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ĮŽANGA
Valstybinio audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o
nepriklausoma nuomonė dėl biudžeto programų sąmatų vykdymo ataskaitų, valstybės lėšų ir turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
pareiškiama valstybinio audito išvadoje.
Audituojamas laikotarpis – 2011 metai.
Audito tikslas – teisėtumo požiūriu įvertinti: valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų
savivaldybių biudžetams 2012 metams planavimą; 2011 metų biudžeto programų sąmatų vykdymo
ataskaitose pateiktus duomenis apie specialiąsias tikslines dotacijas ir pareikšti nepriklausomą
nuomonę; valstybės lėšų ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audituojamas subjektas – Mažeikių rajono savivaldybė, adresas: Laisvės g. 8, 89223
Mažeikiai.
Audituojamu laikotarpiu savivaldybei vadovavo meras Vilhelmas Džiugelis (iki 2011-04-13) ir
meras Antanas Tenys (nuo 2011-04-14), savivaldybės administracijai – direktorius Bronius
Kryžius, Finansų skyriaus vedėja dirbo Julija Balvočienė, vyriausiojo buhalterio funkcijas vykdė
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas Arvydas Pocius.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinamos Mažeikių rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto programų
sąmatų vykdymo ataskaitos:
–

Biudžeto išlaidų mokinio krepšeliui finansuoti vykdymo 2011 m. gruodžio 31 d.

ataskaita (forma Nr. SB-1);
–

Biudžeto išlaidų plano valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)

funkcijoms atlikti 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. SB-2);
–

Biudžeto išlaidų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms

atlikti vykdymo 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. SB-3).
Savivaldybei 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymu1 buvo patvirtinta 83 681,8 tūkst. Lt valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių
dotacijų: 35 238,6 tūkst. Lt valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti,
46 949,0 tūkst. Lt mokinio krepšeliui finansuoti, 1 494,2 tūkst. Lt iš apskričių perduotoms įstaigoms
išlaikyti. Iš viso savivaldybė gavo 82 475,5 tūkst. Lt valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių
dotacijų, o panaudojo 80 385,9 tūkst. Lt, – 1968,0 tūkst. Lt nepanaudotų valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų grąžino į valstybės biudžetą.
Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos savivaldybės tarybos sprendimu2 buvo paskirstytos
59-iems asignavimų valdytojams savivaldybės programoms vykdyti.
Savivaldybei pagal sudarytas su valstybės institucijomis / įstaigomis finansavimo sutartis iš
viso skirta 39 879,1 tūkst. Lt valstybės investicijų ir kitoms programoms ir priemonėms vykdyti.
Savivaldybė 2011 metais gavo 35 988,5 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų, o panaudojo 35 765,3
tūkst. Lt (žr. 1 priedą).
Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto
likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 37 835,74 tūkst. Lt.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad savivaldybės biudžeto programų
sąmatų vykdymo ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų ir valstybės lėšos ir turtas valdomi,
naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus
kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir
sudarytų sandorių.

1

Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2010-12-09
Nr. XI-1210, 4 ir 5 priedėliai.
2
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-02-23 sprendimas Nr. T1-9 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), patikslintas ir pakeistas tarybos sprendimais: 2011-08-26 Nr. T1-202, 2011-09-30 Nr. T1-234,
2011-10-28 Nr. T1-270, 2011-11-25 Nr. T1-297, 2011-12-23 Nr. T1-340.
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Savivaldybėje suplanavome ir atlikome audito procedūras – vertinome 2011 metų ataskaitų
duomenis bei valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą.
Audito metu, siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, atlikta:
–

išsami rizikos analizė (audito planavimo etape), kuri leido panaudoti rizika ir

reikšmingumu pagrįstą audito metodiką, audito darbą sutelkiant didžiausios rizikos srityse;
–

tvarkų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų peržiūra ir nuoseklios peržiūros testai

(kontrolės aplinkos tyrimas);
–

ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių išsamios ir analitinės audito

procedūros (savarankiškos audito procedūros).
Taip pat buvo vertinama, kaip audituojamas subjektas laikėsi įstatymų ir kitų teisės aktų,
sutartinių įsipareigojimų ir kt. Teisėtumo požiūriu įvertintas valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių
dotacijų 2012 metams planavimas.
Atliktos svarbiausių audito sričių (mokinio krepšelio, kitų valstybinių (valstybės perduotų
savivaldybėms) funkcijų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų išlaidų, prekių ir paslaugų
naudojimo išlaidų, socialinių išmokų (pašalpų) išlaidų) mažos arba vidutinės apimties savarankiškos
audito procedūros. Be to, atliktos lėšų kapitalo investicijoms finansuoti, savivaldybės patikėjimo teise
valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, pirkimo sutarčių vykdymo savarankiškos
audito procedūros. Tam buvo atrinkti geriausiai visumą reprezentavę audito pavyzdžiai. Vertindami,
kaip laikomasi teisės aktų, atsižvelgėme į aplinkybes, priežastis, ir pasekmes.
Audito įrodymai gauti taikant skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo, analitines ir kitas
audito procedūras.
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
1. Pastebėjimai dėl savivaldybės biudžeto programų
sąmatų vykdymo ataskaitų duomenų
Įvertinę savivaldybės 2011 metų biudžeto programų sąmatų vykdymo ataskaitose pateiktus
duomenis apie specialiąsias tikslines dotacijas, reikšmingų klaidų ir neatitikimų nenustatėme.

