LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJAS
SPRENDIMAS
DĖL REIKŠMINGŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ VILNIAUS
GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETE
2009 m. birželio 15 d. Nr. SP‐19
Vilnius
Išnagrinėjęs valstybinio audito, atlikto Vilniaus Gedimino technikos universitete (toliau –
Universitetas), 2009 m. gegužės 29 d. ataskaitą Nr. FA-P5-50-7-50, n u s t a t a u:
1. Universitetas pažeidė Lietuvos Respublikos 2008 valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 2 dalį, nes 2008 m. pabaigoje
sutaupytus darbo užmokesčiui skirtus valstybės biudžeto asignavimus (12,8 tūkst. Lt) panaudojo ne
kreditoriniam įsiskolinimui (2929,9 tūkst. Lt) dengti, bet vienkartinėms išmokoms mokėti, o 213,4
tūkst. Lt panaudojo 2009 metų išlaidoms finansuoti – avansu sumokėjo už užsienio leidinių ir
knygų prenumeratą. Avansinis mokėjimas nepagrįstas apskaitos dokumentais, todėl pažeista
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalis.
2. Universitetas pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio 2 dalį, kadangi viešajai įstaigai „Saulėtekio
slėnis“ perdavė 13,6 tūkst. Lt įnašą be Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo.
3. Universitetas pažeidė 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, nes prisiėmė didesnius
įsipareigojimus

nei buvo skirta projektui vykdyti lėšų ir 2008 m. gruodžio 31 liko rangovui

skolingas 847,1 tūkst. Lt (įsiskolinimas padengtas iš 2009 metams skirtų asignavimų).
4. Universitetas pažeidė 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) 141.1 punktą, kadangi deponuotą darbo
užmokestį 358,7 tūkst. Lt apskaitė ne kitų lėšų sąskaitoje, o pavedimų lėšų sąskaitoje. Universitetas,
pažeisdamas Taisyklių 311, 135-138, 143-146, 291-295, 287 punktų nuostatas, biudžeto,
finansavimo, pavedimų, kitų lėšų, kompensuotų nuompinigių, pajamų apskaitą tvarkė ne pagal
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apskaitos principus ir taisykles, neteisingai taikė dvejybinį įrašą, dėl to buvo nustatytas 484,1 tūkst.
Lt balanso sąskaitose likučių neatitikimas, kurio teisingumo negalima patvirtinti.
5. Universitetas pažeidė Taisyklių 224 punktą, nes nepildė apskaitos registro pagal
kiekvieną debitorių ir kreditorių, neregistravo dalies įsiskolinimų ir atsiskaitymų su paslaugų
tiekėjais.
6. Universitetas pažeidė Inventorizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 (2008 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 370
redakcija) 4 punktą todėl, kad nesuderino dalies gautinų (106,7 tūkst. Lt) ir mokėtinų (147,2 tūkst.
Lt) sumų suderinimo aktais.
7. Universitetas pažeidė Biudžetinių įstaigų

buhalterinės apskaitos organizavimo

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr.
1K-170, 24 punktą, nes neteisingai nurodė debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2008 m. gruodžio 31
d. ataskaitoje (formoje Nr. 6) įsiskolinimo iš biudžeto sumas (debetinio įsiskolinimo – 1 574,0
tūkst. Lt, kreditinio – 2393,3 tūkst. Lt didesnes).
8. Universitetas pažeidė nesivadovaudamas finansų ministro 2003 m. liepos 3 d.
įsakymu Nr. 1K-184 patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų
ir išlaidų klasifikacijos 2.1.1 ir 2.7.3 punktus, nes 42, 6 tūkst. Lt darbo užmokesčio lėšų panaudojo
išeitinėms kompensacijoms išmokėti, 13,6 tūkst. Lt iš kitų paslaugų išlaidų panaudojo finansinio
turto įsigijimui. Dėl neteisingos išlaidų apskaitos Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 metų
gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 2) pateiktos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo (2.1
išlaidų straipsnis) kasinės ir faktinės išlaidos 42,6 tūkst. Lt didesnės, o socialinės išmokos
(pašalpos) (2.7 išlaidų straipsnis) – ta pačia suma mažesnės, kitų paslaugų išlaidos (2.1.1.1.30) 13,6
tūkst. Lt didesnės, o finansinio turto įsigijimo išlaidos (3.2) ) – ta pačia suma mažesnės.
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 Universiteto rektoriui Romualdui Ginevičiui sprendimo dėstomojoje dalyje

išdėstytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus.
2.

Įpareigoti Universiteto rektorių Romualdą Ginevičių įstatymų nustatyta tvarka traukti

asmenis, padariusius teisės aktų pažeidimus, tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.
3.

Nustatyti Universiteto rektoriui Romualdui Ginevičiui 40 kalendorinių dienų

sprendimo įvykdymo ir 45 kalendorinių dienų informacijos apie sprendimo įvykdymą pateikimo
Valstybės kontrolei teminą.
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.
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Sprendimas siunčiamas Universiteto rektoriui Romualdui Ginevičiui ir Lietuvos
Respublikos Seimo Audito komitetui.

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas

Tomas Mackevičius

