LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIUS
SPRENDIMAS
DĖL REIKŠMINGŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE
2010 m. liepos 9 d. Nr. SP-22
Vilnius
Išnagrinėjusi valstybinio audito, atlikto Klaipėdos miesto savivaldybėje, 2010 m. gegužės
31 d. ataskaitą Nr. FA-P-32-11-59, n u s t a t a u :
1. Savivaldybės administracija pažeidė:
1.1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies ir 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) 15 punkto
nuostatas, nes savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto (3 gyvenamųjų pastatų,
11 negyvenamųjų pastatų ir patalpų, 2 kitų statinių) neužregistravo apskaitos registruose.
1.2. Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 179 ir 261 punktų nuostatas, nes
nepagrįstai užregistravo investicijų projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų komplekso
Klaipėdoje, Dubysos g. 10, statyba“ 440,2 tūkst. Lt faktines išlaidas ir 2009 m. pabaigoje apskaitos
registruose neužregistravo šios sumos debetinio įsiskolinimo.
1.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 3 punkto (2008 m.
liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1673 redakcija) nuostatas, nes nesivadovaudama Viešųjų pirkimų
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu
Nr. 1S-21 patvirtintos Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių
nustatymo metodikos (2006 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1S-10 redakcija) 4 punktu statybos darbų
sutartyje (2009 m. rugpjūčio 24 d. Nr. J12-208) ir papildomame susitarime (2009 m. lapkričio 2 d.
Nr. J12-297) nenustatė kainodaros taisyklių užsakovo rezervui (5 proc. nuo statybos montavimo
darbų vertės, arba 2 648 358,53 Lt) nenumatytiems statybos darbams atlikti.
1.4. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 patvirtintos Moksleivio krepšelio ir sutartinių
moksleivių apskaičiavimo metodikos (2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1947 redakcija)
3 punkto nuostatas, nes savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintą 105 534,5 tūkst. Lt valstybės
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biudžeto specialiąją tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti paskirstė biudžetinėms ugdymo
įstaigoms ne pagal sutartinių mokinių skaičių.
2. Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla, Klaipėdos „Pamario“ vidurinė mokykla
ir Klaipėdos „Versmės“ specialioji mokykla-darželis pažeidė Lietuvos Respublikos finansų ministro
2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos (2007 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1K-346 redakcija)
2.1.1 punkto nuostatas, nes darbo užmokesčiui skirtus asignavimus panaudojo darbdavių socialinės
paramos išlaidoms (60 625,35 Lt išeitinėms išmokoms, 7 599,18 Lt ligos pašalpoms, 600 Lt
pašalpoms mirties atveju) apmokėti. Dėl to savivaldybės Biudžeto išlaidų mokinio krepšeliui
finansuoti įvykdymo 2010 m. sausio 1 d. ataskaitoje (forma Nr. B-13, 4 eil.) pateiktos 68,8 tūkst. Lt
didesnės „Darbo užmokestis pinigais“ (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.1.1.1.1.) ir ta
pačia suma mažesnės (25 eil.) „Darbdavių socialinė parama pinigais“ (kodas 2.7.3.1.1.1) kasinės
išlaidos.
Vadovaudamasi 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 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai, merui Rimantui Taraškevičiui ir
administracijos direktoriui Aloyzui Každailevičiui sprendimo dėstomojoje dalyje išdėstytus
reikšmingus teisės aktų pažeidimus.
2. Įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą ir administracijos direktorių Aloyzą
Každailevičių įstatymų nustatyta tvarka traukti pažeidimus padariusius asmenis tarnybos ar
drausminėn atsakomybėn.
3. Nustatyti Klaipėdos miesto savivaldybei 80 kalendorinių dienų sprendimo įvykdymo
terminą ir 5 kalendorinių dienų informacijos apie sprendime nurodytų įpareigojimų įvykdymą
pateikimo Valstybės kontrolei terminą, skaičiuojant nuo jų įvykdymo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 19 straipsniu, sprendimas
per 20 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.
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