2. Pastebėjimai dėl valstybės turto ir lėšų valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo
2.1. Dėl Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos pastato
Mažeikiuose, Pavenčių g. 3, vidaus patalpų modernizavimo
Įgyvendinant Švietimo įstaigų modernizavimo programą3 pagal lėšų naudojimo sutartį4,
sudarytą su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybė 2011 metais gavo ir
panaudojo 230,0 tūkst. Lt Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos pastato Mažeikiuose, Pavenčių
g. 3, vidaus patalpų modernizavimui.
Savivaldybės administracija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 5 14 straipsnio 2 dalį, nes
įgaliojusi6 Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos vadovą organizuoti statybos ir remonto darbų
viešąjį pirkimą (sudaryti viešojo pirkimo komisiją, atlikti pirkimo procedūras ir nustatyti laimėtoją),
pati nesudarė sutarčių su konkursų laimėtoju. Šias sutartis7 sudarė įgaliotoji perkančioji
organizacija – Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla, nors pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 14
straipsnio 1 dalį8 įgaliotoji perkančioji organizacija gali organizuoti pirkimus ir atlikti pirkimo
procedūras tik iki pirkimo sutarties sudarymo.
Savivaldybės administracija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą, nes, įgaliojusi Mažeikių
Kalnėnų mokyklą atlikti pirkimo procedūras, pati nesudarė sutarčių su konkursų
laimėtoju.

3

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-06-10 nutarimas Nr. 559 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-12-03 nutarimo
Nr. 1290 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2009–
2012 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010-12-27 įsakymas Nr. V-2422
„Dėl švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti skirtų lėšų 2011 metams paskirstymo patvirtinimo“, 13 p.
4
Lėšų naudojimo sutartis, 2011-03-22 Nr. MS-200, sudaryta su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
5
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2005-12-22 įstatymo Nr. X-471 redakcija), 14 str. 2 d.
6
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-06-22 įsakymas Nr.A1-1224 „Dėl įgaliojimo atlikti pirkimą“.
7
Statybos rangos sutartys, 2011-08-03 Nr. 11/08-03 ir 2011-10-10 Nr. 11/10-10, sudarytos su privačia bendrove.
8
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2005-12-22 įstatymo Nr. X-471 redakcija), 14 str. 1 ir 2 d.
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2.2. Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo
Savivaldybė funkcijoms atlikti nenaudoja Vyriausybės nutarimu 9 ir perdavimo–priėmimo
aktu10 perduoto valdyti ir naudoti patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausančio turto –
elektros linijų, kurių įsigijimo vertė 600,5 tūkst. Lt. Šiuo valstybės turtu neatlygintinai naudojasi
privati energetikos bendrovė11.
Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo12 13 straipsniu, privati energetikos bendrovė nepriskiriama subjektams, kuriems gali būti
perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti valstybės turtas, todėl ji
negali neatlygintinai naudotis šiuo valstybės turtu. Energetikos įstatymo13 37 straipsnio 1 ir 2 dalyse
numatyta, kad valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantys bendrai naudojami
energetikos objektai, skirti energijai perduoti ir (ar) skirstyti, įrengti iki šio įstatymo įsigaliojimo,
gali būti parduoti energetikos įmonei už kainą, nustatomą pagal turto ir verslo vertinimą
reglamentuojančius teisės aktus. Išperkamų bendrai naudojamų energetikos objektų kaina
nustatoma vadovaujantis turto ir verslo vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais. Valstybei ar
savivaldybei nuosavybės teise priklausantys bendrai naudojami energetikos objektai perduodami
energetikos įmonei po to, kai valstybės ar savivaldybės institucija, Lietuvos bankas, valstybės ar
savivaldybės įmonė, įstaiga, organizacija, patikėjimo teise valdanti šiuos objektus, sudaro pirkimo–
pardavimo sutartį su energetikos įmone. Sutartis pasirašoma tada, kai energetikos objektų
perdavimui ir sutarties projektui pritaria Vyriausybė ar savivaldybės taryba.
Savivaldybei valdyti patikėjimo teise perduotu 600,5 tūkst. Lt vertės valstybės turtu
(elektros linijomis) neatlygintinai naudojasi privati energetikos bendrovė, nors Valstybės
ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas tai draudžia.
Savivaldybė valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti nenaudoja:


Vyriausybės nutarimu14 ir perdavimo–priėmimo aktu15 perduoto savivaldybei valdyti ir

naudoti patikėjimo teise pastato – sandėlio16, esančio Dargių k., Mažeikių rajone. Sandėlį
savivaldybė naudoja17 sąvartyno įrengimo ir eksploatavimo funkcijai atlikti.

