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ĮŢANGA
Audito tikslas – įvertinti: valstybės biudţeto asignavimų 2011 metams planavimą teisėtumo
poţiūriu; audituojamo subjekto 2010 metų finansinių ir biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir (ar)
kitų ataskaitų duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę; valstybės lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę; valstybės lėšų ir turto
valdymą, naudojimą ir disponavimą jais ekonomiškumo poţiūriu.
Audituojamas subjektas – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras,
adresas: Didţioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, kodas 191428780.
Centras yra tarpţinybinė valstybinė institucija, tirianti visas genocido ir kitų nusikaltimų
ţmonijai ir ţmoniškumui bei karo nusikaltimų apraiškas ir Lietuvos gyventojų persekiojimą
okupacijų metais, taip pat ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo procesus, inicijuojanti genocido
organizatorių ir vykdytojų teisinį įvertinimą, įamţinanti laisvės kovotojų ir genocido aukų
atminimą. Centro steigėjo funkcijas vykdo LR Seimas.
Audituojamu laikotarpiu centrui vadovavo generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė,
buhalterinę apskaitą tvarkė Apskaitos skyriaus vedėja Daiva Raţukaitė.
Audituojamas laikotarpis – 2010 metai.
Centrui pavaldi biudţetinė įstaiga yra Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo,
aukų rėmimo ir atminimo įamţinimo fondas. Fondo steigėja yra LR Vyriausybė. Fondo buveinės
adresas: Didţioji gatvė 17/1, Vilnius, kodas 288720170. Audituojamu laikotarpiu šiai biudţetinei
įstaigai vadovavo fondo valdybos pirmininkas Jonas Valenčius.
Lietuvos Respublikos Seimo pasipriešinimo okupaciniams reţimams dalyvių ir nuo
okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisija 2010 m. geguţės 26 d. posėdyje
išnagrinėjo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro veiklos ataskaitą. Komisija
pastebėjo, kad pateiktoje ataskaitoje gali būti neracionalaus biudţeto asignavimų panaudojimo
poţymių ir 2010-06-01 raštu Nr. S-2010-857 prašė Valstybės kontrolės atlikti Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centro finansinį ir veiklos auditą. Todėl audito metu buvo
nagrinėjama 2010 metų centro veikla.
Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė apie finansines ataskaitas, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais
teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito išvadoje.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Valstybės, savivaldybių, Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir Valstybinio socialinio
draudimo fondo 2010 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo terminas
įstatymu1 pratęstas iki 2011 m. spalio 1 d.
Teisės akte numatyta,2 kad visų konsolidavimo lygių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkiniai rengiami naudojantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine
sistema. Finansų ministro patvirtintame 2010 metų konsolidavimo kalendoriuje3 nurodyta, kad
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir jam pavaldi įstaiga finansines
ataskaitas šioje sistemoje turi pateikti iki geguţės 26 d., o Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centras konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį turi parengti ir patvirtinti
liepos mėn.
Kadangi finansinių ataskaitų rinkiniai bus pateikti Finansų ministerijai ir patikrinti po
birţelio 1 d., o vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais 4 audito išvada turi būti pateikta ne
vėliau kaip birţelio 1 d., todėl nuomonės dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centro finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumo audito išvadoje nepareiškiame.
Audito metu buvo vertinamas ūkinių operacijų registravimas apskaitoje pagal Viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir audituojamas Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 2010 metų biudţeto sąmatų vykdymo ataskaitų
rinkinys:
 Biudţeto sąmatų vykdymo ataskaitų 2010 m. gruodţio 31 d. aiškinamasis raštas,
2011-01-18 Nr. 17R-1;
 Įmokų į biudţetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, 2010 m. gruodţio 31 d.
ataskaita (forma Nr. 1);
 Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo 2010 m. gruodţio 31 d. ataskaita (forma Nr. 2);
 Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2010 m. gruodţio 31 d.
ataskaita (forma Nr. 3);
 Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2010 m. gruodţio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4).
Centras ir jam pavaldi įstaiga 2010 metais vykdė tris programas:
1

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2007-06-26 Nr. X-1212 (2011-04-21 įstatymo Nr. XI-1343
redakcija), 32 str. 7 d.
2
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-16 nutarimas Nr. 730 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių
finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų uţ konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinių rengimą, nustatymo“, 2.7 p.
3
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-05-03 įsakymas Nr. 1K-171 „Dėl 2010 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.
4
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. 26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais), 44 p.
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 01.01. „Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamţinimas“;

 01.03. „Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių materialinis rėmimas ir atminimo
įamţinimas“;
 01.88. „Specialioji Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo bei įamţinimo
programa“.
Šioms programoms patvirtinta5 5 325,00 tūkst. Lt asignavimų, iš jų 4 992,00 tūkst. Lt išlaidoms
(iš jų 2 565,00 tūkst. Lt darbo uţmokesčiui) ir 333,00 tūkst. Lt turtui įsigyti. Gauta 5 296,3 tūkst. Lt,
o panaudota 5 296,3 tūkst. Lt. Be to, 2009 metais nepanaudotas specialiosios programos likutis,
kuris sudaro 569,8 tūkst. Lt (iš jų 554,8 tūkst. Lt išlaidoms, 15,0 tūkst. Lt turtui įsigyti), perkeltas į
2010 metų asignavimų planą.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus6.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą uţtikrinimą, kad ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų ir valstybės lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas
uţtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų
(100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių.
Auditui taikytas reikšmingumo lygis:


1 proc. visų kasinių išlaidų – 52,9 tūkst. Lt. Tai didţiausia priimtina klaidų suma,

naudojama vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma rodo, kad finansinės ataskaitos,
kuriose yra nurodytos išlaidos, visais reikšmingais atţvilgiais teisingos. Be to, vertintas kokybinis
kiekvienos klaidos nustatytos klaidos reikšmingumas.
Audito metu, siekiant gauti įrodymų, reikalingų audito tikslams pasiekti, atlikta:
 išsami rizikos analizė (audito planavimo etape), kuri leido panaudoti rizika ir
reikšmingumu pagrįstą audito metodiką, audito darbą sutelkiant didţiausiose rizikos srityse;
 tvarkų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų perţiūra ir nuoseklios perţiūros testai
(kontrolės aplinkos tyrimas);
 vidaus kontrolės veiksmingumo ir nuoseklumo vertinimas (kontrolės testai);
 ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių išsamios ir analitinės audito procedūros
(savarankiškos audito procedūros);
 Centro 2009 m. darbo ataskaitos perţiūra.

5

Lietuvos Respublikos 2010 m. valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2009-12-10
Nr. XI-563; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-01-20 nutarimas Nr. 70 (2010-12-08 nutarimo Nr. 1747 redakcija) „Dėl 2010
m. Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“.
6
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais).
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Vertinome ar centras, vykdydamas investicinį projektą „Tuskulėnų rimties parko
memorialinio komplekso ekspozicijos įrengimas“, taikė Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus
pirkimo būdus.
Svarbiausiose audito srityse (pagrindinės ir kitos veiklos darbo uţmokesčio ir socialinio
draudimo sąnaudos, ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas, pagrindinės ir kitos veiklos pajamos
ir sąnaudos) buvo atliktos vidutinės apimties savarankiškos audito procedūros. Joms atlikti buvo
atrinkti audito pavyzdţiai, kurie geriausiai reprezentavo visumą. Audito įrodymai gauti taikant
skaičiavimą, patikrinimą, paklausimą, analitines ir kitas audito procedūras.
Valstybės kontrolės 2010 metų valstybinio audito programoje buvo numatyta sisteminių
tyrimų sritis – viešojo sektoriaus subjektų sąskaitų likučių perkėlimo teisingumas. Šioje sisteminių
tyrimų srityje buvo atliktos audito procedūros.
Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai finansinio (teisėtumo) audito
nuomonei pareikšti.
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
1. Pastebėjimai dėl Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos centro veiklos
1.1. Dėl veiklos prioritetų, mokslinio tiriamojo darbo krypčių
Centras 2010 metais skyrė nepakankamai dėmesio Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro įstatymo7 įgyvendinimui formuojant šiuo įstatymu apibrėţtos srities tyrimų
valstybinę politiką. Atlikdamas jam pavestus uţdavinius, centras nustato tyrimų kryptis ir metodiką,
formuluoja darbo problematiką, sudaro ilgalaikes ir trumpalaikes genocido ir rezistencijos tyrimo
programas ir jas įgyvendina, koordinuoja visų kitų institucijų vykdomus šios srities tyrimus ir kt.
Šioms funkcijoms įgyvendinti 2010 metais nebuvo aiškiai išskirti veiklos prioritetai, nepatvirtinta
mokslinio tiriamojo darbo strategija ir prioritetai, aiškiai neišskirtos mokslinio tiriamojo darbo
kryptys, atliekami moksliniai tyrimai nurodyti padalinių planuose, o jie nebuvo patvirtinti. Šias
pagrindines funkcijas įgyvendina struktūriniai padaliniai – Genocido ir rezistencijos tyrimo
departamentas, sudarytas iš Istorinių tyrimų programų skyriaus, Archyvinio vardynų skyriaus, ir
Memorialinis departamentas sudarytas iš Atminimo programų skyriaus, Memorialinio meno ir
ekspertizės skyriaus, Genocido aukų muziejaus su jam priklausančiais skyriais (ţr. 2 priedą). Šiuose
departamentuose dirba 75 darbuotojai (iš viso yra 124 centro darbuotojų).
Prie Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento buvo įsteigta Mokslo taryba8 (2010-12-14
reorganizuota į Ekspertizės instituciją). Ji vykdė dalį centro funkcijų: svarstyti ir tvirtinti centro
tyrimų strategiją, nustatyti jos prioritetus, svarstyti ir tvirtinti instituto ir jo mokslo darbuotojų
tyrinėjimų tematiką bei mokslinių darbų išleidimo ar straipsnių publikavimo tvarką, kasmet
svarstyti išleistą mokslinę produkciją ir kt. Tačiau jos veikla buvo neefektyvi ir neatliko
patvirtintuose veiklos nuostatuose nurodytų funkcijų. Tokios pat funkcijos buvo numatytos centro
tarybos, sudarytos iš struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų, darbo tvarkoje9. Tarybai
pavesta svarstyti ir tvirtinti centro strateginius ir metinius veiklos planus ir prioritetus, koordinuoti
centro padalinių mokslinį ir organizacinį darbą, padalinių programas ir kitus dalykus. 2010 m.
gruodţio 10 d. raštu Nr. S-(50-1694)-2580 informavome centrą, kad Mokslo tarybos ir centro
tarybos nuostatuose numatyta veikla dėl prioritetų nustatymo ir tvirtinimo dubliuojasi.
Atkreipiame dėmesį, kad Seimo Ţmogaus teisių komitetas 2010 m. geguţės 26 d. posėdyje,
išnagrinėję Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 2009 m. veiklos ataskaitą,
7

