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ĮŢANGA
Kelmės specialiosios mokyklos 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 – Kelmės specialioji mokykla (toliau – Įstaiga ), adresas: Liolių g. 19,
LT- 86185 Kelmė. Identifikavimo kodas – 190100485.
Audituojamu laikotarpiu iki 2014-01-31 Įstaigai vadovavo direktorius Kęstutis Veineikis
nuo 2014-02-03 l.e. direktoriaus pareigas Irena Biliuvienė, buhalterinę apskaitą tvarkė vyriausioji
buhalterė Irena Jankūnienė.
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;
1

Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013-11-18 d. įsakymas Nr. 5 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2014
metų veiklos plano“.
2
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- 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 – 2035,5 tūkst. Lt. Įstaiga vykdė
Švietimo veiklos programą (6).
Daugiausia išlaidų, 73,12 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 (2035,5 tūkst. Lt), t.y. 20,36 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 (568,9 tūkst. Lt), t.y. 5,69 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 Kelmės
specialiosios mokyklos organizacine struktūra ir veikla. Audito metu mes nevertinome vidaus
kontrolės pasitikėjimo lygio, nes dėl maţo apskaitos darbuotojų skaičiaus tinkamas pareigų
atskyrimas neįmanomas (ribotas). Įvertinus planavimo metu nustatytas rizikas, pasirinkta 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
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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 2035540,0 Lt. Tai sutampa su tarybos sprendimais ir
administracijos direktoriaus įsakymais dėl biudţeto asignavimų skyrimo bei perskirstymo.
Kasinės išlaidos ir gauti asignavimai sudaro 2035509,27 Lt, tai sudaro 100 proc. asignavimų
plano.
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu4 patvirtinta Lietuvos Respublikos valstybės
ir savivaldybių biudţetų pajamų ir išlaidų klasifikacija reglamentuoja valstybės ir savivaldybių
biudţetų pajamų ir išlaidų suskirstymą pagal bendrus ekonominius poţymius, kuriais vadovaujantis
išlaidos, nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio, turi būti priskiriamos išlaidų ekonominės
klasifikacijos straipsniams. Audito metu nustatyti atvejai, kai biudţeto asignavimai programų
vykdymui buvo suplanuoti ir išlaidos apskaitytos pagal netinkamus ekonominės klasifikacijos
straipsnius:
1.1. Per 2013 m. 9 mėnesius uţ šildymo sistemų prieţiūrą išlaidos priskirtos
komunalinių išlaidų straipsniui (1343,01 Lt). Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje 1,3
tūkst. Lt sumaţintos ilgalaikio materialiojo turto einamojo remonto išlaidos (straipsnis „Ilgalaikio
materialiojo turto einamasis remontas“) ir ta pačia suma padidintos komunalinių paslaugų išlaidos
(straipsnis „Komunalinės paslaugos“).
Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje 1,3 tūkst. Lt sumaţintos ilgalaikio
materialiojo turto einamojo remonto išlaidos (straipsnis „Ilgalaikio materialiojo turto
einamasis remontas“) ir ta pačia suma padidintos komunalinių paslaugų išlaidos
(straipsnis „Komunalinės paslaugos“).

3

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
4
LR Finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr. 1K-184.
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1.2. Įstaiga 2013 m. liepos mėn. sudarė su UAB „Saulesa“ statybos rangos sutartį Nr.
39, kurioje numatyta atlikti mokyklos pirmo aukšto koridoriaus remonto darbus įrengiant WC
ţmonėms su negalia ir šildymo vamzdynų keitimo darbus. Sutartyje nurodyta darbų vertė 79727,23
Lt. 2013 m. rugpjūčio 8 d. buvo pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 001 dėl papildomų darbų,
kurių vertė nurodyta tik lokalinėje papildomų darbų sąmatoje (17870,20 Lt). Pagal pateiktus atliktų
darbų perdavimo-priėmimo aktus Nr. 001 ir Nr. 002 perduota atliktų darbų uţ 97597,43 Lt.
Įstaiga 2013-08-01 sudarė statybos rangos sutartį Nr. (be numerio) su UAB Kelmės
vietinis ūkis, kuria rangovas įsipareigojo atlikti pastato stogo remontą uţ 1405,54 Lt. Pagal pateiktą
atliktų darbų aktą Nr. A001 buvo atliktas pastato stogo remontas uţ 1405,54 Lt.
Įstaiga 2013-06-01 sudarė statybos rangos sutartį Nr. B-35 su UAB Kelmės vietinis
ūkis, kurioje rangovas įsipareigojo atlikti pastato sienų remontą uţ 7263,92 Lt. Pagal pateiktą atliktų
darbų aktą Nr. A001 buvo atlikta remonto darbų uţ 7263,92 Lt.
Įstaiga 2013-06-27 sudarė sutartį Nr. L-010217 su UAB „Inminda“, kurioje tiekėjas
įsipareigojo pagaminti plastikinius langus ir šarvuotas duris bei juos sumontuoti uţ 58137,71 Lt.
PVM sąskaita faktūra serija INM Nr. 0072 išrašyta 2013-08-28.
Įvertinus aukščiau išvardinus įstaigoje atliktus remonto darbus uţ 164404,60 Lt pagal
statybos procesą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, apskaitoje šios išlaidos turėtų būti
priskiriamos

esminiam turto

pagerinimui. Pagal savivaldybių biudţetų pajamų ir išlaidų

suskirstymą pagal bendrus ekonominius poţymius šios išlaidos Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo
ataskaitoje uţ 2013 metus padidintos ilgalaikio materialiojo turto einamojo remonto išlaidos 164,4
tūkst. Lt (straipsnis „ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas“) ir ta pačia suma sumaţinti
sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto (straipsnis „materialiojo ir nematerialiojo turto
įsigijimo išlaidos“.
Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje uţ 2013 metus padidintos ilgalaikio
materialiojo turto einamojo remonto išlaidos 164,4 tūkst. Lt (straipsnis „ilgalaikio
materialiojo turto einamasis remontas“) ir ta pačia suma sumaţinti sandoriai dėl
materialiojo ir nematerialiojo turto (straipsnis „materialiojo ir nematerialiojo turto
įsigijimo išlaidos“.

2. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio
2.1. Dėl Finansinės būklės ataskaitos
2.1.1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-12-19 įsakymu Nr. 1K-405 „Dėl
finansų ministro 2008 m. geguţės 8 d. įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo papildytas 12-ojo
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standarto 32.1 punktas. Minėtame punkte nurodyta, kad prie statinio esminio pagerinimo darbų,
kuriems skiriamos lėšos, priskirtini ne tik statinio rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, bet
ir paprasto remonto darbai, skirti statiniui atnaujinti. Šis punktas papildytas remiantis statybos
procesą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimais (LR statybos įstatymo pakeitimu ir papildymu ir
Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ pakeitimu, patvirtintu
LR aplinkos ministro įsakymu), kuriais pakeisti statinio statybos rūšių sąvokų apibrėţimai ir
pagrindiniai principai, pagal kuriuos statybos darbai priskiriami prie atskirų statybos rūšių.
Remiantis naujais pakeitimais ir išaiškinimais, prie turto esminio pagerinimo išlaidų (kai
pagerinamos statinio naudingosios savybės ar pailginamas statinio naudingo tarnavimo laikas)
turėtų būti priskirti statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
statinio paprastam remontui priskirti statinio atnaujinimui priskirtini darbai: statinio ar jo dalių
šiltinimas, pastato fasadų, stogo dangos ar apdailos keitimas, fasado elementų (langų, lauko durų
pakeitimas, vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, elektros, telekomunikacijų, signalizacijos
įrengimas ar keitimas ir kiti panašaus pobūdţio darbai. Įstaiga, nesivadovaudama teisės aktų
nuostatomis, nepadidino pastato įsigijimo savikainos dėl atliktų esminio pagerinimo darbų uţ
164404,60 Lt.
Įstaiga, nesivadovaudama teisės aktų nuostatomis, nepadidino pastato įsigijimo
savikainos dėl atliktų esminio pagerinimo darbų uţ 164404,60 Lt. ir nepadidino
ilgalaikio turto likutinės vertės Finansinės būklės ataskaitoje.
Dėl šio neatitikimo raštu buvo teikta rekomendacija, kuri audito metu buvo ištaisyta.
2.1.2. Išanalizavus

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

nurodytus likučius ir duomenis sulyginus su apskaitos registru Didţioji knyga, neatitikimų
nenustatyta.
2.2. Dėl Veiklos rezultatų ataskaitos
Audito metu nustatyti neatitikimai:
2.2.1. 2009 m. birţelio 15 d. Kelmės specialiosios mokyklos direktorius sudarė sutartį
Nr. 2009-17 su UAB „Rusnė“, pagal kurią minėta bendrovė įsipareigojo paruošti Kelmės
specialiosios mokyklos pastato apšiltinimo, langų ir durų keitimo techninį projektą. UAB „Rusnė“
2009-07-20 d. pagal aktą Nr. 41 perdavė mokyklai pastato apšiltinimo, langų ir durų keitimo
techninį projektą, uţ kurį sumokėta 41650,0 Lt. Apskaitoje šis techninis projektas apskaitytas kaip
kito nematerialaus turto vienetas, kuriam nustatyta 6 m. amortizacijos normatyvas. Per metus
priskaičiuojama 6941,64 Lt amortizacijos. Įstaiga šio nematerialaus turto savo veikloje nenaudoja,
tačiau skaičiuoja šio turto amortizaciją ir nevertina turto nuvertėjimo poţymių. 22-ojo VSAFAS
„Turto nuvertėjimas“5 9.2.2 punkte nurodytas vienas iš vidinių turto nuvertėjimo poţymių - viešojo
5

Patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-07-04 įsakymu Nr. 1K-229.
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sektoriaus subjektas turi turto, kuris dar nėra visiškai nudėvėtas (amortizuotas), tačiau jau
nebenaudojamas veikloje. Įstaigos buhalterės teigimu, šis projektas nebus vykdomas, nes negautas
finansavimas, o mokyklos langai ir durys buvo pakeisi 2013-08-28.
Atkreiptinas dėmesys, kad techninis projektas neturi nematerialaus turto poţymių, šiam
turtui taikė neteisingą naudingo tarnavimo laiką, todėl klaidingai apskaičiavo, apskaitoje
uţregistravo ir finansinėse ataskaitose nurodė 6,4 tūkst. Lt didesnes amortizacijos sąnaudas.
Įstaigos apskaitoje kaip nematerialus turtas apskaitomas techninis projektas,
vadovaujantis VSAFAS nuostatomis, neturi nematerialaus turto poţymių, todėl šiam
turtui nustatytas neteisingas naudingo tarnavimo laikas, klaidingai apskaičiuotas,
apskaitoje uţregistruotas ir finansinėse ataskaitose nurodytos 6,4 tūkst. Lt didesnės
amortizacijos sąnaudos.
Dėl šio neatitikimo raštu buvo teikta rekomendacija, kuri audito metu buvo ištaisyta.
2.2.2. Paţeidţiant VSAFAS nuostatas, Veiklos rezultatų ataskaitoje nusidėvėjimo ir
amortizacijos sąnaudos sumaţintos 0,3 tūkst. Lt ir 164,4 tūkst. Lt suma padidintos veiklos
sąnaudos, dėl netinkamai apskaitytų Įstaigoje atliktų remonto darbų uţ 164404,60 Lt.
Paţeidţiant VSAFAS nuostatas, Veiklos rezultatų ataskaitoje nusidėvėjimo ir
amortizacijos sąnaudos sumaţintos 0,3 tūkst. Lt ir 164,4 tūkst. Lt suma padidintos
veiklos sąnaudos.
Dėl šio neatitikimo raštu buvo teikta rekomendacija, kuri audito metu buvo ištaisyta.
2.3. 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.
2.4. 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.
2.5. Dėl aiškinamojo rašto
Audito metu perţiūrėjus aiškinamojo rašto (2013-12-31) turinį bei sudėtį nustatyta,
kad Įstaiga nesilaikė 1 – ojo VSAFAS6 39 punkto nuostatų, nes savo Apskaitos politikoje nenustatė
taikytino reikšmingumo kriterijaus, kuris gali būti nustatomas kaip absoliutus arba santykinis dydis,
nepateikė šios informacijos aiškinamajame rašte ir nepaaiškino reikšmingų pokyčių lyginant
ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių sumas su praėjusio laikotarpio finansinių
ataskaitų straipsnių sumomis.
Įstaiga nesilaikė 1 – ojo VSAFAS 39 punkto nuostatų, nes savo Apskaitos politikoje
nenustatė taikytino reikšmingumo kriterijaus, nepateikė šios informacijos aiškinamajame
6

2007-12-29 LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-388 (su vėlesniais pakeitimais).
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rašte ir nepaaiškino reikšmingų pokyčių lyginant ataskaitinio laikotarpio finansinių
ataskaitų straipsnių sumas su praėjusio laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių
sumomis.

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 Didţiosios knygos
ir FBA (2013-12-31) duomenimis.

4. Dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo ir disponavimo
jais teisėtumo
4.1. Dėl viešųjų pirkimų organizavimo
Kelmės specialioji mokykla (toliau – Įstaiga) ataskaitoje At-6, kurią pateikė Viešųjų
pirkimų tarnybai, nurodė, kad 2013 metais atliko 157 maţos vertės pirkimą uţ 390416,88 Lt iš jų 74
– prekėms, 49- paslaugoms ir 4- darbams.
Paţeidţiant Viešųjų pirkimų įstatymo7 19 str. 4 d., Įstaiga Viešųjų pirkimų tarnybai
pateikdama visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės pirkimų ir šio įstatymo 85 straipsnio
6 dalyje nurodytų supaprastintų pirkimų ataskaitą At-6, neteisingai nurodė bendrą sudarytų sutarčių
sumą ir pirkimų skaičių. Ataskaitoje pateikta visų gautų sąskaitų uţ pateiktas prekes ar atliktas
paslaugas bei atliktus darbus 2013 metais suma, nepriklausomai nuo to, kada atliktas pirkimas ir
sudaryta sutartis.
Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktoje visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės
pirkimų ataskaitoje At-6 neteisingai nurodyta bendra sudarytų sutarčių suma ir
pirkimų skaičius, nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 19 str. 4 d. nuostatų.
Atliekant audito procedūras nustatyta:
1. Įstaigos direktoriaus patvirtintose Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse8 ir
kituose vidaus teisės aktuose nėra reglamentuota viešųjų pirkimų organizavimo tvarka ir
procedūros, prevencinė pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolė bei ją atliekantis asmuo, ką
rekomenduoja 2011 m. gruodţio 30 d. VPT direktoriaus įsakymu Nr.1S-204 patvirtintos ,,Viešųjų
pirkimų gairės perkančiosios organizacijos vadovui“ ir 2011 m. lapkričio 30 d. VPT direktoriaus

7
8

1996-08-13 Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas Nr.I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
2011-02-15 direktoriaus įsakymu Nr. V-36.
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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.).
2. Vadovaujantis VPĮ 7 str.9 ir Taisyklių 9.2. p. 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.
Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio nuostatų, Įstaiga 2013 metų pirkimo
plano nesudarė ir netvirtino ir nepaskelbė.
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 įsakymu10 Nr. 1S-26 (su pakeitimais).
Nesilaikant VPĮ 9 straipsnio nuostatų, Įstaigoje nėra paskirto atsakingo asmens uţ
pirkimo verčių skaičiavimą.
4. Įstaigoje direktoriaus įsakymu11 sudaryta Viešųjų pirkimų komisija. Paţeidţiant
VPĮ 16 straipsnio 1 d., 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.
Nesilaikant VPĮ 16 straipsnio 1 d. nuostatų, nepatvirtintas Viešųjų pirkimų komisijos
darbo reglamentas.
5. 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,
9