9

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-20 nutarimas Nr. 943 „Dėl turto perdavimo“.
Telšių apskrities viršininko administracijos 2002-06-27 aktas „Dėl turto perdavimo ir priėmimo“.
11
Telšių apskrities viršininko administracijos su AB „Lietuvos energija“ Šiaulių elektros tinklais sudarytos panaudos sutartys: 2001-09-03
Nr. 527-01, 2001-09-03 Nr. 527-02, 2001-09-03 Nr. 527-03, 2001-09-03 Nr. 527-04, 2001-09-03 Nr. 527-05, 2001-09-03 Nr. 527-07, 200109-03 Nr. 527-08, 2001-09-03 Nr. 527-09, 2001-09-03 Nr. 527-10, 2001-09-03 Nr. 527-11, 2001-09-03 Nr. 527-12P, 2001-09-03 Nr. 52713, 2001-09-03 Nr. 527-14 ir 2002-03-15 sutartis su AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ Šiaulių elektros tinklai Nr. 527-01.
12
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12 Nr. VIII-729
(2006-07-18 įstatymo Nr. X-771 redakcija), 13 str.
13
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas, 2002-05-16 Nr. IX-884 (2011-12-22 įstatymo Nr. XI-1888 redakcija), 37 str.
14
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-20 nutarimas Nr. 943 „Dėl turto perdavimo“.
15
Telšių apskrities viršininko administracijos 2002-06-27 aktas „Dėl turto perdavimo ir priėmimo“.
16
Unikalus numeris Nr. 6199-3014-2010, likutinė vertė 23,9 tūkst. Lt.
17
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 2012-03-22 raštas Nr. R8-2.22-1116 „Dėl valstybės kontrolės rekomendacijų
įgyvendinimo“.
10
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Vyriausybės nutarimu18 ir perdavimo–priėmimo aktu19 perduotų savivaldybei valdyti ir naudoti
patikėjimo teise gyvenamųjų patalpų (buto)

20

, esančio M. Daukšos g. 34–2, Mažeikiuose. Šias

patalpas savivaldybė naudoja kaip socialinį būstą – išnuomojo fiziniam asmeniui21.
Pažymėtina, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 22 6 straipsnio 15 ir 31 punktus socialinio
būsto fondo sudarymas, nuoma ir sąvartynų įrengimas, eksploatavimas yra savarankiškos
savivaldybių funkcijos.
Savivaldybė nenaudoja valstybės turto, tačiau nesiėmė priemonių, kad jis teisės aktų
nustatyta

tvarka

būtų

perduotas

savivaldybės

nuosavybėn

–

savarankiškoms

savivaldybės funkcijoms atlikti.

3. Kiti pastebėjimai
3.1. Dėl darbo užmokesčio kreditinio įsiskolinimo
Savivaldybėje darbo užmokesčio lėšos švietimo įstaigų pedagoginiams darbuotojams buvo
planuojamos ir naudojamos nesivadovaujant Biudžeto sandaros įstatymu23 ir Vyriausybės nutarimu
patvirtinta metodika24. Todėl darbuotojams 2011 metais buvo mokama dalis darbo užmokesčio už
2010 metų gruodžio mėnesį, o 2012 metais – už 2011 metų gruodžio mėnesį. 2011 m. gruodžio 31
d. kreditinis įsiskolinimas buvo 259,7 tūkst. Lt darbo užmokesčio ir 152,1 tūkst. Lt socialinio
draudimo įmokų, mokamų iš mokinio krepšeliui finansuoti skirtų lėšų.
Atkreiptinas dėmesys, kad savivaldybė 13,6 tūkst. Lt nepanaudotų specialiųjų tikslinių
dotacijų mokinio krepšeliui finansuoti grąžino į valstybės biudžetą.
Biudžeto sandaros įstatyme25 numatyta, kad asignavimai skiriami biudžetiniams metams, o
biudžetiniai metai – tai metai, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Vyriausybės
nutarimu26 patvirtintos Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 2 ir 3
punktuose nustatyta, kad mokinio krepšelio dydis apskaičiuojamas ir skiriamas ugdymui per metus,
kad pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis apskaičiuojamas, bazinį mokinio krepšelio
koeficientą padauginus iš bazinės mėnesinės algos ir padauginus iš 12 mėnesių.

18

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-10-27 nutarimas Nr. 1345 „Dėl turto perdavimo“.
Šiaulių teritorinės muitinės 2004-11-03 aktas Nr. G101-149 „Dėl valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo
patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo“.
20
Unikalus numeris Nr. 6199-2000-4010:0008, bendras plotas –57,08 kv. m., likutinė vertė – 21,5 tūkst. Lt.
21
Savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, 2004-12-14 MS Nr. GN-347.
22
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (2008-09-15 įstatymo Nr. X-1722 redakcija), 6 str.15 ir 31 d.
23
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (2010-12-09 įstatymo Nr. XI-1209 redakcija), 2 str. 1 ir 3 d.
24
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-27 nutarimu Nr. 785 (2010-12-22 nutarimo Nr. 1823 redakcija) patvirtinta Mokinio
krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, 2 ir 3 p.
25
Ten pat, 2 str. 1 ir 3 d.
26
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-27 nutarimu Nr. 785 (2010-12-22 nutarimo Nr. 1823 redakcija) patvirtinta Mokinio
krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika.
19

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

9

Valstybinio audito ataskaita

Savivaldybėje darbo užmokesčio lėšos švietimo įstaigų pedagoginiams darbuotojams
buvo planuojamos ir naudojamos nesivadovaujant teisės aktų reikalavimais. Dėl to dalis
2011 metams skirtų specialiųjų tikslinių dotacijų panaudota darbo užmokesčiui už 2010
metų gruodžio mėnesį, o 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 259,7 tūkst. Lt darbo užmokesčio
ir 152,1 tūkst. Lt socialinio draudimo įmokų kreditinis įsiskolinimas.