LR Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymas, 1997-06-05 Nr. VIII-238, 5 str.
LGGRT centro generalinio direktoriaus 1997 m. geguţės mėn. patvirtinti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
departamento Mokslo tarybos nuostatai.
9
LGGRT centro generalinio direktoriaus 2010-10-28 įsakymu Nr. 1V-189 patvirtinta centro tarybos sudėtis ir jos darbo tvarka.
8
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pasiūlė aiškiai išskirti centro veiklos prioritetus, aktyvinti prie Genocido ir rezistencijos tyrimo
departamento sudaromos Mokslo tarybos veiklą ir kt.10
Atsiţvelgus į rekomendacijas, 2010 m. gruodţio 14 d. centro generalinio direktoriaus įsakymu11
Mokslo taryba buvo reorganizuota į Ekspertizės instituciją, veikiančią prie Genocido ir rezistencijos
tyrimo departamento ir sudarytą iš Ekspertų komisijų atlikti kiekvienos konkrečios tyrimų programos
arba projekto ekspertizę. Audito metu nustatyta, kad tokia pati Ekspertizės institucija12 2002 metais
buvo įkurta prie centro Memorialinio departamento, tačiau centro valdymo organizavimo schemoje13
nenurodyta. Šios Ekspertizės institucijos neturi patvirtintų nuostatų ar kitų dokumentų, kuriuose būtų
numatyta projektų arba tyrimų programų ekspertizių atlikimo tvarka, komisijų darbo organizavimas ir
funkcijos. Centras numatė, kad į jas bus kviečiami aukštos kvalifikacijos specialistai, tačiau
nereglamentavo, ar jie bus kviečiami iš kitų mokslo įstaigų ir institucijų, ar iš centro mokslo darbuotojų.
Kadangi su kiekvienu komisijos nariu numatyta sudaryti autorines sutartis, o atlygio dydis uţ darbą
komisijose nereglamentuotas, siekiant išvengti neracionalaus biudţeto lėšų naudojimo centro
darbuotojai komisijose galėtų dirbti savo pagrindinio darbo metu be papildomo uţmokesčio (kaip ir
buvo numatyta reorganizuotos į Ekspertizės instituciją Mokslo tarybos nuostatuose).
Centras, atsiţvelgęs į Valstybės kontrolės 2010 m. gruodţio 10 d. rašte Nr. S-(50-1694)2580 nurodytus dalykus ir teiktas rekomendacijas, tarybos posėdyje14 apsvarstė ir patvirtino
mokslinių tyrimų programas, išskyrė dvi ilgalaikes prioritetines programas („Lietuvos sovietizacija
1940–1941, 1944–1988 metais“ ir „Antisovietinis pasipriešinimas 1944–1954 metais“) ir 2011
metų prioritetinius darbus, vykdant LR Seimo paskelbtų Laisvės gynimo ir didţiųjų netekčių
atminimo bei Holokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo matų programas, patvirtino
2011 metų darbų ir finansinius planus generalinio direktoriaus 2011-01-28 įsakymu Nr. IV-21.
2010 metais centras vykdė veiklą aiškiai nenustatęs ir neišskyręs veiklos prioritetų,
nebuvo patvirtinta mokslinio tiriamojo darbo strategija, aiškiai neišskirtos mokslinio
tiriamojo darbo kryptys.
Centras iki šiol nenustatė Ekspertizės institucijų, vykdančių veiklą prie Genocido ir
rezistencijos tyrimo ir Memorialinio departamentų, aiškių darbo organizavimo ir projektų
ekspertizių atlikimo tvarkų. Nenumatyta galimybė į komisijas įtraukti centro darbuotojus,
tiesiogiai susijusius su centro vykdoma veikla, o aukštos kvalifikacijos specialistus –
ekspertus kviesti tik esant būtinybei. Nereglamentuotas atlygio dydis uţ darbą komisijose.
10

