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Išnagrinėjęs valstybinio audito, atlikto Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos
institute (toliau – Institutas), 2009 m. gegužės 27 d. ataskaitą Nr. FA-P-50-10-40, n u s t a t a u:
1.Institutas, pažeisdamas Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 70 (2005 m. gruodžio 30 d.
įsakymo Nr. 1K-405 redakcija, toliau – Taisyklės) 15, 17, 20, 47, 52, 85, 95 ir 135 punktus,
neteisingai tvarkė ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, atsargų, pavedimų lėšų ir jų išlaidų
apskaitą, todėl Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. sausio 1 d. balanse ilgalaikio materialaus turto
(aktyvo 01 sąskaita) likutis nurodytas 21 619,2 tūkst. Lt didesnis, nematerialaus turto (aktyvo 010
sąskaita) likutis – 41,5 tūkst. Lt mažesnis, trumpalaikio turto (aktyvo 070 sąskaita) likutis – 7,5
tūkst. Lt mažesnis, ilgalaikio turto fondo (pasyvo 250 sąskaita) likutis – 21 336,9 tūkst. Lt didesnis,
trumpalaikio turto fondo (pasyvo 260 sąskaita) likutis – 7,5 tūkst. Lt mažesnis, ilgalaikio
materialiojo turto nusidėvėjimo (pasyvo 020 sąskaita) likutis nurodytas 252,3 tūkst. Lt didesnis, o
nematerialiojo turto amortizacijos (pasyvo 021 sąskaita) likutis – 11,5 tūkst. Lt mažesnis,
atsiskaitymų už pavedimų lėšas (pasyvo 176 sąskaita) likutis nurodytas 36,2 tūkst. Lt mažesnis, o
pavedimų lėšų išlaidų (aktyvo 214 sąskaita) likutis – 42,5 tūkst. Lt mažesnis, atsiskaitymų su
biudžetu (pasyvo 173 sąskaita) likutis 6,1 tūkst. Lt mažesnis, o atsiskaitymų su įvairiais debitoriais
ir kreditoriais (pasyvo 178 sąskaita) likutis – ta pačia suma didesnis.
2. Institutas pažeidė Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543,
22 punktą, nes 2008 m. nepervedė į valstybės biudžetą 51,3 tūkst. Lt pajamų, gautų už suteiktas
mokymo paslaugas, ir 29 punktą, nes gautas pajamas (51,3 tūkst. Lt) panaudojo darbuotojų darbo
užmokesčiui, nepatvirtinęs sąmatos.
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3. Institutas pažeidė Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1
punktą, kadangi valstybės biudžeto asignavimus (12,9 tūkst. Lt), skirtus darbo užmokesčiui,
panaudojo gydytojų-konsultantų apmokėjimui už suteiktas paslaugas. Institutas iš ilgalaikiam turtui
įsigyti skirtų asignavimų įsigijo trumpalaikio turto už 7,5 tūkst. Lt ir patirtas išlaidas apskaitė
pažeisdamas Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1K-280, nuostatas.
Pažeisdamas Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 79 punktą,
skirtus valstybės biudžeto asignavimus Institutas naudojo nepatikslinęs sąmatos.
4. Institutas, pažeisdamas Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo,
tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478, 26 punktą, įsigijo ilgalaikį turtą
(laboratorinę įrangą) 1 635,0 tūkst. Lt didesne suma nei 2008 m. buvo planuota ir gauta valstybės
biudžeto asignavimų ilgalaikiam turtui įsigyti.
5. Institutas, pažeisdamas Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo,
tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478, 6 punktą, įsigijo ilgalaikio turto už 91,3
tūkst. Lt be patvirtinto investicijų projekto.
6. Institutas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 2 dalį, 2008 m. pabaigoje,
nepadengęs kreditinio įsiskolinimo (1 646,2 tūkst. Lt) iš valstybės biudžeto lėšų tiekėjams už įsigytą
ilgalaikį turtą bei prekes ir paslaugas avansu sumokėjo socialinio draudimo įmokas – 22,3 tūkst. Lt.
Mokėjimas nepagrįstas apskaitos dokumentais, todėl pažeista Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatymo 12 straipsnio 2 dalis.
7. Institutas, pirkdamas medikamentus (680,8 tūkst. Lt), netaikė Lietuvos Respublikos
Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų pirkimo procedūrų.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi,
18 straipsnio 1, 3, 7 punktais ir 20 straipsniu bei atsižvelgdamas į tai, kad Institutas 2009 m. ištaisė
klaidas, susijusias su buhalterine apskaita, n u s p r e n d ž i u:
1. Nurodyti Instituto direktoriui Alvydui Rimantui Pauliukevičiui sprendimo dėstomojoje
dalyje išdėstytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus.
2. Įpareigoti Instituto direktorių Alvydą Rimantą Pauliukevičių įstatymų nustatyta tvarka
traukti asmenis, padariusius teisės aktų pažeidimus, tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.
3. Nustatyti Instituto direktoriui Alvydui Rimantui Pauliukevičiui 40 kalendorinių dienų
sprendimo įvykdymo ir 45 kalendorinių dienų informacijos apie sprendimo įvykdymą pateikimo
Valstybės kontrolei terminą.
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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 Instituto direktoriui Alvydui Rimantui Pauliukevičiui ir Lietuvos
Respublikos Seimo Audito komitetui.
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