3.2. Dėl skirtingai nustatytų atlyginimų koeficientų iš savivaldybės
biudžeto ir mokinio krepšelio lėšų
Kai kurių savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų27 vadovai nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.
įsakymais28 patvirtino pedagoginių darbuotojų tarifinius sąrašus29, kuriuose kiekvieno darbuotojo etatą
išskaidė dalimis pagal darbo užmokesčio išlaidų finansavimo šaltinius (savivaldybės biudžeto lėšas ir
valstybės biudžeto tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti). Etato dalims vadovai nustatė
skirtingų dydžių tarnybinių atlyginimų koeficientus: etato daliai, finansuojamai savivaldybės biudžeto
lėšomis – minimalius, o finansuojamai mokinio krepšelio valstybės biudžeto lėšomis – maksimalius30.
Pavyzdys
1. Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus 2011-09-01 įsakymu Nr. VI-13 patvirtintame
pedagoginių darbuotojų tarifiniame sąraše, kurių darbo užmokesčio išlaidos finansuojamos mokinio krepšelio
lėšomis, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, dirbančiam 1 etatu už 0,5 etato dalį, patvirtintas 24,65,
auklėtojos, dirbančios 1 etatu už 0,65 etato dalį – 14,3 (maksimalūs tarnybinio atlyginimo koeficientai), o
2011-09-01 įsakymu Nr. VI-14 patvirtintame tarifiniame sąraše, kuriame numatytas darbo užmokesčio išlaidų
finansavimas savivaldybės lėšomis, tų pačių darbuotojų kitoms etato dalims: pavaduotojo 0,5 etato daliai –
22,15 ir auklėtojos 0,35 etato (mažesnei) daliai – 12,9 (minimalūs tarnybinio atlyginimo koeficientai).
2. Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus 2011-09-01 įsakymu Nr. VI-5 patvirtintame pedagoginių
darbuotojų tarifiniame sąraše, kurių darbo užmokesčio išlaidos finansuojamos mokinio krepšelio lėšomis,
direktoriaus pavaduotojui ugdymui, dirbančiam 1 etatu už 0,5 etato dalį – 24,65 ir auklėtojos, dirbančios 1
etatu už 0,37 etato dalį – 16,55 (maksimalūs tarnybinio atlyginimo koeficientai), o tarifiniame sąraše, kuriame
numatytas darbo užmokesčio išlaidų finansavimas savivaldybės lėšomis, tų pačių darbuotojų likusioms etato
dalims: pavaduotojo 0,5 etato daliai – 22,15 ir auklėtojos 0,63 etato daliai – 14,85 (minimalūs tarnybinio
atlyginimo koeficientai).
3. Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus 2011-09-01 įsakymu Nr. VI-7a
patvirtintame pedagoginių darbuotojų tarifiniame sąraše, kurių darbo užmokesčio išlaidos finansuojamos
mokinio krepšelio lėšomis, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, dirbančiam 1 etatu už 0,5 etato dalį – 22,0,
logopedės, dirbančios 1 etatu už 0,5 etato dalį – 14,3 (maksimalūs tarnybinio atlyginimo koeficientai), o
tarifiniame sąraše, kuriame numatytas darbo užmokesčio išlaidų finansavimas savivaldybės lėšomis, kitoms
tų pačių darbuotojų etato dalims: pavaduotojo 0,5 etato daliai – 19,8 ir logopedės 0,5 etato daliai – 12,9
(minimalūs tarnybinio atlyginimo koeficientai).

27

Mažeikių lopšeliai-darželiai „Žilvitis“ ir „Linelis“ ir Mažeikių r. Viekšnių lopšelis-darželis „Liepaitė“.
Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus įsakymai: 2011-09-01 Nr. VI-13 „Dėl pedagogų tarifikacijos, finansuojamų iš
dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti, sąrašo patvirtinimo“ ir 2011-09-01 Nr. VI-14 „Dėl pedagogų tarifikacijos, finansuojamų iš
pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti skirtų lėšų, sąrašo tvirtinimo“; lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus 2011-09-01
įsakymas Nr. VI-5 „Dėl lopšelio-darželio „Linelis“ pedagoginių darbuotojų tarifikacijos sąrašo tvirtinimo“ ir Mažeikių r. Viekšnių
lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus 2011-09-01 įsakymas Nr. 7a „Dėl pedagoginių darbuotojų tarifinių sąrašų“.
29
53-ijų pedagoginių darbuotojų skirtingo dydžio atitinkamai pagal finansavimo šaltinius patvirtinti tarnybinių atlyginimų
koeficientai: lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus 2011-09-01 įsakymais Nr. VI-13 ir Nr. VI-14 – 24 darbuotojams; lopšeliodarželio „Linelis“ direktoriaus 2011-09-01 įsakymu Nr. VI-5 – 18 darbuotojų ir Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“
direktoriaus 2011-09-01 įsakymu Nr. 7a – 11 darbuotojų.
30
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-18 įsakymas „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11.2, 35.2, 37.2 ir 52 p.
28
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Pažymėtina, kad Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo
apmokėjimo tvarkos aprašas31, kuriuo vadovaujantis buvo nustatyti darbuotojų32 tarnybinių
atlyginimų koeficientai, nenumato galimybės tiems patiems darbuotojams nustatyti kelis skirtingo
dydžio (minimalius ir maksimalius) tarnybinio atlyginimo koeficientus.
Savivaldybei pavaldžių švietimo įstaigų vadovai nustatė pedagoginiams darbuotojams
skirtingų dydžių tarnybinio atlyginimo koeficientus pagal finansavimo šaltinius etato
dalims ir taip pažeidė Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų
darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, nes tokia galimybė apraše nenumatyta.

