LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJAS
SPRENDIMAS
DĖL REIKŠMINGŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ VALSTYBINĖJE
SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOJE PRIE APLINKOS
MINISTERIJOS
2009 m. birželio 15.d. Nr. SP- 18
Vilnius

Išnagrinėjęs valstybinio audito, atlikto Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie
Aplinkos ministerijos, 2009 m. gegužės 29 d. ataskaitą Nr. FA-P2-20-7-65, n u s t a t a u:
1. Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos pavaldžios įstaigos
buhalterinę apskaitą tvarkė pažeisdamos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d.
įsakymu Nr. 70 patvirtintų Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių (2005 m. gruodžio
30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija) reikalavimus:
1.1. Dzūkijos nacionalinio parko direkcija ilgalaikio turto nusidėvėjimą skaičiavo
pažeisdama taisyklių 43, 44 ir 441 (2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1K-256 redakcija) punktus,
todėl auditoriai negalėjo patvirtinti 2008 m. gruodžio 31 d. nurodyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir
jo likutinės vertės teisingumo šiose sąskaitose: ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 1 898,3
tūkst. Lt, nematerialiojo turto amortizacija – 13 tūkst. Lt, ilgalaikio turto fondas – 2 140 tūkst. Lt.
1.2. Nesilaikydama taisyklių 15 punkto, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija
nepagrįstai apskaito 135,5 tūkst. Lt vertės pastatą, kurio ji nuo 2007 m. kovo 6 d. patikėjimo teise
nevaldo.
1.3. Pažeisdama taisyklių 95 punktą, Dzūkijos nacionalinio parko direkcija atsargų
sąskaitoje neužregistravo įsigytų lankstinukų (1 000 vnt.) už 1,5 tūkst. Lt ir knygų (604 vnt.) už
7,0 tūkst. Lt.
1.4. Dzūkijos nacionalinio parko ir Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos pajamų ir
įsipareigojimų pervesti gautas pajamas valstybės biudžeto asignavimų valdytojui apskaitą tvarkė
pažeisdamos taisyklių 308 punktą, todėl auditoriai negalėjo patvirtinti 2008 m. gruodžio 31 d.
nurodytų likučių teisingumo šiose sąskaitose: pajamos – 128,4 tūkst. Lt, atsiskaitymai su debitoriais
ir kreditoriais (pasyvas) – 6,7 tūkst. Lt.
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1.5. Dėl to, kad Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos užregistruotas įsiskolinimas kai
kuriems kreditoriams nebuvo sumažintas su jais atsiskaičius, o užregistruotas kai kurių debitorių
įsiskolinimas nebuvo sumažintas gavus iš jų įmokas, ir dėl to, kad pažeidžiant Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintų Inventorizacijos taisyklių (2008 m.
balandžio 17 d nutarimo Nr. 370 redakcija) 4 punktą nebuvo inventorizuoti atsiskaitymų su
debitoriais ir kreditoriais likučiai, auditoriai negalėjo patvirtinti 2008 m. gruodžio 31 d. sąskaitoje
178 nurodytų atsiskaitymų su debitoriais (177,5 tūkst. Lt) ir kreditoriais (61 tūkst. Lt) likučių
teisingumo.
1.6. Dzūkijos nacionalinio parko direkcija išlaidų iš biudžeto apskaitą tvarkė pažeisdama
taisyklių 266, 267, 269 punktus, todėl auditoriai negalėjo patvirtinti 2008 m. gruodžio 31 d.
nurodytų likučių teisingumo šiose sąskaitose: išlaidos iš biudžeto - 47,4 tūkst. Lt, finansavimas iš
biudžeto – 169,5 tūkst. Lt.
1.7. Kurtuvėnų regioninio parko direkcija atsargų, išlaidų iš biudžeto ir pavedimų lėšų,
finansavimo iš biudžeto apskaitą tvarkė pažeisdama taisyklių 78, 135, 143, 211, 214, 215, 266, 280,
282, 283, 285, 288, 289, 293, 295.1 punktus, todėl auditoriai negalėjo patvirtinti 2008 m gruodžio
31 d. nurodytų likučių teisingumo šiose sąskaitose: pavedimų lėšos – 35,8 tūkst. Lt, išlaidos iš
biudžeto – 2,4 tūkst. Lt, finansavimas iš biudžeto – 13,6 tūkst. Lt, atsiskaitymai už pavedimų lėšas –
70,1 tūkst. Lt.
2. Dzūkijos nacionalinio parko ir Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos pažeidė Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1K-170 patvirtintų Biudžetinių
įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių 24 punkto nuostatą, kad finansinės
atskaitomybės formos pildomos pagal buhalterinės apskaitos registrų duomenis, nes apskaitos
registrų duomenys skyrėsi nuo Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos finansinėse ataskaitose
nurodytų faktinių išlaidų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui ir socialinėms išmokoms
(pašalpoms) – 1 093,3 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų naudojimui – 377 tūkst. Lt (išlaidų ekonominės
klasifikacijos kodai 2.1.1.1.1.01, 2.1.2.1.1.01, 2.7.3.1.1.01, 2.2.1.1.1.03-2.2.1.1.1.30), ir nuo
Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos finansinėse ataskaitose nurodytų faktinių išlaidų prekių ir
paslaugų