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).
11
2013-01-07direktoriaus įsakymas Nr. V-14.
10
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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.
Nesivadovaujant VPĮ 85 straipsnio 2 d. nuostatomis, Įstaiga patvirtintas
Supaprastinto pirkimo taisykles nepaskelbė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje ir savo tiklalapyje.
6. 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.
Nesivadovaujant VPĮ 151 straipsnio nuostatomis, Įstaiga nevykdė pirkimų
elektroninėmis priemonėmis, kurios turėtų sudaryti ne maţiau kaip 50 procentų
perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės.
7. Vadovaujantis 91 straipsnio nuostatomis, perkančioji organizacija atlikdama
supaprastintus pirkimus, ne mažiau kaip 5 procentus visų supaprastintų pirkimų vertės pirkimų
privalo atlikti iš neįgaliųjų socialinių įmonių, socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip
50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos
galvos bausmes, arba įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos prieţiūros įstaigos ir kuriose darbo
terapijos pagrindais dirba ne maţiau kaip 50 procentų pacientų, jų pagamintoms prekėms,
teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams pirkti arba atlikti pagal remiamų asmenų, kurių
dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas, išskyrus atvejus, kai perkančioji organizacija
reikiamų prekių šios įstaigos ir įmonės negamina, paslaugų neteikia ar darbų neatlieka.
Įstaiga nesilaikė šio įstatymo 91 straipsnio nuostatos, nes neatliko nei vieno pirkimo iš
neįgaliųjų socialinių įmonių, socialinių įmonių ir kitų įmonių paminėtų 91 straipsnyje.
Įstaiga nesilaikė VPĮ 91 straipsnio nuostatų, nes neatliko nei vieno pirkimo iš
neįgaliųjų socialinių įmonių, socialinių įmonių ir kitų įmonių paminėtų 91
straipsnyje.
8. Prekių bei paslaugų pirkimo sutartys pasirašytos paţeidţiant VPĮ 18 straipsnio 6
dalies:
Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba
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- 2 p., nes nenurodo perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, – tikslių jų
kiekių (2013-01-01 sutartis Nr.1-1 su A.Aleksandravičiaus foto darbų įmone "Zumas"; 2013-09-13
sutartis Nr. PPS-13 su UAB "Didakta"; 2013-04-29 sutartis Nr.LT/266/13 su UAB "Nostra"; 201304-10 sutartis Nr. PA-1 su UAB "Alma littera sprendimai"; 2013-04-10 sutartis Nr.13-2020 su
UAB "Jupojos statybinės medţiagos").
- 3 p., nes nenurodo kainos arba kainodaros taisyklių, nustatytų pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką (2013-01-01 sutartis
Nr.1-1 su A.Aleksandravičiaus foto darbų įmone "Zumas"; 2013-09-13 sutartis Nr. PPS-13 su UAB
"Didakta"; 2013-04-29 sutartis Nr.LT/266/13 su UAB "Nostra"; 2013-04-10 sutartis Nr. PA-1 su
UAB "Alma littera sprendimai"; 2013-01-25 sutartis Nr.1 D.Liaudanskienės vaistine).
- 9 p., nes sutartys sudarytos neterminuotam laikui. Pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau
kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijus ir atvejus, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys,
nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Neterminuotos sutartys sudarytos su ŢŪB "Kerkasiai",
UAB "Jupojos statybinės medţiagos"; A.Aleksandravičiaus foto darbų įmonė "Zumas", UAB
"Šiaulių techninių apţiūrų centras".
- 8 p., nes ne visose neterminuotai pasirašytose sutartyse numatyta sutarties
nutraukimo galimybė: sutartis su ŢŪB "Kerkasiai".
Prekių bei paslaugų pirkimo sutartys sudarytos nesilaikant VPĮ 18 straipsnio
nuostatų: nenurodė perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, – tikslių jų
kiekių; nenurodo kainos arba kainodaros taisyklių; sutartys pasirašytos
neterminuotai; Ne visose neterminuotai pasirašytose sutartyse numatyta sutarties
nutraukimo galimybė.
9. Pagal pateiktą sutarčių registracijos ţurnalą Įstaiga 2013 metais pasirašė 34 sutartis.
Nesilaikant 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:
2013-01-01 sutartis Nr.1-1 su A.Aleksandravičiaus foto darbų įmone "Zumas"; 2013-09-13 sutartis
Nr. PPS-13 su UAB "Didakta"; 2013-04-29 sutartis Nr.LT/266/13 su UAB "Nostra"; 2013-04-10
sutartis Nr. PA-1 su UAB "Alma littera sprendimai"; 2013-04-10 sutartis Nr.13-2020 su UAB
"Jupojos statybinės medţiagos"
Nesivadovaujant VPĮ 3 straipsnio 2 d. nuostatomis, ne visos sutartys sudarytos
atlikus pirkimo procedūras, todėl nepasiektas pirkimų tikslas - sudaryti pirkimo
sutartį, leidţiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar
darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
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4.2. Dėl viešųjų pirkimų vykdymo
Įstaigoje 2013 m. atlikti tik maţos vertės pirkimai.
Atliekant Langų, durų, pertvarų keitimo su apdailos darbais pirkimo procedūrų auditą
nustatyta:
1.

Pagal VPĮ 9 str. 1 d. pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradţioje,

nustatytoje VPĮ 7 str. 2 d. Atitinkamo pirkimo vertė, vadovaujantis Pirkimų taisyklėmis, paprastai
yra nurodoma pirkimo paraiškoje. Vykdant šį pirkimą, pirkimo vertė skaičiuojama nebuvo, nes nėra
paskirto darbuotojo, atsakingo uţ pirkimo verčių skaičiavimą, paraiška pirkimui pildoma nebuvo,
nes tai nenumatyta Taisyklėse.
2.

Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 1 d. nuostatų, Įstaiga neturi pasitvirtinusi ir

viešai nepaskelbusi viešųjų pirkimų plano, todėl pasakyti, ar šis pirkimas buvo suplanuotas ir kokia
numatomo pirkimo vertė, negalime.
3.

Koks pasirinktas pirkimo būdas pirkimo dokumentuose nenurodyta.Vadovaujantis

Taisyklių 49.8 p., sprendimą dėl apklausos formos priima komisija, o komisija, vadovaujantis VPĮ
16 str. 3 dalimi visus savo sprendimus turi įforminti protokolais. Šios teisės aktų nuostatos buvo
paţeistos.
4.

Į kvietimą dalyvauti apklausoje atsiliepė tik vienas tiekėjas MB „INMINDA“

pasiūlymą pateikės bendrai sumai 58137,71 Lt. 2013-06-18 Komisijos posėdţio protokole Nr.24
pateikta informacija apie gautą pasiūlymą, tačiau jo vertinimo nėra. Pasiūlymas pateiktas laiku.
5.

2013-06-27 sutartis Nr.L-010217 sudaryta raštu. Paţeidţiant VPĮ 18 str. 6 d. 2 p.,

nenurodyti perkamų prekių, paslaugų kiekiai.
6.
7.

Sutartyje nenumatytas galiojimo laikas, taip paţeidţiant VPĮ 18 str. 6 d. 9 p.
2013-01-07 direktoriaus įsakymu Nr. V-14 sudaryta Viešojo pirkimo komisija

supaprastintiems pirkimams vykdyti. Paţeidţiant VPĮ 16 straipsnio 1 d., 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 užduotis ir įpareigojimus. Uţ Komisijos veiksmus atsako ją sudariusi organizacija.
8.

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.
Langų, durų, pertvarų keitimo su apdailos darbais pirkimas įvykdytas nesilaikant VPĮ
ir Supaprastintų pirkimo taisyklių nuostatų.
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4.3.Dėl inventorizacijos
Nesilaikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 (200804-17 nutarimo Nr. 370 redakcija) patvirtintų inventorizacijos taisyklių:
a) 60 p. ir 61 p. nuostatas mokykla neinventorizavo įsipareigojimų, nesuderino tarpusavio
skolų suderinimo aktais. Kelmės rajono policijos komisariate 2006-05-09 buvo pradėtas
ikiteisminis tyrimas baudţiamojoje byloje Nr. 67-1-00165-06, dėl vagystės iš Kelmės
specialiosios mokyklos. Dalis pagrobtų daiktų buvo rasta, kitų daiktų: muzikinio centro ir
televizoriaus) paieška tęsiama. Kelmės specialioji mokykla neatliko gautinų sumų
inventorizacijos, neišsiuntė suderinimo aktų. Nesilaikoma 17 – ojo VSAFAS „Finansinis
turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 15 ir 16 punktų nuostatų dėl pirminio finansinio turto
pripaţinimo ir įvertinimo ir 20.5 punkto, kad kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas
finansinis turtas turi būti iš naujo įvertinamas: išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus
gautinos sumos ir kitas trumpalaikis finansinis turtas bei išieškotinos sumos uţ padarytą
ţalą.
b) 27 p. neinventorizuotas pagal panaudos sutartis naudojamas materialus turtas;
c) 8 p. neinventorizuotas nebalansinėse sąskaitose apskaitomas turtas (vadovėliai, knygos,
mokymosi priemonės);
d) nevertinta, ar Kelmės specialiosios mokyklos pastato apšiltinimo, langų ir durų keitimo
techninis projektas turi nuvertėjimo poţymių;
e) 67, 69 p. nuostatų, inventorizacijos rezultatai per dešimt dienų po įmonės vadovo sprendimo
priėmimo turi būti įrašomi į atitinkamas buhalterines sąskaitas (įstaigos vadovo galutinis
sprendimas dėl inventorizacijos rezultatų įrašymo į buhalterinę apskaitą nebuvo priimtas,
inventorizacijos rezultatai nevertinti).
Įstaigoje inventorizacija atlikta nesilaikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 199906-03 nutarimu Nr. 719 (2008-04-17 nutarimo Nr. 370 redakcija) patvirtintas
inventorizacijos taisyklių.
4.4. Dėl turto registracijos
Neregistruotos Nekilnojamojo turto registre 2 aikštelės (kiemo statiniai) prie mokyklos,
kurios pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 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
mokyklos balanse esantys kiemo statiniai (aikštelė prie mokyklos inventorinis Nr. 013020005,
aikštelė prie mokyklos inventorinis Nr. 013020006) nėra uţregistruoti Nekilnojamojo turto registre.
12