4. Vidaus kontrolės vertinimas
Vidaus kontrolės sistema savivaldybėje naudojant specialiąsias tikslines dotacijas, valstybės
lėšas ir patikėjimo teise valdant, naudojant ir disponuojant valstybės turtu, atitinka jai keliamus
reikalavimus. Tačiau remdamiesi audito metu surinktais įrodymais nustatėme, kad vidaus kontrolės
procedūros patikėjimo teise valdant valstybės turtą (elektros linijas, nekilnojamąjį turtą), vykdant
Kalnėnų pagrindinės mokyklos statybos ir remonto darbų, maisto produktų, mokymo priemonių,
kitų prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus ir naudojant valstybės lėšas yra neveiksmingos, nes
nustatyti reikšmingi trūkumai. Todėl vidaus kontrolė savivaldybėje naudojant, valdant ir
disponuojant valstybės lėšomis ir patikėjimo teise valdomu turtu vertinama kaip patenkinama.

5. Rekomendacijos
Savivaldybės taryba, administracija ir biudžetinės įstaigos audito metu ištaisė nustatytus
pažeidimus ir įgyvendino pateiktas rekomendacijas:
–

Savivaldybės taryba patikslino socialinės paramos teikimą reglamentuojančią tvarką,

savivaldybės administracija sudarė sutartis su vandens ir šildymo paslaugas teikiančiomis
įmonėmis, kurios apskaičiuoja kompensacijų dydžius gyventojams;
–

Savivaldybės taryba sprendimais perdavė 288,9 tūkst. Lt įsigijimo vertės patikėjimo

teise valdomą valstybės turtą (tris mokyklinius autobusus, kompiuterinę įrangą) švietimo įstaigoms
valdyti panaudos teisėmis, o savivaldybės administracija užregistravo šį turtą apskaitoje. Valstybės

31

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-18 įsakymas „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11.2, 35.2, 37.2 ir 52 p.
32
Lopšelio-darželio „Žilvitis” direktoriaus įsakymai: 2011-09-01 Nr. VI-13 „Dėl pedagogų tarifikacijos, finansuojamų iš dotacijos
mokinio krepšeliui finansuoti, sąrašo patvirtinimo“ ir 2011-09-01 Nr. VI-14 „Dėl pedagogų tarifikacijos, finansuojamų iš pajamos
savarankiškoms funkcijoms atlikti skirtų lėšų, sąrašo tvirtinimo“; lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus 2011-09-01 įsakymas
Nr. VI-5 „Dėl lopšelio-darželio „Linelis“ pedagoginių darbuotojų tarifikacijos sąrašo tvirtinimo“ ir Mažeikių r. Viekšnių lopšeliodarželio „Liepaitė“ direktoriaus 2011-09-01 įsakymas Nr. 7a „Dėl pedagoginių darbuotojų tarifinių sąrašų“.
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turtas, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, buvo perduotas švietimo įstaigoms valdyti patikėjimo
teise, o savivaldybės administracija apskaitoje jo nebuvo užregistravusi;
–

Savivaldybės administracija Nekilnojamojo turto registre įregistravo patikėjimo teisę

į valstybės turtą (negyvenamąsias patalpas – sandėlį, esantį Dargių k., Mažeikių r.) ir juridinį faktą
(nuomos sutartį) apie fiziniam asmeniui nuomojamas gyvenamąsias patalpas Mažeikiuose, M.
Daukšos g. 34–2. Administracija turto ir juridinio fakto nebuvo užregistravusi Nekilnojamojo turto
registre;
–

Savivaldybei pavaldžios biudžetinės švietimo įstaigos33 13,0 tūkst. Lt vertės

savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir 31,5 tūkst. Lt vertės įstaigoms nuosavybės teise
priklausantį turtą išregistravo iš patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitos;
–

Savivaldybei pavaldi biudžetinė švietimo įstaiga34 neteisingai apskaičiavo ir

išmokėjo 4,0 tūkst. Lt darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų. Įstaiga permokėtą darbo
užmokestį grąžino į valstybės biudžetą.
Savivaldybės įstaigos35 įsigijo maisto produktus, mokymo priemones ir kitas prekes bei
telefono ryšio paslaugas nesilaikydamos įstaigų patvirtintų supaprastintų viešųjų pirkimų ir mažos
vertės pirkimų taisyklių. Įstaigos apie nustatytus valstybės lėšų (nemokamam mokinių maitinimui,
mokinio krepšeliui finansuoti ir priešgaisrinės tarnybos organizavimo funkcijai atlikti) naudojimo
trūkumus informuotos raštais36. Juose pateiktos rekomendacijos nutraukti pirkimo-pardavimo
sutartis ir iš naujo atlikti viešuosius maisto produktų, mokymo priemonių ir kitų prekių bei paslaugų
pirkimus. Savivaldybės administracijai raštu37 rekomenduota kontroliuoti, kad pavaldžios
biudžetinės įstaigos įgyvendintų rekomendacijas dėl sutarčių nutraukimo, o naujus prekių arba
paslaugų pirkimus atliktų pagal teisės aktų reikalavimus ir imtis priemonių, kad pavaldžiose
biudžetinėse įstaigose viešuosius pirkimus vykdantys asmenys keltų kvalifikaciją arba spręsti
klausimą dėl prekių ir paslaugų įsigijimo centralizuotai. Trys įstaigos38 minėtas rekomendacijas
įgyvendino, dvi39 – iš dalies.
Apie audito metu nustatytas klaidas ir pažeidimus Mažeikių rajono savivaldybės meras ir
administracijos direktorius informuoti Valstybės kontrolės raštu40. Apie audito metu nustatytas kitas
klaidas ir neatitikimus meras, administracijos direktorius ir savivaldybės įstaigų vadovai informuoti

