdį,
vadovaujamtis 11 – ojo VSAFAS reikalavimais.
Pataisyti Veiklos rezultatų ataskaitos duomenis
2013-12-31
dėl
neteisingai
apskaičiuotų
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų.
Aiškinamajame rašte pateikti išsamią informaciją
apie įstaigos veiklos ypatumus (biologinis turtas,
pagalbinis ūkis) ir paaiškinti reikšmingus
pasikeitimus tarp finansinių ataskaitų straipsnių,
lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.
Darbo uţmokesčio fondą planuoti, vadovaujantis
darbo uţmokesčio fondo apskaičiavimo tvarkos
metodika.
Kanalizacijos, buitinių nuotekų tinklų įregistruoti
Nekilnojamojo turto registre Įstaigos vardu.
Pakeisti Nekilnojamojo turto registre uţregistruotų

3
Liolių socialinės globos namai

Bus vykdoma

Liolių socialinės globos namai

Bus vykdoma

Atliekant 2014
metų
inventorizaciją

Liolių socialinės globos namai

Bus vykdoma

2014-09-30

Liolių socialinės globos namai

Bus vykdoma

2014-12-31

Liolių socialinės globos namai

Bus vykdoma

2014-09-30

Liolių socialinės globos namai

Bus vykdoma

Teikiant FAR
uţ 2014 metus
ir
vėlesniais
metais.

Liolių socialinės globos namai

Bus vykdoma

Nuolat

Liolių socialinės globos namai

Bus vykdoma

2014-12-31

Liolių socialinės globos namai

Pateiktas prašymas 2014 m

2014-09-30

4

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas
(data)*

5
2014-12-31
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Įstaigos patikėjimo teise valdomi pastatų paskirtį.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Įregistruoti Įstaigos naudojamus ţemės sklypus,
esančius
Nepriklausomybės
g.
39,
Nepriklausomybės g. 40, Nepriklausomybės g. 44
Lioliuose, viešajame registre ir sudaryti panaudos
sutartis dėl ţemės naudojimo.
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 ir jos rezultatų įvertinimą.
Paskirti atsakingą asmenį uţ pirkimo verčių
skaičiavimą.
Teisės aktų nustatyta tvarka nutraukti prekių bei
paslaugų pirkimo sutartis, kurios pasirašytos
paţeidţiant VPĮ 18 straipsnio nuostatas.
Prekes ir paslaugas pirkti, vadovaujantis LR viešųjų
pirkimų įstatymo ir pasitvirtintų taisyklių
nuostatomis, atliekant visas pirkimo procedūras.
Kiekvienam pirkimui (išskyrus maţos vertės
pirkimą atliekamą apklausos ţodţiu būdu) formuoti
bylą, kurioje būtų segami visi pirkimo dokumentai.
Patvirtinti maitinimo organizavimo tvarką ir
paskirti
asmenį,
atsakingą
uţ
maitinimo
organizavimą.
Buhalterinius
įrašus
taisyti,
vadovaujantis
Buhalterinės apskaitos įstatymo 18 str. nuostatomis.

Liolių socialinės globos namai

birţelio mėn. Tarybos
posėdţiui.
Bus vykdoma

2014-12-31

Liolių socialinės globos namai

Bus patikslinta

2014-06-30

Liolių socialinės globos namai

Bus vykdoma pagal
rekomendacijas

2014-07-01

Liolių socialinės globos namai

Artimiausiu metu bus paskirtas

2014-07-01

Liolių socialinės globos namai

Bus vykdoma teisės aktų
nustatyta tvarka

2014-08-30

Liolių socialinės globos namai

Vykdysime pagal įstatymą

Liolių socialinės globos namai

Bus vykdoma

Liolių socialinės globos namai

Bus patvirtinta

Liolių socialinės globos namai

Bus vykdoma

Nuolat

Nuo 2014-06-13
nuolat
2014-09-30

Nuolat
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19.

20.

21.

22.
23.
24.

Sudaryti ir patvirtinti patiekalų kalkuliacines
korteles,
vadovaujantis
pavyzdinėmis
rekomendacijomis.
Valgiaraščius
sudaryti,
atsiţvelgiant
į
rekomenduojamas suaugusiems paros energijos,
maistinių medţiagų, mineralinių medţiagų ir
vitaminų
normas,
atkreipiant
dėmesį
į
rekomenduojamas maisto produktų paros normos
suaugusiems asmenims, negalintiems judėti.
Pavyzdinius valgiaraščius sudaryti, atsiţvelgiant į
faktinį maitinimų skaičių.
Valgiaraščius-reikalavimus
sudaryti
pagal
patvirtintus
valgiaraščius
bei
patvirtintas
kalkuliacines korteles.
Maisto produktus naudoti ir nurašyti pagal
patvirtintus valgiaraščius-reikalavimus.
Siekiant asignavimus naudoti įstatymų nustatyta
tvarka, nutraukti pagalbinio ūkio veiklą.
Patikslinti ir teikti tarybai BĮ Kelmės rajono Liolių
socialinės globos namų nuostatus, nutraukiant
galimybę verstis pagalbinio ūkio veikla.

Liolių socialinės globos namai

Bus vykdoma

2014-09-30

Liolių socialinės globos namai

Bus vykdoma

2014-09-30

Liolių socialinės globos namai

Bus vykdoma

Nuolat

Liolių socialinės globos namai

Bus vykdoma

Nuolat

Liolių socialinės globos namai

Bus vykdoma

2014-12-01

Liolių socialinės globos namai

Bus vykdoma

Nuostatų
projektas bus
teikiamas Tarybai
š.m. birţelio mėn.

*pildo audituojamas subjektas
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