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ĮŽANGA
Valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybės kontrolės 2008 metų
valstybinio audito programą ir vykdant Valstybės kontrolės 1-ojo audito departamento direktorės
Vitos Jurkevičienės 2008-06-12 pavedimą Nr. P-10-7. Auditą atliko vyriausioji valstybinė auditorė
Rasa Guobienė.
Audito tikslas – įvertinti Vyriausiosios rinkimų komisijos 2008 metų finansinių ir kitų
ataskaitų duomenų tikrumą ir teisingumą, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo
jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams, pareikšti nepriklausomą nuomonę,
įvertinti valstybės biudžeto asignavimų 2009 metams poreikio planavimą teisėtumo požiūriu.
Audituojamas subjektas – Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija yra valstybės
biudžetinė įstaiga, kuri įstatymų nustatyta tvarka vykdo ir organizuoja Seimo, Prezidento ir
savivaldybių tarybų rinkimus, taip pat referendumus. Adresas – Gedimino pr. 53, LT-01109
Vilnius, registracijos kodas 8860715. Audituojamu laikotarpiu įstaigai vadovavo pirmininkas
Zenonas Vaigauskas, Finansų skyriaus vedėjo pareigas ėjo: iki 2008-05-11 l. e. p. Finansų skyriaus
vedėja Jūratė Klevinskienė, nuo 2008-05-12 ─ Danguolė Jakštienė.
Valstybinio audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o
nepriklausoma nuomonė apie Vyriausiosios rinkimų komisijos 2008 m. finansines ir kitas
ataskaitas, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą
įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama valstybinio audito išvadoje.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu vertintos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2008 m. finansinės ir kitos
ataskaitos: Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. sausio 1 d. balansas (forma Nr. 1), Biudžeto išlaidų
sąmatos įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. ataskaita (forma Nr. 2), Ilgalaikio materialiojo ir
nematerialiojo turto 2008 m. apyskaita (forma Nr. 3), Atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto
2008 m. apyskaita (forma Nr. 4), Biudžetinių įstaigų bei valstybinių mokslo ir studijų institucijų
pajamų įmokų į biudžetą 2009 m. sausio 1 d. ataskaita (forma Nr. 5), Debetinio ir kreditinio
įsiskolinimo 2009 m. sausio 1 d. ataskaita (forma Nr. 6), Finansinio turto 2008 m. apyskaita (forma
Nr. 7), Atsiskaitymų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą 2009 m. sausio 1 d. ataskaita (forma
Nr. 8), Valstybės valdžios, valdymo, teisėsaugos, vidaus reikalų, saugumo, kitų viešosios tvarkos ir
visuomenės apsaugos institucijų ir įstaigų etatų ir struktūros plano įvykdymo 2009 m. sausio 1 d.
ataskaita (forma Nr. B-1), Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms finansuoti, panaudojimo
pagal asignavimų valdytojus ir investicinius projektus 2009 m. sausio 1 d. ataskaita (forma Nr. B11), Vidaus reikalų, teisėsaugos, saugumo, kitų viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos institucijų
ir įstaigų išlaidų straipsnio „Darbdavių socialinė parama“ įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. ataskaita
(forma Nr. BFP-25).
Audituojamu laikotarpiu Vyriausioji rinkimų komisija vykdė dvi programas:
 Rinkimų ir referendumų organizavimas (1.1),
 Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklos užtikrinimas (1.2).

Šioms programoms vykdyti 2008 m. patvirtinta1 27 663,0 tūkst. Lt biudžeto asignavimų ir iš
Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo skirta2 500,0 tūkst. Lt 2008 m. spalio 12 d. referendumo
organizavimo išlaidoms iš dalies padengti. Iš viso gauta ir panaudota 27 293,0 tūkst. Lt.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus3.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra
reikšmingų iškraipymų ir valstybės lėšos ir turtas valdomas, naudojamas ir disponuojama jais
teisėtai. Visiškas užtikrinimas yra neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto,
kad auditoriai netikrino visų (100 proc.) ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių.
Auditui taikytas kiekybinio reikšmingumo lygis – 1 proc. visų kasinių išlaidų, t. y.
273,0 tūkst. Lt. Šis nustatytas reikšmingumo lygis yra didžiausia priimtina klaidų suma, pagal kurią