33

Mažeikių Senamiesčio pagrindinė mokykla, Mažeikių r. Ruzgų pagrindinė mokykla, Mažeikių r. Balėnų pagrindinė mokykla,
Mažeikių „Pavasario“ vidurinė mokykla.
34
Mažeikių „Vyturio“ pradinė mokykla.
35
Mažeikių Sodų vidurinė mokykla, Mažeikių M. Račkausko gimnazija, Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla, Mažeikių
K. Jagmino pradinė mokykla, Mažeikių rajono ugniagesių komanda.
36
Valstybės kontrolės raštai: 2012-04-25 Nr. S-(35-2209)-878, S-(35-2209)-879, S-(35-2209)-880, S-(35-2209)-881, S-(35-2209)882 „Dėl audito metu nustatytų dalykų“.
37
Valstybės kontrolės 2012-05-09 raštas Nr. S-(35-2209)-1040 „Dėl audito metu nustatytų dalykų“.
38
Mažeikių M. Račkausko gimnazija, Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla, Mažeikių K. Jagmino pradinė mokykla.
39
Mažeikių Sodų vidurinė mokykla, Mažeikių rajono ugniagesių komanda.
40
Valstybės kontrolės 2012-03-05 raštas Nr. S-(35-2209)-489.
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Valstybės kontrolės raštais (žr. 2 priedą). Neįgyvendintos rekomendacijos nurodytos rekomendacijų
įgyvendinimo plane (žr. 3 priedą).
Atsižvelgdami į ataskaitoje nurodytus dalykus, rekomenduojame:
Savivaldybės tarybai:
 Savivaldybė valstybės turto (elektros linijų) nenaudoja savo funkcijoms atlikti, todėl
siūlome spręsti klausimą dėl galimybės šį turtą perleisti energetikos įmonei Energetikos įstatymo ir
kitų teisės aktų nustatyta tvarka (2. 2 poskyris).
Savivaldybės administracijai:
 Inicijuoti teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdomo valstybės turto – sandėlio41,
esančio Dargių k., Mažeikių rajone, ir gyvenamųjų patalpų42, esančių M. Daukšos g. 34–2,
Mažeikiuose, perėmimą savivaldybės nuosavybėn savarankiškoms funkcijoms atlikti (2.2 poskyris);
 Užtikrinti, kad asignavimai būtų naudojami teisės aktų nustatyta tvarka biudžetinių metų,
kuriems jie buvo skirti, darbo užmokesčiui mokėti (3.1 poskyris).
Rekomendacijų įgyvendinimo plane (žr. 3 priedą) pateikti audituojamo subjekto tolesni
veiksmai ir rekomendacijų įvykdymo terminai.

3-iojo audito departamento direktorė

Regina Rudokienė

L. e. p. 3-iojo audito departamento Klaipėdos skyriaus vedėja

Rasa Rakauskienė

3-iojo audito departamento Klaipėdos skyriaus
vyresnioji valstybinė auditorė

41
42

Regina Urbelienė

Unikalus numeris Nr. 6199-3014-2010, likutinė vertė 23,9 tūkst. Lt.
Unikalus numeris Nr. 6199-2000-4010:0008, likutinė vertė – 21,5 tūkst. Lt.
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PRIEDAI
Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Mažeikių rajono savivaldybėje
atlikto finansinio (teisėtumo) audito
rezultatų“
1 priedas

Savivaldybei skirtos ir panaudotos valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Lt
Patvirtinta

1
Specialioji tikslinė
dotacija, iš viso:
- mokinio
krepšeliui
finansuoti,
- valstybinėms
(valstybės
perduotoms
savivaldybėms)
funkcijoms
atlikti,
- iš apskričių
perduotoms
įstaigoms
išlaikyti.
Kitos
valstybės
biudžeto lėšos, iš
viso:
- valstybės
investicijų
programai
įgyvendinti,
iš viso:
iš jų:
Mažeikių r.
savivaldybės
melioracijos
darbų 2011 metų
investicijų
projektas,
- Mažeikių
Kalnėnų
pagrindinės
mokyklos pastato

Gauta

Panaudota

Grąžinta
nepanau
dotų

Valstybės
institucija/įstaiga, su
kuria
sudaryta
finansavimo sutartis

6
1 968,0

7

2
83 681,8

3
82 475,5

4
80 385,9

Perskirstyta
soc.
darbuotojų,
soc.
darbuotojų
padėjėjų ir
seniūnijų
specialistų,
dirbančių
soc. darbą,
priedams
mokėti
5
121,6