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, 2002-06-27 Nr. VIII-1764 (su vėlesniais pakeitimais).
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Nesivadovaujant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 (su vėlesniais pakeitimais) 15
str. 4 d. nuostatomis, mokyklos balanse esantys kiemo statiniai (aikštelė prie
mokyklos inventorinis Nr. 013020005, aikštelė prie mokyklos inventorinis Nr.
013020006) nėra uţregistruoti Nekilnojamojo turto registre.
4.5. Dėl medžiagų nurašymo teisėtumo
Įstaiga per 2013 m. įsigijo ūkinių, statybinių prekių iš UAB „Jupojos statybinės medţiagos“
uţ 9308,63 Lt. Pagal medţiagų nurašymo aktus šios prekės buvo panaudotos einamajam įstaigos
patalpų remontui. Įstaiga, įsigydama prekes nesivadovavo Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2012-10-08 įsakyme Nr. A-917 „Dėl duomenų pateikimo 2013 metų
biudţetui sudaryti“ 6 punktu, kuriame nurodyta, kad lėšų skaičiavimai ilgalaikio materialiojo turto
einamajam remontui turi būti suderinti su Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriumi.
Įstaiga ilgalaikio turto einamajam remontui lėšų poreikio nederino su Kraštotvarkos, paveldosaugos
ir statybos skyriumi, prekes įsigijo netaikydama viešųjų pirkimų procedūrų. Negalėjome nustatyti,
ar ūkio būdu atlikus remonto darbus, sunaudotos medţiagos, nurodytos atsargų nurašymo aktuose,
atitinka leistinus nurašyti medţiagų kiekius.
Negalėjome įsitikinti, kad asignavimai buvo panaudoti teisėtai ir mokyklos tikslams,
nes mokykla nurašydama medţiagas (9,3 tūkst. Lt) remonto darbams ūkio būdu
neįvertino, ar jos faktiškai panaudotos ir ar jų kiekiai atitinka leidţiamas nurašyti
medţiagas ir jų kiekius.

Kiti pastebėjimai bei pažanga šalinant nustatytus
trūkumus
Įstaiga audito metu raštu13 buvo informuota apie nustatytus neatitikimus ir teiktos
rekomendacijos. Audito metu įgyvendintos šios rekomendacijos:
1. Dėl turto ir įsipareigojimų inventorizavimo:
- inventorizuoti trumpalaikiai įsipareigojimai, inventorizacijos aprašas 2013-11-30
duomenimis surašytas 2014-02-13;
- išankstiniai apmokėjimai inventorizuoti, inventorizacijos aprašas 2013-12-30 duomenimis
surašytas 2014-02-19;
- pagal panaudos sutartis naudojamo turto inventorizacijos aprašai surašyti 2013-12-06 ir
pateikti Kontrolės ir audito tarnybai;
- nebalansinėse sąskaitose apskaitomas turtas inventorizuotas ir pateikti inventorizacijos
aprašai.

13

2014-02-11 raštas Nr.SK-22 „Dėl audito metu nustatytų dalykų“.
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2. Įstaiga padidino mokyklos pastato vertę sumoje 164404,60 Lt (2013-12-31 įsakymas Nr. V-61
dėl pastato vertės didinimo, nusidėvėjimo skaičiavimo ţiniaraštis 2013-12-31 Nr. 12).
3. Techninis projektas (41650,0 Lt) pergrupuotas į ilgalaikio materialiojo turto nebaigtą statybą.
Atstatytos praėjusių laikotarpių ir 2013 m. amortizacijos sąnaudos sumoje 27188,11 Lt. (paţyma
Nr.1, nusidėvėjimo skaičiavimo ţiniaraštis 2013 m. gruodţio 31 d. Nr. 12). Pastato apšiltinimo
projektas nėra nuvertėjęs, atidėtas tik jo vykdymas, nes Statybos leidimas Nr. LNS-65-09063000054 galioja iki 2019-06-30.
4. Audito metu buvo sudarytas ir patvirtintas 2014 metų Viešųjų pirkimų planas. Viešųjų pirkimų
planas paskelbtas CVP IS www.cvpp.lt. ir Įstaigos tinklalapyje.
5. 2014-02-10 patvirtintas Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas.
6. 2014-03-27 Viešųjų pirkimo taisyklės paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje

sistemoje CVP IS www.svpp.lt. Viešųjų pirkimo taisyklės paskelbtos mokyklos internetinėje svetainėje
www.specialioji.kelme.lm.lt.

Informacija

apie

tikrinimo

eigoje

neįgyvendintas

rekomendacijas

pateiktos

Rekomendacijų įgyvendinimo plane (priedas).