naudojimui

-

244,3

tūkst. Lt

(išlaidų

ekonominės

klasifikacijos

kodai

2.2.1.1.1.03-2.2.1.1.1.30). Dėl to auditoriai negalėjo patvirtinti šių direkcijų finansinėse ataskaitose
nurodytų faktinių išlaidų teisingumo.
Pavaldžiose įstaigose nustatyti ir nurodyti pažeidimai turėjo įtakos suvestinėse Valstybinės
saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos finansinėse ataskaitose (2009 m. sausio 1 d.
balanse (forma Nr. 1), Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. ataskaitoje (forma
Nr. 2) ir kitose) pateiktų duomenų teisingumui.
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3. Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, pažeisdama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo
įstatymo (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-471 redakcija) 119 straipsnio 1 dalies nuostatą,
kad pirkimai taikant įprastą komercinę praktiką atliekami vadovaujantis perkančiosios organizacijos
patvirtintomis taisyklėmis, dalį prekių ir paslaugų įsigijo neatlikusi tiekėjų apklausos pagal
direktoriaus 2006 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. VI-98 patvirtintas Supaprastintų viešųjų pirkimų,
atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką, taisykles: iš vienos įmonės penkis kartus buvo pirkta
malkų (iš viso už 11,2 tūkst. Lt), iš kitos – įsigyta stovyklaviečių rekreacinės įrangos ir teritorijos
priežiūros paslauga už 20 tūkst. Lt.
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 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorei
Rūtai Baškytei sprendimo dėstomojoje dalyje išdėstytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus,
nustatytus Tarnybai pavaldžiose įstaigose, ir įpareigoti pašalinti sprendimo dėstomosios dalies
1 punkte nurodytus pažeidimus.
2. Nurodyti Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos direktoriui Eimučiui Gudelevičiui,
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorei Jolantai Bernotaitei ir Kurtuvėnų regioninio
parko direkcijos direktoriui Rimvydui Tamulaičiui sprendimo dėstomojoje dalyje išdėstytus jų
vadovaujamose įstaigose nustatytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus ir įpareigoti pašalinti
sprendimo dėstomosios dalies 1 punkte nurodytus pažeidimus.
3. Įpareigoti Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos direktorių Eimutį Gudelevičių, Kuršių
nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorę Jolantą Bernotaitę ir Kurtuvėnų regioninio parko
direkcijos direktorių Rimvydą Tamulaitį įstatymų nustatyta tvarka traukti tarnybos ar drausminėn
atsakomybėn asmenis, padariusius teisės aktų pažeidimus.
4. Nustatyti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorei
Rūtai Baškytei, Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos direktoriui Eimučiui Gudelevičiui, Kuršių
nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorei Jolantai Bernotaitei ir Kurtuvėnų regioninio parko
direkcijos direktoriui Rimvydui Tamulaičiui 120 kalendorinių dienų terminą įvykdyti įpareigojimus,
nurodytus sprendimo nusprendžiamosios dalies 1, 2 ir 3 punktuose, ir 130 kalendorinių dienų
terminą informuoti Valstybės kontrolę apie sprendimo įvykdymą.
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 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktorei Rūtai Baškytei, Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos direktoriui Eimučiui Gudelevičiui,
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Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorei Jolantai Bernotaitei ir Kurtuvėnų regioninio
parko direkcijos direktoriui Rimvydui Tamulaičiui.

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas
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