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6275&p_d=99692&p_k=1, [Ţiūrėta 2011-03-31].
LGGRT centro generalinio direktoriaus 2010-12-14 įsakymas Nr. IV-211 „Dėl LGGRTC Mokslo Tarybos reorganizavimo į
Ekspertizės instituciją“.
12
LGGRT centro generalinio direktoriaus 2002-10-24 įsakymas Nr.123 „Dėl Laisvės kovų įamţinimo meno tarybos reorganizavimo
į Ekspertizės instituciją“.
13
LGGRT centro generalinio direktoriaus 2010-12-14 įsakymu Nr. IV-212 patvirtinta LGGRT centro valdymo organizavimo
schema.
14
LGGRT centro tarybos 2010-12-22 posėdţio protokolas Nr.63R-04.
11
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Memorialinis departamentas įgyvendina vieną iš uţdavinių – vykdo genocido aukų ir
rezistencijos atminimo įamţinimą, inicijuoja, atlieka ekspertizes, organizuoja memorialų, atminimo
įamţinimo ţenklų, paminklų statybos, lentų ir simbolių projektus ir programas. Paminklų statyba buvo
vykdoma vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtinta tęstine 2002–2008 programa15. Pagal ją buvo
numatyta pastatyti paminklus septynioms Lietuvos partizanų apygardoms. Programos įgyvendinimui
gauta ir panaudota 5 827,3 tūkst. Lt asignavimų. Programa galutinai neįgyvendinta, nes nebuvo skirta
lėšų paminklo Dainavos apygardos partizanams projekto įgyvendinimui. Nuo 2011 metų atminimo
įamţinimas yra vykdomas Lietuvos valstybės atkūrimo istorijos tyrimo ir atmintinų datų paminėjimo
komisijos16 sprendimu patvirtinta programa „Dėl 2011 m. Laisvės gynimo ir didţiųjų netekčių
atminimo metų“ ir „Laisvės gynėjų dienos 20-mečio minėjimo programa“ (2010-11-29 Nr. 904SP-2) ir
Vyriausybės 2010-12-08 nutarimu Nr. 1754 patvirtintomis Holokausto aukomis tapusių Lietuvos
gyventojų atminimo metų minėjimo 2011 metais priemonėmis.
Audito metu pastebėjome, kad centras 2010 metais nebuvo nustatęs Memorialinio
departamento vykdomo atminimo įamţinimo įgyvendinimo prioritetų dėl atminimo ţenklų
pastatymo bei atminimo lentų įrengimo istoriško pagrįstumo, dėl svarbių atminimo įamţinimo
įgyvendinimo vietų nustatymo, dėl objektų įamţinimo pirmenybės ir pan. Centras 2010 metais
pastatė ir įrengė memorialinę lentą partizanams broliams Baliukevičiams Alytuje ir 12 vnt. tipinių
atminimo ţenklų įvairiuose Lietuvos rajonuose. Centro tipinių ir netipinių atminimo ţenklų bei
lentų pagaminimo ir pastatymo faktinės išlaidos 2010 m. buvo 161,1 tūkst. Lt.
Centro Leidybos skyrius 2010 metais patyrė 169,7 tūkst. Lt veiklos išlaidų, iš kurių
didţiausios: 68,0 tūkst. Lt leidinių spaudos darbų paslaugoms atlikti ir 77,0 tūkst. Lt leidinių
sukūrimo autoriniams atlyginimams. Kai kuriais atvejais lėšos buvo naudojamos ne pačiu
ekonomiškiausiu būdu, nes autorinės sutartys buvo sudarytos darbuotojų pareiginiuose nuostatuose
nustatytoms kai kurioms tiesioginėms funkcijoms vykdyti. Pavyzdţiui:
Sukurti leidinių viršelio dizainą ir sumaketuoti kūrinį spaudai sudaryta 1,95 tūkst. Lt autorinė sutartis
(2010-10-28 Nr.1F-55) su Leidybos skyriaus maketuotoja, kurios pareiginiuose nuostatuose numatyta
vykdyti maţos apimties iliustruotų leidinių rengimą, atlikti teksto meninį sprendimą, parengti leidinio teksto
struktūros sprendimą (maketą), vykdyti kitus nenuolatinio pobūdţio pavedimus ir kt.

Skyrius vykdė veiklą aiškiai nenustatęs prioritetų, programos tikslų, kai kurias paslaugas
atliko neplanuotai. Pavyzdţiui:
Sudaryta 15,0 tūkst. Lt autorinė sutartis (2010-06-01 Nr.1F-34) atlikti David Remnick knygos „Lenin‘s
tomb“ (Lenino kapas) vertimą iš anglų į lietuvių kalbą. Vertimas leidybiniuose planuose nenumatytas, lėšų
poreikis neplanuotas.

15

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimas Nr. 1600 „Dėl Atminimo ţenklų, simbolių ir paminklų genocido aukoms
ir asmenims, represuotiems uţ pasipriešinimą okupaciniams reţimams tęstinės 2002–2008 metų programos patvirtinimo“.
16
Lietuvos Respublikos Seimo 2007-06-26 nutarimas Nr. X-1209 „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo istorijos tyrimo ir atmintinų datų
paminėjimo komisijos).
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Be to, šios autorinės sutartys sudarytos nesivadovaujant Viešųjų supaprastintų pirkimų
taisyklėmis17, nes buvo apklaustas tik vienas tiekėjas.
Centras įgyvendindamas atminimo įamţinimą vykdė atminimo ţenklų statymą ir
atminimo lentų įrengimą nenustatęs prioritetų.
Centro Leidybos skyrius 2010 metais nesivadovavo leidybiniais planais, autorines
sutartis su savo darbuotojais sudarė nesivadovaudamas Viešųjų supaprastintų pirkimų
taisyklėmis18 ir pareiginiuose nuostatuose nustatytoms tiesioginėms funkcijoms vykdyti.
Todėl negalėjome įvertinti, ar skyrius biudţeto lėšas – 77,0 tūkst. Lt, skirtas leidinių
sukūrimo autoriniams atlyginimams, panaudojo ekonomiškai ir pagrįstai.