1

Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas, 2007-12-06 Nr. X-1353.
2
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-09-10 nutarimas Nr. 896 „Dėl lėšų skyrimo“.
3
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
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vertinama, ar nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma rodo, kad finansinės ataskaitos visais
reikšmingais atžvilgiais yra teisingos. Be to, vertintas kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos
reikšmingumas.
Siekdami gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, susipažinome su Vyriausiosios rinkimų
komisijos veikla, vidaus kontrolės aplinka ir procedūromis, vertinome apskaitos sistemą, atlikome
rizikos veiksnių analizę, nustatėme reikšmingų rizikos veiksnių galimą poveikį metinėms
finansinėms ir kitoms ataskaitoms, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumui ir jų naudojimui įstatymų nustatytiems tikslams.
Atliktos didelės apimties savarankiškos ilgalaikio turto, darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo įmokų, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų audito procedūros.
Taip pat teisėtumo požiūriu įvertintas valstybės biudžeto asignavimų poreikio 2009 metų
išlaidoms ir nefinansiniam turtui įsigyti planavimas.

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
1. Dėl finansinių ataskaitų
Vyriausioji rinkimų komisija Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. sausio 1 d.
ataskaitoje (forma Nr. 2), nesivadovaudama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija4, 7 075,2 tūkst. Lt apygardų ir apylinkių rinkimų komisijoms
skirtas ir jų panaudotas valstybės biudžeto lėšas neteisingai nurodė kaip asignavimų valdytojo
pervedamas lėšas nepavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams pavedimams
vykdyti (kodas 2.2.1.1.1.31). Visos rinkimų komisijos nėra įregistruotos Juridinių asmenų registre,
todėl pagal Civilinio kodekso 2.63 straipsnio 1 dalies nuostatas jos neturi juridinio asmens teisių ir,
vadovaujantis Civilinio kodekso 2.33 straipsniu, savo vardu negali įgyti ir turėti teises ir pareigas
(būti darbdaviu, būti sutarties šalimi), būti ieškovu ir atsakovu teisme. Todėl, mūsų nuomone,
rinkimų komisijos teisiniu požiūriu negali būti laikomos nepavaldžiomis įstaigomis ir (ar) kitais
savarankiškais subjektais.

4

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
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2. Dėl valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais
2.1. Dėl darbo užmokesčio išlaidų
2.1.1. Vyriausioji rinkimų komisija
Vyriausioji rinkimų komisija nė vienam komisijos nariui nemokėjo priedo už ištarnautus
Lietuvos valstybei metus, nustatyto Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo
įstatymo5 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte.
Vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriato valstybės tarnautojų darbo užmokestis buvo
suplanuotas ir mokamas iš Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklos užtikrinimo programos (1.2)
lėšų, tačiau rinkimų organizavimo metu už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą Vyriausiosios
rinkimų komisijos pirmininko įsakymais per 2008 metus skirta 70 743 Lt priemokų iš Rinkimų ir
referendumų organizavimui (programa 1.1) skirtų asignavimų.
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko įsakymu6 Rinkimų organizavimo skyriaus
vyriausiajam specialistui (karjeros valstybės tarnautojui) už to paties skyriaus vedėjo pavadavimą
skirtas 50 proc. pareiginės algos dydžio (1 543 Lt) vienkartinis priedas, neturint teisinio pagrindo.
Vienkartinis priedas pagal Valstybės tarnybos įstatymo7 22 straipsnio 14 dalies 4 punktą gali būti
skiriamas tik kai valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija įvertina labai gerai
karjeros valstybės tarnautoją, turintį pirmą (aukščiausią) kvalifikacinę klasę. Be to, pažymime, kad
šiam darbuotojui skiriamo priedo už kvalifikacinę klasę ir priemokos už įprastą darbo krūvį
viršijančią veiklą suma jau sudarė maksimalų įstatymo8 23 straipsnio 2 dalyje nustatytą leidžiamą
priedų ir priemokų dydį (70 proc. pareiginės algos).

2.1.2. Apygardų ir apylinkių rinkimų komisijos
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą9 už veiklą, susijusią su rinkimų ar
referendumo organizavimu, apygardų rinkimų komisijų pirmininkams atlyginama už darbo dieną
taikant tarifą iki 1 bazinės mėnesinės algos (128 Lt). Audito metu nustatyta, kad nuo 2008 m.
rugpjūčio 5 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. vienuolikai (iš 71) apygardų komisijų pirmininkų
(2 priedas) už mėnesį buvo apskaičiuota nuo 4 000 iki 6 624 Lt atlyginimo, t. y. apmokėta už dirbtą
5

