LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJAS
SPRENDIMAS
DĖL REIKŠMINGŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ POLICIJOS
DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS
2009 m. birželio 23 d. Nr. SP-24
Vilnius
Išnagrinėjęs valstybinio audito, atlikto Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), 2009 m. gegužės 29 d. ataskaitą Nr.
FA-P-40-7-59, n u s t a t a u:
1. Policijos departamentui pavaldi įstaiga - Kauno apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538
patvirtinto Vidaus tarnybos statuto (toliau – Vidaus tarnybos statutas) 57 straipsnį, iš vidaus
tarnybos atleidžiamam statutiniam valstybės tarnautojui išmokėjo 5,8 tūkst. Lt didesnę nei priklausė
išeitinę kompensaciją. Dėl neteisėtai išmokėtos išeitinės kompensacijos Kauno apskrities
vyriausiajam policijos komisariatui padaryta 5,8 tūkst. Lt žala.
2. Policijos departamentui pavaldi įstaiga - Kauno apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas, pažeisdamas Vidaus tarnybos statuto 31 straipsnio 2 dalį, statutiniams valstybės
tarnautojams apskaičiavo 8,1 tūkst. Lt daugiau nei priklausė priemokų už budėjimą namuose.
3. Policijos departamentui pavaldi įstaiga - Vilniaus miesto vyriausiasis policijos
komisariatas netaikė Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatyme nustatytų valstybės turto perdavimo būdų ir žirginio sporto klubui
„Aliūras“ suteikė teisę nemokamai naudotis patikėjimo teise valdomu valstybės turtu –
administraciniu pastatu, maniežu (hipodromu) ir sandėliu, o Lietuvos olimpiniam sporto centrui −
administraciniu pastatu ir maniežu (hipodromu) Belmonto g. 34, Vilniuje.
4. Policijos departamentui pavaldžios įstaigos įsigijo prekes, darbus ir paslaugas
pažeisdamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą:
4.1. Lietuvos policijos logistikos centras, vykdydamas investicinį projektą “Anykščių rajono
policijos komisariato pastato Anykščiuose, Troškūnų g. 3, rekonstravimas“, netaikė Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų pirkimo būdų ir 2008 m. įsigijo rekonstrukcijos
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darbo projektą už 88,5 tūkst. Lt, naujus įrenginius ir darbus (radijo ryšio bokštas, įgarsinimo
sistemos įrenginiai, vaizdo skaitmeninių signalų multiplekseris, ryšių kanalizacijos montavimo
darbai ir ryšio tinklų iškėlimo darbai) už 346,3 tūkst. Lt.
4.2. Lietuvos policijos logistikos centras sudarė statybos rangos sutartį rekonstrukcijos
darbams už 12 239,6 tūkst. Lt, kurioje, pažeidžiant tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 11 punktą, nenurodyta nuostata, kad pirkimo
sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos. Dėl to Lietuvos policijos logistikos
centras ir rangovas 2008 metais papildomu susitarimu padidino sutarties kainą iki 20 835,9 tūkst.
Lt.
4.3. Lietuvos policijos logistikos centras, Vilniaus ir Klaipėdos apskričių vyriausieji
policijos komisariatai, pažeisdami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9
dalį, 2008 metais sudarė sutartis dėl 1 684,7 tūkst. Lt ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimo
nepasibaigus pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminui.
4.4. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas netaikė Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų pirkimo būdų ir 2008 metais įsigijo transporto priemonių
nutempimo ir saugojimo paslaugų už 11 tūkst. Lt.
4.5. Lietuvos policijos mokymo centras netaikė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatyme nustatytų pirkimo būdų ir 2008 metais sudarė autorines sutartis dėl paskaitų medžiagos
rengimo ir perskaitymo už 253,3 tūkst. Lt.
5. Policijos departamentas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m.
lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 (2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 111 redakcija) 1.6 punktą,
neatlygintinai naudojosi pavaldžiai įstaigai Lietuvos policijos logistikos centrui priklausančiais
lengvaisiais automobiliais.
6. Policijos departamentui pavaldi įstaiga - Lietuvos kriminalinės policijos biuras,
pažeisdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 (2006 m.
rugsėjo 27 d. nutarimo Nr. 959 redakcija) patvirtinto Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio
darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo 6.1 ir 6.2 punktus, statutiniam valstybės tarnautojui
išmokėjo 1,0 tūkst. Lt didesnę nei priklausė išeitinę kompensaciją. Dėl neteisėtai išmokėtos išeitinės
kompensacijos Lietuvos kriminalinės policijos biurui padaryta 1,0 tūkst. Lt žala.
7. Policijos departamentui pavaldžios įstaigos pažeidė Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 70 (2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K - 405
redakcija) patvirtintas Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisykles (toliau–Taisyklės):
7.1. Lietuvos policijos mokymo centras, pažeisdamas Taisyklių 169 punktą, viešosios
įstaigos Trakų nacionalinio sporto ir sveikatingumo centro 208,9 tūkst. Lt vertės dalininko įnašo
neužregistravo apskaitoje.
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7.2. Lietuvos kriminalinės policijos biuras, pažeisdamas Taisyklių 180 punktą, 302,9 tūkst.
Lt darbuotojams išduotų avansų apskaitė „Atsiskaitymai su programų vykdytojais“ sąskaitoje.
7.3. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, pažeisdamas Taisyklių 20
punktą, 272,6 tūkst. Lt kompiuterio programas, kurios yra sudedamoji įsigyjamos kompiuterinės
įrangos dalis, nepriskyrė kompiuterio įsigijimo vertei.
7.4. Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 367 tūkst. Lt vertės ilgalaikį turtą
apskaitė, pažeisdamas Taisyklių 21 punktą.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi
18 straipsnio 1, 3, 7 punktais ir 20 straipsniu, n u s p r e n d ž i u:
1. Nurodyti Policijos departamento generaliniam komisarui Vizgirdui Telyčėnui sprendimo
dėstomojoje dalyje išdėstytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus.
2. Įpareigoti Policijos departamento generalinį komisarą Vizgirdą Telyčėną:
2.1. pašalinti sprendimo dėstomosios dalies 3, 5, 7 punktuose išdėstytus teisės aktų
pažeidimus;
2.2. įstatymų nustatyta tvarka teisės aktų pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar
drausminėn atsakomybėn;
2.3. įstatymų nustatyta tvarka išieškoti Policijos departamentui pavaldžioms įstaigoms Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ir Lietuvos kriminalinės policijos biurui
padarytą žalą (sprendimo dėstomosios dalies 1 ir 6 punktai).
3. Nustatyti Policijos departamento generaliniam komisarui Vizgirdui Telyčėnui 90
kalendorinių dienų sprendimo įpareigojimų įvykdymo ir 95 kalendorinių dienų informacijos apie jų
įvykdymą pateikimo Valstybės kontrolei terminą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 19 straipsniu, sprendimas
per 20 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.
Sprendimas siunčiamas Policijos departamento generaliniam komisarui Vizgirdui Telyčėnui
ir Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui.
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