6. Išvados
1. Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje 1,3 tūkst. Lt sumaţintos ilgalaikio materialiojo
turto einamojo remonto išlaidos (straipsnis „Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas“) ir ta
pačia suma padidintos komunalinių paslaugų išlaidos (straipsnis „Komunalinės paslaugos“) (1.2.
dalis).
2. Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje uţ 2013 metus padidintos ilgalaikio materialiojo
turto einamojo remonto išlaidos 164,4 tūkst. Lt (straipsnis „ilgalaikio materialiojo turto einamasis
remontas“) ir ta pačia suma sumaţinti sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto (straipsnis
„materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos“ (1.2. dalis).
3. Įstaiga nesilaikė 1 – ojo VSAFAS 39 punkto nuostatų, nes savo Apskaitos politikoje nenustatė
taikytino reikšmingumo kriterijaus, nepateikė šios informacijos aiškinamajame rašte ir nepaaiškino
reikšmingų pokyčių lyginant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių sumas su
praėjusio laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių sumomis (2.5. dalis).
4. Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktoje visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės pirkimų
ataskaitoje At-6 neteisingai nurodyta bendra sudarytų sutarčių suma ir pirkimų skaičius, nesilaikant
Viešųjų pirkimų įstatymo 19 str. 4 d. nuostatų (4.1. dalis).
5. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse ir kituose vidaus teisės aktuose nėra reglamentuota
viešųjų pirkimų organizavimo tvarka ir procedūros, prevencinė pirkimų ir pirkimo sutarčių
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vykdymo kontrolė bei ją atliekantis asmuo (patikros lapų pildymas, prevencinę kontrolę atliekančio
asmens paskyrimas ir kt.) (4.1. dalis).
6. Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio nuostatų, Įstaiga 2013 metų pirkimo plano
nesudarė ir netvirtino ir nepaskelbė (4.1. dalis).
7. Nesilaikant VPĮ 9 straipsnio nuostatų, Įstaigoje nėra paskirto atsakingo asmens uţ pirkimo verčių
skaičiavimą (4.1. dalis).
8. Nesilaikant VPĮ 16 straipsnio 1 d. nuostatų, nepatvirtintas Viešųjų pirkimų komisijos darbo
reglamentas (4.1. dalis).
9. Nesivadovaujant VPĮ 85 straipsnio 2 d. nuostatomis, Įstaiga patvirtintas Supaprastinto pirkimo
taisykles nepaskelbė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tiklalapyje (4.1.
dalis).
10. Nesivadovaujant VPĮ 151 straipsnio nuostatomis, Įstaiga nevykdė pirkimų elektroninėmis
priemonėmis, kurios turėtų sudaryti ne maţiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos viešųjų
pirkimų bendrosios vertės (4.1. dalis).
11. Įstaiga nesilaikė VPĮ 91 straipsnio nuostatų, nes neatliko nei vieno pirkimo iš neįgaliųjų
socialinių įmonių, socialinių įmonių ir kitų įmonių paminėtų 91 straipsnyje (4.1. dalis).
12. Prekių bei paslaugų pirkimo sutartys sudarytos nesilaikant VPĮ 18 straipsnio nuostatų: nenurodė
perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, – tikslių jų kiekių; nenurodo kainos arba
kainodaros taisyklių; sutartys pasirašytos neterminuotai; Ne visose neterminuotai pasirašytose
sutartyse numatyta sutarties nutraukimo galimybė (4.1. dalis).
13. Nesivadovaujant VPĮ 3 straipsnio 2 d. nuostatomis, ne visos sutartys sudarytos atlikus pirkimo
procedūras, todėl nepasiektas pirkimų tikslas - sudaryti pirkimo sutartį, leidţiančią įsigyti
perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas
lėšas (4.1. dalis).
14. Langų, durų, pertvarų keitimo su apdailos darbais pirkimas įvykdytas nesilaikant VPĮ ir
Supaprastintų pirkimo taisyklių nuostatų (4.2. dalis).
15. Įstaigoje inventorizacija atlikta, nesilaikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03
nutarimu Nr. 719 (2008-04-17 nutarimo Nr. 370 redakcija) patvirtintas inventorizacijos taisyklių 67,
69 p. nuostatų, nes inventorizacijos rezultatai per dešimt dienų po įmonės vadovo sprendimo
priėmimo turi būti įrašomi į atitinkamas buhalterines sąskaitas (įstaigos vadovo galutinis
sprendimas

dėl inventorizacijos rezultatų įrašymo į buhalterinę apskaitą nebuvo priimtas,

inventorizacijos rezultatai nevertinti). Nebuvo vertinama, ar turtas nėra nuvertėjęs (4.3. dalis).
16. Negalėjome įsitikinti, kad asignavimai buvo panaudoti teisėtai ir mokyklos tikslams, nes
mokykla nurašydama medţiagas (9,3 tūkst. Lt) remonto darbams ūkio būdu neįvertino, ar jos
faktiškai panaudotos ir ar jų kiekiai atitinka leidţiamas nurašyti medţiagas ir jų kiekius (4.5. dalis).
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7. Rekomendacijos
1. Išlaidas apskaityti vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtinta
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudţetų pajamų ir išlaidų klasifikacija.
2. Įvertinti išieškotiną sumą uţ padarytą ţalą, po vagystės iš Įstaigos 2006 m., vadovaujantis 17 –
ojo VSAFAS nuostatomis.
3. Patikslinti Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamą ataskaitą At-6 apie visus per 2013 kalendorinius
metus atliktus maţos vertės pirkimus.
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. Paskirti atsakingą asmenį uţ pirkimo verčių skaičiavimą.
9. 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. Ne maţiau kaip 5 procentus visų supaprastintų pirkimų vertės pirkimų atlikti iš neįgaliųjų
socialinių įmonių, socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų,
atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, arba
įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos prieţiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne
maţiau kaip 50 procentų pacientų, jų pagamintoms prekėms, teikiamoms paslaugoms ar
atliekamiems darbams pirkti arba atlikti pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji,
įdarbinimo programas.
11. Nutraukti neterminuotas prekių bei paslaugų pirkimo sutartis, kurios pasirašytos paţeidţiant
VPĮ 18 straipsnio nuostatas, teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Kiekvienam pirkimui (išskyrus maţos vertės pirkimą atliekamą apklausos ţodţiu būdu)
formuoti bylą, kurioje būtų segami visi pirkimo dokumentai.
13. Inventorizaciją atlikti vadovaujantis inventorizacijos taisyklėmis.
14. Sudaryti komisiją atlikti tyrimą dėl ūkio būdu vykdytų remonto darbų sąmatų, atliktų darbų ir
medţiagų nurašymo aktų sudarymo, jų atitikties faktinėms apimtims pagrįstumo.
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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Priedas
Rekomen
dacijos
eilės
numeris

Rekomendacija

Subjektas, kuriam
suteikta
rekomendacija

1
1.