1.2. Dėl centrui pavaldţios įstaigos Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo įamţinimo
fondo veiklos
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo įamţinimo
fondas įsteigtas Vyriausybės nutarimu19, tai biudţetinė įstaiga, pavaldi centrui. Fondo pagrindiniai
uţdaviniai: materialiai remti genocido aukas ir rezistencijos dalyvius, finansuoti itin svarbias
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, genocido aukų ir rezistencijos dalyvių
įamţinimo programas, materialiai remti leidinius apie genocido aukas ir rezistenciją.
Fondo uţdaviniai finansuoti itin svarbias ir skubias Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo bei genocido aukų ir rezistencijos dalyvių atminimo įamţinimo programas ir
materialiai remti leidinius apie genocido aukas ir rezistenciją dubliuojasi su centro vykdomais
uţdaviniais.
Fondas 2010 metais vykdė 01.03. programą „Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių
materialinis rėmimas ir atminimo įamţinimas“, kuriai skirta 600,0 tūkst. Lt biudţeto lėšų. Fondas
genocido aukoms ir rezistencijos dalyviams ir jų artimiesiems remti išleidţia ne maţiau kaip 80
proc. valstybės biudţeto skirtų lėšų. 2010 metais pagal vykdomą programą socialinėms pašalpoms
fondas išmokėjo 489,4 tūkst. Lt.
Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių nukentėjusiojo teisinį statusą suteikia centras (2010
metais teisinis statusas pripaţintas 1559 pretendentams į teisinį statusą), o fondas tik vykdo paramos
skyrimo ir išmokėjimo funkciją. Todėl asmenys, kuriems centras suteikė teisinį statusą dėl paramos
skyrimo ir gavimo, turi kreiptis į fondą. Mūsų nuomone, šią funkciją (paramos skyrimo ir
išmokėjimo) galėtų vykdyti centras, taip uţtikrindamas asmenų aptarnavimą vieno langelio
17

LGGRT centro generalinio direktoriaus 2010-01-05 įsakymu Nr. 1V-02 patvirtintos Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės, 100.1 p.
Ten pat.
19
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-04-07 nutarimas Nr.418 „Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų
rėmimo ir atminimo įamţinimo fondo steigimo“.
18
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principu. Atkreipiame dėmesį, kad fondo funkcijoms atlikti patvirtinti tik 3,4 etatai (valdybos
pirmininkas 0,5 etato, vyr. finansininkė 0,5 etato, atsakinga sekretorė 1 etatas, sekretorė kasininkė 1
etatas ir valytoja 0,4 etato). Fondas panaudos pagrindais naudojasi centro patikėjimo teise
valdomomis 35,34 m2 patalpomis Gedimino pr. 40, Vilniuje. 2010 metais fondo kasinės išlaidos
sudarė: darbo uţmokestis ir socialinis draudimas 62,3 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų naudojimas 47,4
tūkst. Lt (iš jų: ryšių 2,4 tūkst. Lt, komunalinės 2,3 tūkst. Lt, kitos paslaugos 42,7 tūkst. Lt).
Fondo veiklą ir jo išlaikymo išlaidas būtų galima optimizuoti – įvertinant centro
struktūrą, funkcijų dubliavimąsi, jų priskyrimą centrui, asmenų aptarnavimą vieno
langelio principu, siekiant biudţeto lėšas naudoti racionaliau ir ekonomiškiau.

2. Pastebėjimai dėl buhalterinės apskaitos ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų
Įvertinus centro biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinį reikšmingų pastebėjimų nenustatyta.
Sutikrinus centro ir pavaldţios įstaigos (fondo) apskaitytus buhalterinių sąskaitų likučius
suvestiniame apskaitos registre 2009 m. gruodţio 31 d. su šių įstaigų balansuose (formose Nr. 1)
nurodytais likučiais, neatitikimų nenustatyta. Dėl VSAFAS taikymo reikšmingų pastebėjimų,
galinčių turėti įtakos finansinių ataskaitų teisingumui, nenustatyta.

3. Pastebėjimai dėl valstybės turto ir lėšų valdymo,
naudojimo, disponavimo jais teisėtumo
3.1. Dėl investicinio projekto „Tuskulėnų rimties parko memorialinio
komplekso ekspozicijos įrengimas“
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras vykdydamas investicinį projektą
įsigijo papildomų projekte nenumatytų darbų, netaikydamas Viešųjų pirkimų įstatyme20 nustatytų
pirkimo būdų. Centras pagal darbų pirkimo komisijos21 2010 m. geguţės 11 d. patvirtintas
supaprastinto atviro konkurso sąlygas vykdė ekspozicijos „Tuskulėnų paslaptys“ įrengimo Valicko
vilos patalpose paslaugų pirkimą. Įvykdţius šį pirkimą 2010 m. liepos 9 d. su UAB „Baldų
sistemos“ buvo pasirašyta ekspozicijos įrengimo sutartis Nr. 2F-37. Jos 3.2 punkte numatyta, kad
sutarties objekto kaina nustatoma remiantis rangovo 2010 m. birţelio 2 d. pateiktu pasiūlymu.
Kaina, nurodyta sutarties 3.1 punkte (361,37 tūkst. Lt), yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines išlaidas, susijusias su ekspozicijos įrengimu, ir gali būti keičiama tik gavus maţiau
lėšų, atsisakant darbų pagal sąmatoje numatytus kiekius ir kainas.