46 949,0

46 346,8

46 333,2

-

13,6

35 238,6

34 634,5

32 558,5

121,6

1 954,4

1 494,2

1 494,2

1 494,2

-

-

39 879,1

35 988,5

35 765,3

-

223,2

446,0

446,0

446,0

-

-

446,0

446,0

446,0

-

-

Nacionalinė
mokėjimo agentūra
prie Žemės ūkio
ministerijos

230,0

230,0

230,0

-

-

Švietimo ir mokslo
ministerija
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Mažeikiuose,
Pavenčių g. 3,
vidaus patalpų
modernizavimo,
- dėl ikimokyklinio
amžiaus mokinių
skaičiaus
padidėjimo 2011
metais,
- lėšos vadovėliams
ir mokymo
priemonėms,
- išmokoms
vaikams ir kitai
socialinei
paramai,
- vienkartinėms
išmokoms
ginkluoto
pasipriešinimo
dalyviams,
- valstybinės
pensijos, šalpos ir
kt. lėšos
socialinei
paramai,
- lėšos būsto
pritaikymui
žmonėms su
negalia,
- privalomojo
sveikatos
draudimo
biudžeto lėšos
savivaldybės
visuomeninės
sveikatos
programų rėmimo
spec. programai,
- privalomojo
sveikatos
draudimo
biudžeto lėšos
sveikatos
priežiūrai
mokyklose,
- kelių priežiūros ir
plėtros
programai,

- išmokėtoms
sumoms
kompensuoti,
suteikus finansinę
paramą užsienyje
mirusių (žuvusių)
palaikams
parvežti,
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43,9

43,9

43,1

-

0,8

Švietimo ir mokslo
ministerija

1,6

1,6

1,6

-

-

Švietimo ir mokslo
ministerija

7 496,7

5 385,5

5 267,39

-

118,11

10 450,0

10 450,0

10 450,0

-

-

Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

17 542,7

16 370,5

16 286,11

-

84,39

Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

52,0

51,3

51,3

-

-

38,1

38,1

38,1

-

-

Neįgaliųjų reikalų
departamentas prie
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos
Šiaulių teritorinė
ligonių kasa

218,8

218,8

217,5

-

1,3

Šiaulių teritorinė
ligonių kasa

3 256,9

2 650,7

2 650,7

-

-

14,0

14,0

14,0

-

-

Lietuvos
automobilių kelių
direkcija
prie
Susisiekimo
ministerijos
Finansų ministerija

Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija
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- vienkartinės
kompensacijos ir
lengvatos
asmenims,
patyrusiems žalą
likviduojant
Černobylio
atominės
elektrinės
avarijos
padarinius,
- lėšų paskirstymas
savivaldybėms
2011 m. piliečių
nuosavybės
teisėms į
išlikusius
gyvenamuosius
namus,
- palūkanų
kompensavimui
(lengvatiniam
kreditavimui).
IŠ VISO:

Valstybinio audito ataskaita

7,2

7,2

7,2

-

-

Finansų ministerija

75,3

75,3

57,0

-

18,3

Finansų ministerija

5,6

5,6

5,3

-

0,3

Finansų ministerija

123 560,9

118 464,0

116 151,21

121,6

2191,2
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Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Mažeikių rajono savivaldybėje
atlikto finansinio (teisėtumo) audito
rezultatų“
2 priedas

Raštai Mažeikių rajono savivaldybės administracijai
Eil.
Nr.

Įstaiga

Adresas

Antraštė

Registracijos
data

Dokumento
Nr.

1.

Mažeikių rajono
savivaldybės
administracija

Laisvės g. 8,

Dėl duomenų pateikimo

2012-01-31

S-(35-2209)235

Mažeikių rajono
savivaldybės
administracija

Laisvės g. 8,

Dėl audito metu nustatytų
dalykų

2012-03-05

S-(35-2209)489

Mažeikių rajono
savivaldybės
administracija

Laisvės g. 8,

Dėl audito metu nustatytų
dalykų

2012-05-09

S-(35-2209)1040

2.

3.

89223, Mažeikiai

89223, Mažeikiai

89223, Mažeikiai

Raštai Mažeikių rajono savivaldybei pavaldžioms įstaigoms
Eil.
Nr.

Įstaiga

Adresas

Antraštė

Registracijos
data

Dokumento
Nr.

1.

Mažeikių r.
Viekšnių gimnazija

J. Basanavičiaus g.
1, Viekšniai

Dėl atliktų audito procedūrų

2012-04-20

Nr. S-(352209)-823

Dėl audito metu nustatytų
dalykų

2012-04-25

Nr. S-(352209)-878

Dėl audito metu nustatytų
dalykų

2012-04-25

Nr. S-(352209)-879

Dėl audito metu nustatytų
dalykų

2012-04-25

Nr. S-(352209)-880

Dėl audito metu nustatytų
dalykų

2012-04-25

Nr. S-(352209)-881

2012-04-25

Nr. S-(352209)-882

2012-05-07

Nr. S-(352209)-1013

89488, Mažeikių r.
sav.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Mažeikių Kalnėnų
pagrindinė mokykla

Pavenčių g. 3,

Mažeikių Merkelio
Račkausko
gimnazija

Laisvės g. 10,

Mažeikių Sodų
vidurinė mokykla

Sodų g. 14,

Mažeikių rajono
ugniagesių
komanda

Ventos g. 8a,

Mažeikių
Kazimiero Jagmino
pradinė mokykla

Sedos g. 12,
89223, Mažeikiai

Dėl audito metu nustatytų
dalykų

Mažeikių Vyturio
pradinė mokykla

Sodų g. 16,

Dėl atliktų audito procedūrų

89187, Mažeikiai
89223, Mažeikiai

89116, Mažeikiai
89103, Mažeikiai

89116, Mažeikiai

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
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Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Mažeikių rajono savivaldybėje
atlikto finansinio (teisėtumo) audito
rezultatų“
3 priedas

Rekomendacijų įgyvendinimo planas
Eil.
Nr.