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas, 2000-08-29 Nr. VIII1904 (su vėlesniais pakeitimais).
6
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko 2008-08-18 įsakymas Nr. Į2-30 „Dėl pavadavimo ligos metu“.
7
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, 1999-07-08 Nr. VIII-1316 (su vėlesniais pakeitimais).
8
Ten pat.
9
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-09-18 nutarimas Nr. 916 „Dėl atlyginimo už darbą Lietuvos Respublikos
Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų rinkimų ir referendumo komisijose.“
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ilgesnę negu Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 straipsnio 1 dalyje numatytą 40 valandų
darbo savaitę. Minėtiems apygardų komisijų pirmininkams apmokėta už dirbtas visas kalendorines
mėnesio dienas, įskaitant poilsio ir švenčių dienas (31 d.*128 Lt = 4 000 Lt), arba už dirbtą
kiekvieną kalendorinę mėnesio dieną, įskaitant poilsio ir švenčių dienas, ir viršijant Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 144 straipsnio 2 dalyje nustatytą 8 darbo valandų kasdieninio darbo
laiko

trukmę

t. y.

pastaruoju

atveju

daugiau

už

nustatytą

darbo

dienos

tarifą

(31 d.*213,68 Lt = 6 624 Lt). Apmokėtas apygardų komisijų pirmininkų darbo laikas su
viršvalandžiais neatitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 straipsnio, 150 straipsnio 1, 2 ir
5 dalyse, 152 straipsnyje numatytų nuostatų ir apribojimų.
Patikrinus 5 atsirinktas rinkimų apygardas, nustatyta neteisingo atlyginimo už veiklą
rinkimų komisijų nariams apskaičiavimo atvejų:
 Vakarinėje rinkimų apygardoje Nr. 27 apygardos komisijos pirmininkui, pavaduotojui ir
sekretoriui apskaičiuojant atlyginimą spalio mėnesį buvo taikomi maksimalūs Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu10 nustatyti tarifai už darbo dieną, nepriklausomai nuo darbo laiko apskaitos
žiniaraštyje pažymėto dirbto laiko;
 Senamiesčio rinkimų apygardoje Nr. 2 rugsėjo mėn. apygardos komisijos narių darbo
laiko apskaitos žiniaraštyje klaidingai susumuotas visų narių dirbtų dienų ir valandų skaičius, dėl to
neteisingai apskaičiuotas didesnis atlyginimas;
 Rokiškio rinkimų apygardoje Nr. 50 apygardos komisijos pirmininkui ir pavaduotojui
spalio mėn. už vieną darbo dieną sumokėta du kartus;
 Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų, Respublikos Prezidento rinkimų, rinkimų į
Europos Parlamentą ir referendumo komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių skatinimo tvarkos
aprašo11 2 punktą komisijų pirmininkai gali būti skatinami vienkartine pinigine išmoka, kuri negali
būti didesnė kaip 100 procentų gauto atlyginimo per mėnesį. Pagal to paties aprašo 5 punktą
vienkartinės piniginės išmokos dydis nustatomas atsižvelgiant ir į komisijų pirmininkų atlikto darbo
apimtį. Audito metu nustatyta, kad Vakarinėje rinkimų apygardoje Nr. 27 (rinkimų apylinkės
Nr. 13−23), Radviliškio rinkimų apygardoje Nr. 44 (rinkimų apylinkės Nr. 10, 13, 31 ir 33),
Rokiškio rinkimų apygardoje Nr. 50 (rinkimų apylinkės Nr. 1, 4, 5, 25 ir 26) ir Suvalkijos rinkimų
apygardoje Nr. 63 (rinkimų apylinkės Nr. 1, 5, 6 ir 11) komisijų pirmininkams vienkartinės
piniginės išmokos buvo skirtos du kartus;
 Vakarinėje rinkimų apygardoje Nr. 27 rinkimų apylinkių Nr. 21 ir 23 komisijų
pirmininkams skirtos vienkartinės piniginės išmokos viršijo nustatytus jų dydžius.

10

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-09-18 nutarimas Nr. 916 „Dėl atlyginimo už darbą Lietuvos Respublikos
Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų rinkimų ir referendumo komisijose“.
11
Ten pat.
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Patikrinus 5 atsirinktas rinkimų apygardas, nustatyta samdomo personalo (buhalterių,
kompiuterininkų ir kt.) neteisingo darbo užmokesčio priskaitymo atvejų:
 Vakarinės rinkimų apygardos Nr. 27 apygardos buhalteriui apskaičiuotas darbo
užmokestis taikant didesnius atlygius už darbo dieną negu nustatyta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu12,
 Senamiesčio rinkimų apygarda Nr. 2, Radviliškio rinkimų apygarda Nr. 44 ir Suvalkijos
rinkimų apygarda Nr. 63 nepateikė Lietuvos Respublikos darbo kodekso 147 straipsnio 6 dalyje
nustatytų darbo laiko apskaitos žiniaraščių duomenų apie buhalterių ir kompiuterininkų faktiškai
dirbtą darbo laiką, todėl negalime patvirtinti, kad darbo užmokestis apskaičiuotas taikant Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatytus atlygius už darbo dieną.
Pastebėjimai

