LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJAS
SPRENDIMAS
DĖL REIKŠMINGŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ AKMENĖS RAJONO
SAVIVALDYBĖJE
2011 m. birželio 13 d. Nr. SP-4
Vilnius

Išnagrinėjusi valstybinio audito, atlikto Akmenės rajono savivaldybėje, 2011 m. gegužės 12 d.
ataskaitą Nr. FA-P-33-4-26 „Dėl Akmenės rajono savivaldybėje atlikto finansinio (teisėtumo)
audito rezultatų“, n u s t a t a u:
1. Savivaldybė pažeidė Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo reikalavimus
(2009 m. liepos 14 d. įstatymo Nr. XI-334 redakcijos 28 straipsnio 7 ir 9 dalis, 2010 m. birželio 4 d.
įstatymo Nr. XI-879 redakcijos 28 straipsnio 8 ir 11 dalis), nes valstybinės (valstybės perduotos
savivaldybėms) funkcijos „Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas“ lėšas, iš viso
63 078,60 Lt, panaudojo ne pagal paskirtį – ne viešiesiems darbams, o sezoniniams žemės ūkio
darbams ūkininkų ūkiuose, žemės ūkio bendrovėse finansuoti. Audito metu nustatyta, kad viešųjų
darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartyse nurodyti sezoniniai žemės ūkio darbai buvo
nepagrįstai priskirti viešiesiems darbams, nes pagal Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo
įstatymo 28 straipsnio 2 dalį (2009 m. liepos 14 d. įstatymo Nr. XI-334 ir 2010 m. birželio 4 d.
įstatymo Nr. XI-879 redakcijos) viešieji darbai – tai laikino pobūdžio darbai, Vyriausybės ar jos
įgaliotos institucijos patvirtintame Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų
ir tvarkos apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka atliekami įmonėse, įstaigose, organizacijose ar
kitose organizacinėse struktūrose, teikiantys socialinę naudą vietos bendruomenei, padedantys
palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą.
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio 3 dalis nustato
savivaldybėms pareigą metų pabaigoje likusias nepanaudotas tikslinės paskirties lėšas, nustatytas
savivaldybių biudžetams priimant atitinkamų metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, ir lėšas, kurios per metus buvo paskirtos savivaldybių
biudžetams pagal įstatymus ar Vyriausybės nutarimus arba panaudotas ne pagal savo tikslinę
paskirtį, iki sausio 10 d. grąžinti į valstybės biudžetą.
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2. Savivaldybės administracija, įsigydama Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ pagrindinės
mokyklos pastato rekonstravimo statybos darbus, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio
1 dalies (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-471 ir 2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1673
redakcijos) reikalavimus, nes netaikė jokių Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pirkimų procedūrų,
įsigydama iš rangovo už 60 016,00 Lt papildomus statybos darbus (2007 m. rugpjūčio 6 d.
papildomas susitarimas Nr. SS-370 prie 2007 m. kovo 13 d. rangos darbų sutarties Nr. SS-114) ir
įsigydama iš kitos statybos bendrovės už 685 855,54 Lt statybos darbus (2009 m. lapkričio 27 d.
sutartis Nr. SS-595, 2010 m. sausio 4 d. sutarties priedas Nr. 1/SS-34).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi,
18 straipsnio 1, 3, 4, 7 punktais ir 20 straipsniu, n u s p r e n d ž i u :
1. Nurodyti Akmenės rajono savivaldybės merui ir administracijos direktoriui sprendimo
dėstomojoje dalyje išdėstytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus.
2. Įpareigoti Akmenės rajono savivaldybę grąžinti į valstybės biudžetą ne pagal paskirtį,
pažeidžiant įstatymus ir kitus teisės aktus, panaudotas valstybės biudžeto tikslinės paskirties lėšas –
63 078,60 Lt.
3. Įpareigoti Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorių įstatymų nustatyta
tvarka traukti pažeidimus padariusius asmenis tarnybos ar drausminėn atsakomybėn (sprendimo
dėstomosios dalies 2 punktas).
4. Nustatyti:
4.1. Akmenės rajono savivaldybei 60 kalendorinių dienų sprendimo nusprendžiamosios
dalies 2 punkto įpareigojimo įvykdymo terminą ir 5 kalendorinių dienų informacijos apie šio
įpareigojimo įvykdymą pateikimo Valstybės kontrolei terminą, skaičiuojant nuo jo įvykdymo;
4.2. Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriui 60 kalendorinių dienų
sprendimo nusprendžiamosios dalies 3 punkto įpareigojimo įvykdymo terminą ir 5 kalendorinių
dienų informacijos apie šio įpareigojimo įvykdymą pateikimo Valstybės kontrolei terminą,
skaičiuojant nuo jo įvykdymo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 19 straipsniu, sprendimas
per 20 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui.
Sprendimas siunčiamas Akmenės rajono savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir
Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui.
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