LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJAS
SPRENDIMAS
DĖL LIETUVOS DARBO RINKOS MOKYMO TARNYBOJE PRIE
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NUSTATYTŲ
TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ
2009 m. gegužės 13 d. Nr. SP-7
Vilnius
Išnagrinėjęs valstybinio audito, atlikto Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyboje prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba), 2009 m. balandžio 22 d. ataskaitą „Dėl
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlikto
finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“ Nr. FA-P-10-15-24, n u s t a t a u:
1. Tarnyba (buvęs direktorius T. Jovaiša) su UAB „Pireka“, laimėjusia viešojo pirkimo
konkursą, 2007 m. gruodžio 18 d. sudarė administracinio pastato, esančio A. Vivulskio g. 13
Vilniuje, rekonstravimo darbų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis). Sutartyje atliekamų darbų kaina be
PVM – 6 595 826,00 Lt, iš jų užsakovo rezervas (10 proc.) – 599 621,00 Lt, pridėtinės vertės
mokestis (PVM) – 1 187 249,00 Lt. Visa atliekamų darbų kaina – 7 783 075,00 Lt.
Sutarties skyriuje „Kitos sutarties sąlygos“ buvo numatytos užsakovo rezervo panaudojimo
galimybės, tačiau nebuvo aptartos kainodaros taisyklės, kuriomis vadovaujantis būtų nustatoma
papildomų darbų, atliekamų iš užsakovo rezervo, kaina.
Papildomiems darbams atlikti Tarnyba (buvęs direktorius T. Jovaiša) su UAB „Pireka“
pasirašė papildomus susitarimus: 2008 m. kovo 13 d. Nr. 1 – už 140 158,00 Lt sumą, 2008 m.
liepos 8 d. Nr. 2 – už 379 783,23 Lt sumą, (direktorius A. Tamulevičius) - 2008 m. rugsėjo 25 d.
Nr. 3 – už 187 611,55 Lt sumą, 2008 m. gruodžio 12 d. Nr. 4 – už 46 136,20 Lt sumą.
Tarnyba, pirkdama 2008-03-13 ir 2008-07-08 papildomais susitarimais papildomus darbus,
netaikė nė vieno tuo metu galiojusio Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnyje numatyto pirkimo
būdo, o pirkdama papildomus darbus 2008-09-25 ir 2008-12-12 papildomais susitarimais
nesivadovavo Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnyje (2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1673
(nuo 2008 m. rugsėjo 15 d.) redakcija) nustatyta supaprastintų pirkimų atlikimo tvarka.
2. Tarnyba (buvęs direktorius T. Jovaiša) iš Švietimo mainų paramos fondo 2008 m.
vasario 20 d. Bendros veiklos sutartimi Nr. S(4)-10 pirkdama leidybos ir seminaro organizavimo
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paslaugas už 30 000 Lt, netaikė nė vieno tuo metu galiojusio Viešųjų pirkimų įstatymo 86
straipsnyje numatyto pirkimo būdo.
3. Socialinių darbuotojų rengimo centrą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2006
metais reorganizavus prijungiant prie Tarnybos, įstaigai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir
disponuoti buvo perduotos 462,54 m2 ploto viešbučio patalpos (Rukeliškių g. 26 Vilniuje),
166,37 m2 ploto administracinės patalpos (Rukeliškių g. 30 Vilniuje), 768,16 m2 ploto kultūrinėsbuitinės patalpos (Rukeliškių g. 30A Vilniuje), 51,01 m2 ploto garažas ir 116,12 m2 ploto katilinė
(Rukeliškių g. 30B, Vilniuje), pastatų pamatai (Maudyklos g. 60 ir 68 Vilniuje). Bendras perduoto
turto plotas – 1564,2 m2, vertė – 845 162,73 Lt.
Atliekant auditą nustatyta, kad 1 346,82 m2 ploto patalpos (viešbučio patalpos, kultūrinėsbuitinės patalpos, katilinė, pamatai) įstaigos poreikiams nenaudojamos, o administracinėse
patalpose (Rukeliškių g. 30 Vilniuje), kurių bendras plotas 166,12 m2, dirba Tarnybos struktūrinio
padalinio Socialinių darbuotojų rengimo centro darbuotojai (6 žmonės).
Visas minėtas patalpas prižiūri Tarnybos ūkio skyriuje dirbantys 5 darbuotojai. Nustatyta,
kad 2008 m. gruodžio mėn. patalpų eksploatacinės išlaidos (elektra ir šildymas) buvo 12 788,01 Lt.
Tarnyba (iki 2008-07-07 - direktorius T. Jovaiša, nuo 2008-07-08 - direktorius
A. Tamulevičius) aukščiau nurodytą turtą patikėjimo teise valdo nesivadovaudama Valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 81 straipsnio 2 ir 3 punktuose
nurodytais efektyvumo ir racionalumo principais.
4. Tarnyba 2007–2008 metais atliko patikėjimo teise valdomų pastatų, esančių Aguonų g. 10
Vilniuje

ir

Vilniaus al. 30

Druskininkuose,

projektavimo
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darbus

už

2 438 953,11 Lt. Pastatai buvo perduoti naudoti atitinkamai 2008 m. rugpjūčio 29 d. ir 2008 m.
birželio 4 d., tačiau Tarnyba ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2009 m. sausio 1 d.
apyskaitoje (forma Nr. 3) minėtas patalpas (rekonstrukcijos suma) nurodė ne ilgalaikio turto
sąskaitoje 012 „Pastatai“, o 019 sąskaitoje „Nebaigta statyba ir ilgalaikio turto kūrimas“ ir taip
nesilaikė Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001-03-16 įsakymu Nr. 70 patvirtintų Biudžetinių
įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 33 punkto nuostatų, numatančių, kad pastatytų ir perduotų
naudoti pagal pripažinimo tinkamais naudoti aktus statinių verte, taip pat pagaminto (sukurto)
ilgalaikio turto įsigijimo arba pasigaminimo savikaina debetuojamos konkrečios 010-018 ilgalaikio
turto sąskaitos ir kredituojama sąskaita 019 „Nebaigta statyba ir ilgalaikio turto kūrimas“.
Vadovaudamasis Valstybės kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, 18 straipsnio 1 dalies
1, 3, 7 punktais ir 20 straipsniu, n u s p r e n d ž i u:
1. Nurodyti Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriui A.Tamulevičiui valstybinio audito metu nustatytus teisės aktų pažeidimus.
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2. Įpareigoti Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos direktorių A.Tamulevičių:
2.1. pašalinti sprendimo dėstomosios dalies 3 punkte nurodytą teisės akto pažeidimą;
2.2. įstatymų nustatyta tvarka traukti asmenis, padariusius teisės aktų pažeidimus, tarnybos
ar drausminėn atsakomybėn;
3. Įpareigoti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrą R. J. Dagį įstatymų
nustatyta tvarka traukti Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktorių A.Tamulevičių tarnybos atsakomybėn;
4. Nustatyti Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriui A.Tamulevičiui ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministrui R. J. Dagiui 40 kalendorinių dienų terminą įpareigojimų įvykdymui ir 45 kalendorinių
dienų terminą informuoti Valstybės kontrolę apie sprendimo įpareigojimų įvykdymą.
Vadovaujantis Valstybės kontrolės įstatymo 19 straipsniu, sprendimas per 20 kalendorinių
dienų nuo sprendimo gavimo dienos Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali
būti skundžiamas teismui.
Sprendimas siunčiamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriui.

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas
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