Vyriausioji rinkimų komisija tvarko rinkimams ir referendumams skirtas valstybės lėšas,
vadovauja apygardų rinkimų komisijų finansinei veiklai ir kontroliuoja13 apygardų rinkimų
komisijų veiklą. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas yra valstybės biudžeto asignavimų
valdytojas, kuris pagal Biudžeto sandaros įstatymo14 5 straipsnio 1 dalies 7 punktą privalo
užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą,
efektyvumą ir rezultatyvumą. Audito metu nustatyta atlyginimo už veiklą rinkimuose mokėjimo
pažeidimų, taigi Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko nustatytos ir taikytos vidaus
kontrolės procedūros šioje srityje nepakankamos ir neveiksmingos.
Atsižvelgdami į nustatytus išmokėto atlyginimo neatitikimus su teisės aktų nustatytais
dydžiais ir apskaitos dokumentais, atkreipiame dėmesį, kad, mūsų nuomone, teisės aktais nėra
nustatyta pakankama apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų atsakomybė
Vyriausiajai rinkimų komisijai už rinkimų organizavimui naudojamas valstybės biudžeto lėšas,
taip pat nepakankamos ir jų panaudojimo kontrolės priemonės. Vyriausioji rinkimų komisija
nevykdo apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų darbdavio funkcijų, teisės aktais
detaliai nereglamentuotas darbo ar tarnybos santykių tarp jų buvimas, nėra nustatytos rinkimų
komisijų darbo laiko apskaitos taisyklės, todėl Vyriausioji rinkimų komisija nevykdo
pakankamos apygardų rinkimų komisijoms skiriamų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo
kontrolės.
Vyriausiosios rinkimų komisijos ir apygardų rinkimų komisijų pirmininkų pagal Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 256 straipsnį sudarytų individualios visiškos materialinės
atsakomybės sutarčių galiojimas ir teisėtumas abejotinas.

12

Ten pat.
Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas, 2002-06-20 Nr. IX-985, 3 straipsnio 2 dalies 2 ir 9 punktai.
14
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30, Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais)
13
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Vadovaudamiesi Seimo rinkimų įstatymo ir Apmokėjimo samdomam personalui už darbą
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų, Respublikos Prezidento rinkimų, rinkimų į Europos
Parlamentą komisijose ir asmenims už ūkinių ir techninių funkcijų atlikimą referendumo
komisijose tvarkos aprašo 2 punktu16, rinkimų komisijų pirmininkai pagal terminuotas darbo
sutartis gali samdyti reikiamą skaičių pagalbinio personalo. Atkreipiame dėmesį, kad rinkimų
komisijų pirmininkai su pagalbiniu personalu sudarytose terminuotose darbo sutartyse nurodė
save kaip darbdavius, tačiau rinkimų komisijos neatitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekso
14 ir 16 straipsniuose nustatytos darbdavio sąvokos − nėra darbinio teisnumo ir veiksnumo
(žr. ataskaitos 1 d., 5 psl.). Mūsų nuomone, rinkimų komisijose dirbančio pagalbinio personalo
darbdavys turėtų būti Vyriausioji rinkimų komisija.

2.2. Dėl kitų išlaidų
Vyriausioji rinkimų komisija pagal 2008-08-12 sutartį Nr. 08-649-17KOD/S1-20 pervedė
Užsienio reikalų ministerijai 307,5 tūkst. Lt Seimo rinkimų ir referendumo organizavimui ir
vykdymui Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, nepatvirtinusi
biudžeto išlaidų sąmatos, kurioje būtų nurodytas lėšų paskirstymas pagal išlaidų ekonominę
paskirtį, tuo nesivadovaudama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
sudarymo ir vykdymo taisyklių17 67 punktu. Be to, sutartyje numatyta atsiskaitymo forma neatitinka
šių taisyklių 68 punkto, nes ministerija turėjo būti įpareigota pateikti Biudžeto išlaidų sąmatos
įvykdymo ataskaitą (forma Nr. 2).
Atsižvelgusi į Valstybės kontrolės pastebėjimus, Vyriausioji rinkimų komisija 2009-03-30
su Užsienio reikalų ministerija pasirašė sutartį, kurioje numatytos lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už
jas sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir
vykdymo taisyklių 67 ir 68 punktus.