20

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 1996-08-13, Nr. I-1491 (2005-12-22 įstatymo Nr. X-471 redakcija).
LGGRT centro generalinio direktoriaus 2010-09-03 įsakymu Nr. 1V-151 sudaryta komisija Tuskulėnų rimties parko memorialinio
komplekso įrengiamos ekspozicijos atliktų darbų priėmimui.
21
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Centro komisijos22 2010 m. gruodţio 22 d. posėdţio protokolu23 nutarta nesant būtinybei
neatlikti dalies numatytų darbų, vietoj jų atliekant kitus papildomus darbus. Remiantis šiuo
protokolu pasirašytas priedas Nr. 4 prie 2010 m. liepos 9 d. ekspozicijos įrengimo sutarties. Jame
neatliekama darbų uţ 6,38 tūkst. Lt, o papildomų darbų numatyta uţ 35,45 tūkst. Lt.
Rangovo UAB „Baldų sistemos“ pateiktoje darbų sąmatoje uţsakovo rezervas numatytas
nesivadovaujant Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo
metodika24, nes ekspozicijos įrengimo sutarties sąmatose numatytam uţsakovo rezervui
nenustatytos kainodaros taisyklės.
Centras, vykdydamas investicinį projektą, įsigijo papildomų darbų uţ 35,45 tūkst. Lt
netaikydamas Viešųjų pirkimų įstatyme25 nustatytų pirkimo būdų. Dėl to negalėjome
įsitikinti, ar racionaliai buvo panaudotos valstybės biudţeto lėšos papildomiems darbams
įsigyti, kaip reikalaujama Viešųjų pirkimų įstatyme26.
Rangovo UAB „Baldų sistemos“ pateiktoje darbų sąmatoje uţsakovo rezervas
numatytas nesivadovaujant Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros
taisyklių nustatymo metodikos27 reikalavimais.

3.2. Dėl kitoms paslaugoms skirtų asignavimų naudojimo
Centras sudarydamas autorines sutartis kai kurioms paslaugoms atlikti (pvz.: vertimo,
konsultavimo, renginių vedimo, statistinių duomenų apdorojimo, teksto redagavimo ir kt.)
nesivadovavo Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklėmis28, nes vykdė tik vieno tiekėjo apklausas
ţodţiu. Apklausos paţymose nurodyta, kad vienas tiekėjas apklausiamas remiantis Viešųjų
supaprastintų pirkimų taisyklių29 nuostata, kad apklausti vieną tiekėją galima, jeigu perkamos
intelektinės, meno, kultūros ar meno atlikėjų paslaugos. Šios perkamos paslaugos neatitiko Viešųjų
supaprastintų pirkimų taisyklių30 nuostatos, todėl centras ja vadovautis negalėjo. Be to, kai kurios
sutartys neatitinka Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme31 nustatyto autorių teisių objekto.
Pavyzdţiui:

22

Ten pat.
LGGRT centro 2010-12-22 komisijos posėdţio protokolas Nr. 2SR-93.
24
Viešųjų pirkimų direktoriaus 2003-02-25 įsakymu Nr. 1S-21 (2006-02-02 įsakymo Nr. 1S-10 redakcija) patvirtintos Viešojo
pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 4 p.
25
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 1996-08-13, Nr. I-1491 (2005-12-22 įstatymo Nr. X-471 redakcija)
26
Ten pat 3 str. 2 d.
27
Viešųjų pirkimų direktoriaus 2003-02-25 įsakymu Nr. 1S-21 (2006-02-02 įsakymo Nr. 1S-10 redakcija) patvirtintos Viešojo
pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 4 p.
28
LGGRT centro generalinio direktoriaus 2010-01-05 įsakymu Nr. 1V-02 patvirtintos Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės, 100.1
p.
29
Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės, 101.7 p.
30
Ten pat.
31
Autorių teisių ir gretutinių teisių 1999-05-18 įstatymas Nr. VIII-1185 (2003-03-05 įstatymo Nr. IX-1355 redakcija), 4 str.
23
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 Autorinė sutartis ( 3,00 tūkst. Lt Nr. 1F-9) sudaryta 2010-02-17 su Tuskulėnų Rimties parko
memorialinio komplekso vyr. specialiste apdoroti leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ IV tomo
rankraščio statistinius duomenis. Šie darbai neatitinka Autorių teisių ir gretutinių įstatymo 32 nuostatų
(sutartys dėl techninių paslaugų ar kitokių paslaugų teikimo nelaikomos autorinėmis). Taip pat atkreiptinas
dėmesys, kad uţ minėtų darbų atlikimą atsakingi ir juos atlieka (formuoja Vardyno IV tomo duomenų bazę,
suveda naują informaciją iš baudţiamųjų bylų, bylų kartotekos, iš tremties bylų ir kt. šaltinių) Genocido ir
rezistencijos tyrimo departamento Archyvinio vardynų skyrius keturi darbuotojai.
 Autorinė sutartis (0,64 tūkst. Lt Nr.1F-16) sudaryta 2010-03-19 su centro direktore vertinimo
konsultacinėms paslaugoms teikti. Paslaugos turėjo būti teikiamos moksleivių konkurse vertinant „Lietuvos
kovų uţ laisvę bei netekčių istorija“ pateiktų dainų įrašus ir rašinius. Minėti darbai neatitinka Autorių teisių
ir gretutinių teisių įstatymo 33 nuostatų (sutartys dėl konsultavimo paslaugų nelaikomos autorinėmis).

Centras sudarė autorines sutartis su darbuotojais darbams ir paslaugoms atlikti, kurie
numatyti jų pareiginiuose nuostatuose tiesioginėms funkcijoms vykdyti. Paţymėtina, kad
Vyriausybės nutarimo34 5.2 punkte numatyta, kad darbuotojams uţ papildomų darbų vykdymą
mokamos priemokos (jeigu nesudaroma papildoma darbo sutartis). Pavyzdţiui:
 Autorinė sutartis (1,5 tūkst. Lt Nr.1F-44) 2010-07-14 sudaryta su Istorinių tyrimų programų vyr.
specialiste darbams, kurie numatyti jos pareiginiuose nuostatuose35. Patikrinus atliktų darbų aprobavimo
2010-08-23 aktą ir faktiškai atliktų darbų dokumentus nustatyta, kad autorinė sutartis buvo sudaryta
parengti istorinę archyvinę paţymą apie Ceikinių valsčiaus ţuvusius partizanus. Tokios funkcijos, t. y.
rengti istorines archyvines paţymas, numatytos Istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausiojo specialisto
pareigybės nuostatuose36.

Centras vykdydamas paslaugų pirkimą ir sudarydamas autorines sutartis nesivadovavo
Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklėmis37. Autorines sutartis sudarė su centro darbuotojais
darbams ir paslaugoms atlikti, kurie numatyti jų pareiginiuose nuostatuose ir kurie neatitinka
Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo38 autorių teisių objekto reikalavimų.
Dėl to, negalime patvirtinti, kad 2010 metais 182,54 tūkst. Lt panaudotų autorinių
sutarčių sudarymui iš kitoms paslaugoms skirtų biudţeto asignavimų Centras panaudojo
ekonomiškai ir pagrįstai.

4. Vidaus kontrolės sistemos įvertinimas
Atlikus audito procedūras nustatyta, kad centre vidaus kontrolės sistema sukurta taip, kad
uţtikrintų pagrindinius jai keliamus tikslus; pagrindinės vidaus kontrolės procedūros sukurtos
atsiţvelgiant į vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą ir jos atlikimo
sąnaudas, apskaitos ir informacinę sistemą, turto apsaugos būklę ir kitus vidaus kontrolės kriterijus.
Tačiau audito metu nustatyti reikšmingi centro vykdomos veiklos vidaus kontrolės trūkumai, o

32

Ten pat, 4 str., 39 str. 3 p.
Ten pat.
34
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-07-05 nutarimas Nr. 511 (2009-08-19 nutarimo Nr. 843 redakcija) „Dėl biudţetinių
įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“.
35
LGGRT centro generalinio direktoriaus 2010-09-15 įsakymu Nr. 1V-159 patvirtinti Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento
istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės nuostatai, 16 p.
36
Ten pat.
37
Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės.
38
Autorių teisių ir gretutinių teisių 1999-05-18 įstatymas Nr. VIII-1185 (2003-03-05 įstatymo Nr. IX-1355 redakcija), 4 str.
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investicinio projekto „Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso ekspozicijos įrengimas“ ir
autorinių sutarčių viešųjų pirkimų, paslaugų ir kitų sričių klaidos rodo, kad vidaus kontrolės sistema
centre veikė nepatikimai, todėl ji vertinama kaip patenkinama.

5. Rekomendacijos
Centras dėl audito metu nustatytų dalykų ir teiktų rekomendacijų buvo informuotas
2010 m. gruodţio 10 d. raštu Nr. S-(50-1694)-2580 ir 2011 m. balandţio 14 d. raštu Nr. S-(501694)-688. Pateikus ataskaitos projektą, centras nustatė ir patvirtino39 genocido aukų ir rezistencijos
atminimo įamţinimo įgyvendinimo prioritetus dėl atminimo ţenklų pastatymo ir atminimo lentų
įrengimo.
Atsiţvelgdami į ataskaitoje išdėstytus dalykus rekomenduojame:
1.

Paskirti atsakingus asmenis, kurie kas ketvirtį vykdytų centro struktūrinių padalinių

veiklos planų įgyvendinimo stebėseną (1.1 poskyris, 9–10 psl.).
2.

Nustatyti Ekspertizės institucijų prie Memorialinio departamento ir Genocido ir

rezistencijos tyrimo departamento darbo organizavimo ir projektų ekspertizių atlikimo tvarkas (1.1
poskyris, 7–8 psl.).
3.

Reglamentuoti Ekspertų komisijų sudėtį ir sudarymą, numatant įtraukti į jų veiklą centro

mokslo darbuotojus, o tik esant būtinybei į jas kviesti aukštos kvalifikacijos specialistus –
ekspertus, siekiant racionaliau naudoti biudţeto lėšas (1.1 poskyris, 8 psl.).
4.

Nustatyti Autorinių sutarčių poreikio planavimo ir sudarymo tvarką, siekiant, kad

autorinių sutarčių objektai atitiktų jiems keliamus teisės aktų reikalavimus ir kad autorinių kūrinių
sukūrimui būtų taikomi Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti pirkimo būdai (3.2 poskyris, 12–13 psl.).
Rekomendacijų įgyvendinimo plane (ţr. 1 priedą) pateikti audituojamo subjekto tolesni
veiksmai ir rekomendacijų įvykdymo terminai.
L. e. p. 5-ojo audito departamento direktorė
L. e. p. 5-ojo audito departamento
vyresnioji valstybinė auditorė

Rasa Gabrilavičienė
Jolanta Morozovienė

Valstybinio audito ataskaitos kopijos (nuorašai) (po vieną egz.) pateiktos (-i):
Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui
Lietuvos Respublikos Seimo pasipriešinimo okupaciniams reţimams dalyvių ir nuo okupacijų
nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijai

39

LGGRT centro Tarybos posėdţio 2011-04-08 protokolas Nr.63R-04.
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PRIEDAI
Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centre atlikto finansinio
(teisėtumo) audito rezultatų“
1 priedas

Rekomendacijų įgyvendinimo planas
Eil.
Nr.

Rekomendacija

1

2

Rekomendacijos ataskaitoje
1.
Paskirti atsakingus asmenis, kurie kas
ketvirtį vykdytų centro struktūrinių
padalinių veiklos planų įgyvendinimo
stebėseną
2.

Nustatyti Ekspertizės institucijų prie
Memorialinio departamento ir Genocido
ir rezistencijos tyrimo departamento
darbo
organizavimo
ir
projektų
ekspertizių atlikimo tvarkas

3.

Reglamentuoti Ekspertų komisijų sudėtį
ir sudarymą, numatant įtraukti į jų
veiklą centro mokslo darbuotojus, o tik
esant būtinybei į jas kviesti aukštos
kvalifikacijos specialistus – ekspertus,
siekiant racionaliau naudoti biudţeto
lėšas
Nustatyti Autorinių sutarčių poreikio
planavimo ir sudarymo tvarką, siekiant,
kad autorinių sutarčių objektai atitiktų
jiems keliamus teisės aktų reikalavimus
ir kad autorinių kūrinių sukūrimui būtų
taikomi Viešųjų pirkimų įstatyme
nustatyti pirkimo būdai

4.

Veiksmas/
Priemonės/
Komentarai40
3

Rekomendacijos
įvykdymo terminas
(data)41
4

Paskirti Sekretoriato sk. vedėją kas
ketvirtį vykdyti centro struktūrinių
padalinių veiklos planų
įgyvendinimo stebėseną, įrašant šią
funkciją į pareiginius nuostatus
Apsvarstyti centro tarybos posėdyje
ir nustatyti Ekspertizės institucijų
prie Memorialinio departamento ir
Genocido ir rezistencijos tyrimo
departamento darbo organizavimo
ir projektų ekspertizių atlikimo
tvarkas
Skirti centro specialistus ekspertais
pagal kompetenciją, numatyti
kviestinius ekspertus ypatingai
svarbiems atvejams

Iki 2011-06-30

Įpareigoti padalinių vadovus
pateikti autorinių sutarčių poreikį
2010 m. II pusmečiui, centro
Tarybos posėdyje apsvarstyti
pasiūlymus, derinti juos su Viešųjų
pirkimų įstatyme nustatytais
reikalavimais

Iki 2011-07-01

L. e. p. vyresnioji valstybinė auditorė

Iki 2011-06-30

Iki 2011-06-30

Jolanta Morozovienė

tel. (8 5) 266 6816, faks. (8 5) 266 6761, el. p. jmorozoviene@vkontrole.lt

40
41

Numatyta audituojamo subjekto.
Numatyta audituojamo subjekto.
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Valstybinio audito ataskaita

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centre atlikto finansinio
(teisėtumo) audito rezultatų“
2 priedas
LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO VALDYMO
ORGANIZAVIMO SCHEMA
GENERALINIS DIREKTORIUS

CENTRO TARYBA

GENERALINIO DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAS ŪKIO REIKALAMS

ŪKIO SKYRIUS

SEKRETORIATAS

\

BIBLIOTEKA

Centro archyvas
APSKAITOS SKYRIUS

INFORMACINIŲ SISTEMŲ
PRIEŽIŪROS SKYRIUS

TEISĖS IR PERSONALO
ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

LEIDYBOS SKYRIUS

GENOCIDO IR REZISTENCIJOS
TYRIMO DEPARTAMENTAS

MEMORIALINIS
DEPARTAMENTAS

Istorinių tyrimų
programų skyrius

Atgimimo
programų skyrius

Archyvinis vardynų
skyrius

Tuskulėnų rimties
memorialinis
kompleksas

Ekspertizės
institucija
(Ekspertų
komisijos)

Koplyčiakolumbariumas

Memorialinio meno ir
ekspertizės skyrius
Ekspertizės
institucija
(Ekspertų
komisijos)*
GENOCIDO AUKŲ
MUZIEJUS

Fondų apskaitos
skyrius
Istorijos skyrius

Ūkio skyrius

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Teisinė analizė ir konsultacinė
grupė
Archyvinė analizė ir
informacijos grupė
Rezistentų dokumentų rengimo
grupė
Nukentėjusiųjų asmenų
dokumentų rengimo grupė

* LGGRTC generalinio direktoriaus 2010-12-14 įsakymu Nr. IV-212 patvirtintoje valdymo schemoje
Ekspertizės institucija prie Memorialinio departamento nenurodyta.
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