Rekomendacija

Subjektas, kuriam
pateikta rekomendacija

Rekomendacijos
įgyvendinimo
priemonės

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas

Rekomendacijos ataskaitoje
1.

Savivaldybė valstybės turto
(elektros linijų) nenaudoja
savo funkcijoms atlikti, todėl
siūlome spręsti klausimą dėl
galimybės šį turtą perleisti
energetikos įmonei
Energetikos įstatymo ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka.

Mažeikių rajono
savivaldybės taryba

Savivaldybės
administracija parengs
Mažeikių rajono
savivaldybės tarybos
sprendimo projektą dėl
sutikimo parduoti
elektros linijas ir
pritarimo sutarties
projektui.

2012-09-30

2.

Inicijuoti teisės aktų nustatyta
tvarka patikėjimo teise
valdomo valstybės turto
(pastato–sandėlio, esančio
Dargių k., Mažeikių r. ir
gyvenamųjų patalpų, esančių
M. Daukšos g. 34–2,
Mažeikiuose) perėmimą
savivaldybės nuosavybėn
savarankiškoms funkcijoms
atlikti.

Mažeikių rajono
savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija parengs
raštą Lietuvos
Respublikos Vyriausybei
dėl valstybės turto
perdavimo Mažeikių
rajono savivaldybei.

2012-09-30

3.

Užtikrinti, kad asignavimai
būtų naudojami teisės aktų
nustatyta tvarka biudžetinių
metų, kuriems jie buvo skirti,
darbo užmokesčiui apmokėti.

Mažeikių rajono
savivaldybės
administracija

1. Bus peržiūrėti
ikimokyklinių įstaigų
pedagoginių darbuotojų
atlyginimų koeficientai;

2012-12-31

2. Bus kontroliuojama,
kad nuo 2012-09-01
klasės būtų
komplektuojamos
laikantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
rekomendacijų dėl
mokinių skaičiaus klasėse;
3. Ugdymo įstaigų,
kurioms 2011 metais trūko
mokinio krepšelio lėšų
atlyginimams išmokėti,
vadovai įpareigoti kartu su
2012-09-01 tarifiniais
sąrašais pateikti planus,
kaip bus mažinamas
įsiskolinimas;
4. Bus peržiūrėti bendrojo
lavinimo įstaigų vadovų
darbo užmokesčio
koeficientai;
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
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5. Bus perskirstytos
mokinio krepšelio lėšos
pagal 2012 m. rugsėjo 1 d.
pasikeitusį mokinių
skaičių.
Rekomendacijos raštuose
4.

Parengti ir patvirtinti apskaitos
politiką, apskaitos vadovą ir
kitus vidinius teisės aktus,
užtikrinančius apskaitos
tvarkymą ir finansinių
ataskaitų sudarymą bei
teikimą teisės aktų nustatyta
tvarka.

Mažeikių rajono
savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija 2012 m.
kovo 7 d. raštu R8-2.22944 užtikrino, kad
apskaitos politika bus
parengta iki 2012-12-31.

2012-12-31

5.

Kontroliuoti, kad biudžetinės
įstaigos įgyvendintų
rekomendacijas dėl sutarčių
nutraukimo, o naujus prekių
arba paslaugų pirkimus atliktų
pagal teisės aktų reikalavimus.

Mažeikių rajono
savivaldybės
administracija

1. Savivaldybės
administracija patikrins, ar
Sodų vidurinė mokykla ir
Ugniagesių komanda
naujai sudarytose sutartyse
nustatė prekių
pavadinimus, kainas ar
kainodaros taisykles;

2012-12-31

2. 2013 metų vidaus
audito plane numatyta
patikrinti ar prekės,
paslaugos ir darbai
biudžetinėse įstaigose
perkami laikantis teisės
aktų reikalavimų.
6.

Imtis priemonių, kad
pavaldžiose biudžetinėse
įstaigose viešuosius pirkimus
vykdantys asmenys keltų
kvalifikaciją arba spręsti
klausimą dėl prekių ir
paslaugų įsigijimo
centralizuotai.

Mažeikių rajono
savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija organizuos
pasitarimą pavaldžioms
įstaigoms dėl teisės aktų
taikymo viešųjų pirkimų
srityje.

2012-12-31

7.

Nutraukti sudarytas pirkimo–
pardavimo sutartis: 2010-1215 Nr. PŽ-YMPR-0413, 201012-31 Nr. SIA-S-2010/12-28,
2010-12-31, 2011-01-03,
2010-12-31, 2011-01-01,
2011-01-03 Nr. 016 ir iš naujo
atlikti viešuosius pirkimus.

Mažeikių Sodų vidurinė
mokykla

Sutartys bus nutrauktos ir
viešieji pirkimai atlikti
laikantis teisės aktų
reikalavimų.

2012-08-31

8.

Nutraukti sudarytas pirkimo–
pardavimo sutartis: 2011-0104 Nr. 60, 2011-01-19 Nr. 5 ir
sudarytas paslaugų teikimo
sutartis (2003-07-11 ir 200604-27) ir iš naujo atlikti
viešuosius pirkimus.

Mažeikių rajono
ugniagesių komanda

Sutartys bus nutrauktos ir
viešieji pirkimai atlikti
laikantis teisės aktų
reikalavimų.

2012-12-15

Atstovas ryšiams, atsakingas už Valstybės kontrolės informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais
terminais:
Mažeikių savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja

Julija Balvočienė

Tel. 8-443-98219
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