3. Kiti pastebėjimai
Įvertinus Vyriausiosios rinkimų komisijos vidaus kontrolės sistemą, apie tarpinius audito
rezultatus komisijos pirmininkas buvo informuotas Valstybės kontrolės 2008 m. gruodžio 23 d.
raštu Nr. S-(10-1.9.1)-2412 „Dėl vidaus kontrolės ir 2008 m. rugsėjo 30 d. finansinės atskaitomybės
vertinimo rezultatų“. Vyriausioji rinkimų komisija įgyvendino pateiktą rekomendaciją.

15

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas, 1992-07-09 Nr. I-2721, 22 straipsnio 3 dalis.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-09-18 nutarimas Nr. 916 „Dėl atlyginimo už darbą Lietuvos Respublikos
Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų rinkimų ir referendumo komisijose“.
17
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimas Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
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4. Rekomendacijos
1. Kontroliuoti apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų darbo laiko apskaitą ir darbo
apmokėjimą. Esant teisės aktų pažeidimams, taikyti materialinės atsakomybės priemones.
Informuoti Valstybės kontrolę apie įgyvendintų vidaus kontrolės priemonių veiksmingumą.
2. Inicijuoti teisės aktų pakeitimus, numatančius apygardų rinkimų komisijų pirmininkų
atsakomybę už rinkimams skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir finansinę veiklą.
3. Kreiptis į Finansų ministeriją dėl apygardų ir apylinkių rinkimų komisijoms skirtų
valstybės biudžeto asignavimų pateikimo finansinėse ataskaitose.

1-ojo audito departamento direktorė
1-ojo audito departamento
vyriausioji valstybinė auditorė

Vita Jurkevičienė

Rasa Guobienė

Valstybinio audito ataskaitos kopija pateikta Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

11
Valstybinio audito ataskaita

PRIEDAI
Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Vyriausiojoje rinkimų
komisijoje atlikto finansinio
(teisėtumo) audito rezultatų“
1 priedas

Rekomendacijų įgyvendinimo planas
Eil.
Nr.

Rekomendacija

Subjektas,
kuriam
pateikta
rekomendacija

Veiksmas /
Priemonės /
Komentarai

Rekomendacijos
įgyvendinimo terminas
(data)

1

2

3

4

5

1.

1.Kontroliuoti apygardų ir apylinkių
rinkimų komisijų darbo laiko apskaitą ir
darbo apmokėjimą. Esant teisės aktų
pažeidimams, taikyti materialinės
atsakomybės priemones. Informuoti
Valstybės kontrolę apie įgyvendintų vidaus
kontrolės priemonių veiksmingumą.

Vyriausiajai
rinkimų
komisijai

Bus įgyvendinta
atliekant patikrinimus
Lietuvos Respublikos
Prezidento rinkimų ir
rinkimų į Europos
Parlamentą laikotarpiu
savivaldybių rinkimų
komisijose.

Apie kiekvieną mėnesį
atliktus patikrinimus
iki sekančio mėnesio
15 d. Valstybės
kontrolei bus teikiama
informacija apie
patikrinimų rezultatus.

2.

Inicijuoti teisės aktų pakeitimus,
numatančius apygardų rinkimų komisijų
pirmininkų atsakomybę už rinkimams skirtų
valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir
finansinę veiklą.

Vyriausiajai
rinkimų
komisijai

Bus įgyvendinta.

2009-12-31

3.

Kreiptis į Finansų ministeriją dėl apygardų
ir apylinkių rinkimų komisijoms skirtų
valstybės biudžeto asignavimų pateikimo
finansinėse ataskaitose.

Vyriausiajai
rinkimų
komisijai

Bus įgyvendinta.

2009-05-31

Atstovas ryšiams, atsakingas už Valstybės kontrolės informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane
nustatytais terminais:
Finansų skyriaus vedėja
tel. (8 5) 239 6966, el. p. dajaks@vrk.lt

Danguolė Jakštienė
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Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Vyriausiojoje rinkimų
komisijoje atlikto finansinio
(teisėtumo) audito rezultatų“
2 priedas

Apygardų, kurių pirmininkams apskaičiuotas atlyginimas taikant
didesnius negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus tarifus už
darbo dieną, sąrašas

Eil.
Nr.

Rinkimų
apygardos
numeris

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

63
28
44
42
53
66
46
59
70
52
43

Rinkimų apygarda
Suvalkijos
Aukštaitijos
Radviliškio
Raseinių
Ignalinos-Švenčionių
Kauno kaimiškoji
Pakruojo-Joniškio
Kaišiadorių-Elektrėnų
Varėnos-Eišiškių
Zarasų-Visagino
Kėdainių

Šaltinis – Valstybės kontrolė
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