2
Išlaidas
apskaityti,
vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtinta
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
biudţetų pajamų ir išlaidų klasifikacija.

3
Kelmės specialioji mokykla

2.

Įvertinti išieškotiną sumą uţ padarytą ţalą, po
vagystės iš Įstaigos 2006 m., vadovaujantis 17 – ojo
VSAFAS nuostatomis.

Kelmės specialioji mokykla

3.

Patikslinti Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamą
ataskaitą At-6 apie visus per 2013 kalendorinius
metus atliktus maţos vertės pirkimus.

Kelmės specialioji mokykla

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.
Paskirti atsakingą asmenį uţ pirkimo verčių
skaičiavimą.
Uţtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji
pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų
informacinės sistemos priemonėmis, sudarytų ne

Kelmės specialioji mokykla

5.
9.

Kelmės specialioji mokykla
Kelmės specialioji mokykla

Veiksmas/Priemonės/
Komentarai*

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas
(data)*

4

5

Išlaidos
bus
apskaitomos,
vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos finansų ministro
įsakymu patvirtinta Lietuvos
Respublikos
valstybės
ir
savivaldybių biudţeto pajamų ir
išlaidų klasifikacija.
Bus rašomas raštas Telšių
apskrities vyriausiojo Policijos
Komisariato
Kelmės
rajono
Policijos
Komisariatui
dėl
vagystės 2006 m. iš mokyklos,
įvertinant išieškotiną sumą uţ
padarytą ţalą.
Bus patikslinta Viešųjų pirkimų
tarnybai ataskaita At-6 uţ 2013
metus apie atliktus maţos vertės
pirkimus.
Bus patvirtintas Viešųjų pirkimų
organizavimo tvarkos aprašas.

Nuolat

Bus paskirtas atsakingas asmuo uţ
pirkimo verčių skaičiavimą.
Bus siekiama, kad prekių,
paslaugų ir
darbų viešieji
pirkimai, atliekami Centrinės

2014-09-15

2014-08-29

2014-09-26

2014-09-26
Nuolat
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maţiau
kaip
50
procentų
perkančiosios
organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės.

10.

Ne maţiau kaip 5 procentus visų supaprastintų
pirkimų vertės pirkimų atlikti iš neįgaliųjų
socialinių įmonių, socialinių įmonių, įmonių,
kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų,
atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir
laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, arba
įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos prieţiūros
įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba
ne maţiau kaip 50 procentų pacientų, jų
pagamintoms prekėms, teikiamoms paslaugoms ar
atliekamiems darbams pirkti arba atlikti pagal
remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji,
įdarbinimo programas.
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11.

Nutraukti neterminuotas prekių bei paslaugų
pirkimo sutartis, kurios sudarytos paţeidţiant VPĮ
18 straipsnio nuostatas, teisės aktų nustatyta tvarka.
Kiekvienam pirkimui (išskyrus maţos vertės
pirkimą atliekamą apklausos ţodţiu būdu) formuoti
bylą, kurioje būtų segami visi pirkimo dokumentai.
Inventorizaciją
atlikti
vadovaujantis
inventorizacijos taisyklėmis.

Kelmės specialioji mokykla

Sudaryti komisiją atlikti tyrimą dėl ūkio būdu
vykdytų remonto darbų sąmatų, atliktų darbų ir

Kelmės specialioji mokykla

12.

13.
14.

viešųjų pirkimų informacinės
sistemos priemonėmis sudarytų ne
maţiau
kaip
50
procentų
mokyklos
viešųjų pirkimų
bendrosios vertės.
Bus siekiama, kad 5 procentai
visų supaprastintų pirkimų vertės
pirkimai
bus
atliekami
iš
neįgaliųjų socialinių įmonių ,
įmonių, kuriose dirba daugiau
kaip 50 procentų nuteistųjų,
atliekančių arešto, terminuoto
laisvės atėmimo ir laisvės
atėmimo iki gyvos galvos
bausmes, arba įmonių, kurių
dalyviai yra sveikatos prieţiūros
įstaigos ir kuriose darbo terapijos
pagrindais dirba ne maţiau kaip
50
procentų
pacientų,
jų
pagamintoms
prekėms,
teikiamoms
paslaugoms
ar
atliekamiems darbams pirkti arba
atlikti pagal remiamų asmenų,
kurių dauguma yra neįgalieji,
įdarbinimo programas.
Bus nutrauktos neterminuotos
prekių bei paslaugų pirkimo
sutartys.

Nuolat

2014-09-26

Kelmės specialioji mokykla

Nuo 2014 m. formuojama
kiekvienam pirkimui byla, kurioje
segami visi pirkimo dokumentai.

Nuolat

Kelmės specialioji mokykla

Inventorizacija uţ 2014 metus bus
atliekama
vadovaujantis
inventorizacijos taisyklėmis.
Bus sudaryta komisija atlikti
tyrimui dėl 2013 m. ūkio būdu

2014-12-31

2014-08-29
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medţiagų nurašymo aktų sudarymo, jų atitikties
faktinėms apimtims pagrįstumo.

vykdytų ir atliktų remonto darbų
ir medţiagų nurašymo aktų
atitikimo faktinėms apimtims.

*pildo audituojamas subjektas

Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba

