LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJAS
SPRENDIMAS
DĖL REIKŠMINGŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ KLAIPĖDOS
UNIVERSITETE
2009 m. liepos 16 Nr. SP-36
Vilnius
Išnagrinėjęs valstybinio audito, atlikto Klaipėdos universitete (toliau – Universitetas),
2009 m. birželio 19 d. ataskaitą Nr. AT-P-32-4-22, n u s t a t a u :
1. Universitetas (audituojamu laikotarpiu universitetui vadovavo rektorius Vladas Žulkus,
vyriausiąja buhaltere dirbo Žydrūnė Žalienė, o nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. vyriausiąja buhaltere dirbo
Silvija Tuminienė) pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimu
Nr. 337 patvirtinto Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių
vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo
apmokėjimo sąlygų aprašo 19 punkto ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d.
nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos
tobulinimo“ 5.4 punkto (2002 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1843 redakcija) nuostatas, nes 2008 m.
sausio mėnesį darbuotojams tuo pačiu atveju daugiau negu kartą per metus išmokėjo 24,3 tūkst. Lt
vienkartinių piniginių išmokų, nuo jų priskaičiavo 7,3 tūkst. Lt socialinio draudimo įmokų.
Išmokėjus neteisėtai skirtas išmokas, universitetui padaryta 31,6 tūkst. Lt žala.
Taip pat Universitetas pažeidė Lietuvos Respublikos 2008 m. valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo 14 straipsnio 2 dalį, nes darbuotojams skyrė ir
išmokėjo 120,0 tūkst. Lt vienkartinių piniginių išmokų, turėdamas 2391,5 tūkst. Lt kreditinį
įsiskolinimą (darbo užmokesčio 1531,0 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokų – 696,0 tūkst. Lt,
prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų – 164,5 tūkst. Lt).
2. 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) 15, 20, 32, 39.1 ir 44 punktų nuostatas, reglamentuojančias
ilgalaikio turto apskaitą, dėl to Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse (forma
Nr. 1) nurodyta: 39,1 tūkst. Lt mažesnis nematerialiojo turto (aktyvo 3 eil.), 15,8 tūkst. Lt didesnis
ilgalaikio materialiojo turto (aktyvo 4 eil.), 380,1 tūkst. Lt didesnis ilgalaikio materialiojo turto
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nusidėvėjimo (pasyvo 52 eil.), 39,1 tūkst. Lt mažesnis nematerialiojo turto amortizacijos (pasyvo
53 eil.) ir 364, 3 tūkst. Lt mažesnis ilgalaikio turto fondo (pasyvo 55 eil.) likučiai.
3. Universitetas pažeidė Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 22.2 punktą, nes
iš Klaipėdos miesto savivaldybės perimtą turtą, gautą valdyti patikėjimo teise, apskaitoje
užregistravo likutine verte, o turėjo įregistruoti įsigijimo verte.
4. Universitetas pažeidė Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 7, 51, 99 punktus,
nes visą trumpalaikį turtą ir atsargas, įsigytas iš valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Specialiajai
studijų ir mokslo plėtojimo programai (kodas 1.88) vykdyti, apskaitoje užregistravo be pridėtinės
vertės mokesčio, neatsižvelgdamas į tai, kokiai veiklai vykdyti skirtas turtas.
5. Universitetas pažeidė Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 266 ir 267 punktus,
nes metų pabaigoje išlaidų iš biudžeto sąskaitą uždarė 1 073,6 tūkst. Lt didesne faktinių išlaidų
suma ir Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse (forma Nr. 1) šia suma nurodė
mažesnį sąskaitos 200 „Išlaidos iš biudžeto“ likutį ( aktyvo 41 eil.). Taip pat pažeidė taisyklių
288 punktą, nes metų pabaigoje pavedimų lėšų išlaidų sąskaitą uždarė faktinėmis išlaidomis, esant
kreditoriniam įsiskolinimui, ir balanse (forma Nr. 1) nenurodė 124,6 tūkst. Lt sąskaitos 214
„Pavedimų lėšų išlaidos“ (aktyvas, 46 eil.) likučio metų pabaigoje.
6. Universitetas pažeidė Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 295 punkto
nuostatas dėl finansavimo apskaitos, nes apskaitos registruose ir Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m.
gruodžio 31 d. balanse nenurodė 583,2 tūkst. Lt sąskaitos 230 „Finansavimas iš biudžeto“ (pasyvo
49 eil.) likučio ir nurodė 35,9 tūkst. Lt didesnį sąskaitos 232 „Finansavimas iš kitų šaltinių“ (pasyvo
50 eil.) likutį metų pabaigoje.
7. Universitetas atsiskaitymų už pavedimų lėšas sąskaitų dvejybinius įrašus taikė
pažeisdamas Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 214 punktą, todėl Išlaidų sąmatų
vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse nurodė 142,7 tūkst. Lt mažesnį sąskaitos 176
„Atsiskaitymai už pavedimų lėšas“ (pasyvo 71 eil.) likutį metų pabaigoje.
8. Universitetas atsiskaitymų už trūkumus apskaitą ir lėšas, gautas už suteiktas paslaugas,
tvarkė pažeisdamas Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 194 ir 308 punktus, todėl
audito metu nebuvo galima patvirtinti balanse (forma Nr. 1) nurodytų 291,7 tūkst. Lt sąskaitos 170
„Atsiskaitymai už trūkumus“ (aktyvo eil. 33), 1067,8 tūkst. Lt sąskaitos 173 „Atsiskaitymai su
biudžetu“ (pasyvo 71 eil.), 549,9 tūkst. Lt sąskaitos 111 „Lėšos, gautos už prekes ir paslaugas“
(aktyvo 18 eil.) likučių metų pabaigoje teisingumo.
9. Universitetas pažeidė Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 308 punkto
nuostatas, reglamentuojančias pajamų už teikiamas paslaugas apskaitą, nes apskaitos registruose ir
Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse nurodė 1 046,2 tūkst. Lt mažesnį sąskaitos 400
„Biudžetinių įstaigų pajamos“ (pasyvo 60 eil.) likutį metų pabaigoje.
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10. Universitetas pažeidė Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 311 punkto
nuostatas, reglamentuojančias kompensuotų nuompinigių apskaitą, nes apskaitos registruose ir
Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse nurodė 2,6 tūkst. Lt mažesnį sąskaitos 410
„Kompensuoti nuompinigiai“ (pasyvo 61 eil.) likutį metų pabaigoje.
11. Universitetas pažeidė Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 21.4 ir
21.6 punktus, nes ilgalaikio turto apskaitos registruose nurodė 2 058,3 tūkst. Lt didesnį sąskaitos
014 „Kompiuterinė ir organizacinė technika“ ir ta pačia suma mažesnį sąskaitos 016 „Kitos mašinos
ir įrengimai“ likutį metų pabaigoje. Taip pat Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2008 m.
apyskaitoje (forma Nr. 3) 9 eilutėje „Negyvenamieji pastatai“ nurodė 2 233,9 tūkst. Lt didesnę
negyvenamųjų pastatų įsigijimo vertės, 618,2 tūkst. Lt didesnį turto nusidėvėjimo ir 1 615,7 tūkst. Lt
didesnį likutinės vertės likutį metų pabaigoje ir tomis pačiomis sumomis nenurodė kitų statinių
įsigijimo vertės, turto nusidėvėjimo ir likutinės vertės likučių metų pabaigoje.
12. Universitetas pažeidė Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d.
įsakymu Nr. 1K-184 (2007 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1K-346 redakcija) patvirtintą Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, nes 91,5 tūkst. Lt
pašalpų, mokamų ligos atveju, 19,6 tūkst. Lt išeitinių išmokų, 71,4 tūkst. Lt pašalpų, esant sunkiai
materialinei būklei, mirties ir kitais atvejais, apmokėjo ne iš darbdavio socialinei paramai (išlaidų
ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.7.3.1.1.1) skirtų valstybės biudžeto asignavimų, o iš darbo
užmokesčiui (išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.1.1.1.1.1) skirtų valstybės biudžeto
asignavimų, ir 35,0 tūkst. Lt pastato – mokyklos, esančio Sportininkų g. 13 Klaipėdoje,
rekonstrukcijos darbų išlaidas apmokėjo ne iš ilgalaikio materialiojo turto kūrimui ir įsigijimui
(išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis 3.1.1.2.1.2) skirtų valstybės biudžeto asignavimų, o iš
ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui (išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis
2.2.1.1.1.15) skirtų valstybės biudžeto asignavimų.
13. Universitetas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo
7 straipsnio 1 punktą, prisiėmė 55,9 tūkst. Lt įsipareigojimų, viršydamas 2008 m. Specialiosios
studijų ir mokslo plėtojimo programos (kodas 1.88) sąmatoje patvirtintus asignavimus materialiojo
ir nematerialiojo turto įsigijimui.
14. Universitetas pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 12
straipsnio 4 dalį, nes tik 2008 metais užregistravo 266,1 tūkst. Lt praėjusių laikotarpių faktines
išlaidas (2007 metų– 265,3 tūkst. Lt, 2006 metų– 0,4 tūkst. Lt, 2005 metų–0,4 tūkst. Lt).
15. Universitetas pažeidė Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio
1 dalies 1 punktą, nes ne pagal paskirtį, ne savo vadovaujamos įstaigos programoms vykdyti,
panaudojo 86,9 tūkst. Lt Specialiosios studijų ir mokslo plėtojimo programos (kodas 1.88)
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vykdymui skirtų lėšų, apmokėdamas asociacijos „Baltijos slėnis“ patirtas išlaidas (86,1 tūkst. Lt
galimybių studijos rengimui, 0,8 tūkst. Lt asociacijos steigimo dokumentų parengimui).
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi,
18 straipsnio 1, 2, 3, 7 punktais ir 20 straipsniu, n u s p r e n d ž i u :
1. Nurodyti Klaipėdos universiteto rektoriui Vladui Žulkui sprendimo dėstomojoje dalyje
išdėstytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus.
2. Įpareigoti Klaipėdos universiteto rektorių Vladą Žulkų:
2.1. pašalinti sprendimo dėstomosios dalies 2–11 punktuose išdėstytus pažeidimus;
2.2. įstatymų nustatyta tvarka išieškoti Klaipėdos universitetui padarytą žalą, nurodytą
sprendimo dėstomosios dalies 1 punkte;
2.3. įstatymų nustatyta tvarka pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar
drausminėn atsakomybėn.
3. Nustatyti Klaipėdos universiteto rektoriui Vladui Žulkui 70 kalendorinių dienų terminą
sprendimo nusprendžiamosios dalies 2.1. punkte nurodyto įpareigojimo įvykdymui ir 75
kalendorinių dienų terminą nuo sprendimo gavimo dienos informuoti Valstybės kontrolę apie
įpareigojimo vykdymą, ir 50 kalendorinių dienų terminą sprendimo nusprendžiamosios dalies 2.2. ir
2.3. punktuose nurodytų įpareigojimų įvykdymui ir 55 kalendorinių dienų terminą nuo sprendimo
gavimo dienos informuoti Valstybės kontrolę apie įpareigojimų vykdymą.
Vadovaujantis Valstybės kontrolės įstatymo 19 straipsniu, sprendimas per 20 kalendorinių
dienų nuo jo gavimo dienos Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti
skundžiamas teismui.
Sprendimas siunčiamas Klaipėdos universiteto rektoriui Vladui Žulkui, Klaipėdos
universiteto senatui ir Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui.

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas

Tomas Mackevičius

