LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJAS
SPRENDIMAS
DĖL REIKŠMINGŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ JONIŠKIO RAJONO
SAVIVALDYBĖJE
2013 m. birželio 10 d. Nr. SP-1
Vilnius
Išnagrinėjusi valstybinio audito, atlikto Joniškio rajono savivaldybėje, 2013 m. balandžio 26 d.
ataskaitą Nr. FA-P-30-1-36 „Dėl Joniškio rajono savivaldybėje atlikto finansinio (teisėtumo) audito
rezultatų“, nustatau:
savivaldybės administracija, vykdydama investicinį projektą „Joniškio Mato Slančiausko
gimnazijos pastato rekonstravimas“, pažeidė:
1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalį (2010 m. gruodžio 23 d.
įstatymo Nr. XI-1255 redakcija) ir nesivadovavo 2011 m. rugsėjo 30 d. statybos rangos sutarties
Nr. (7.44)A4-130 2.4 punktu, nes pakeitė jos sąlygas negavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo
dėl sutarties pakeitimo, kadangi atsisakė dalies sutartyje numatytų sienų paruošimo dažymui darbų
(sienų nuvalymo, tinko remonto) iš viso už 115 287,31 Lt ir pakeitė juos naujais darbais (sienų ir
durų angų stiprinimo dvigubomis gipso kartono plokštėmis, šiukšlių išvežimo ir smėlio užpylimo jį
sutankinant). Taip pat šio įstatymo 85 straipsnio 1 dalį (2011 m. birželio 21 d. įstatymo
Nr. XI-1494 redakcija) ir 2 dalį (2009 m. liepos 22 d. įstatymo Nr. XI-395 redakcija), Joniškio rajono
savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Joniškio rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A-951 (2011 m. kovo 14 d.
įsakymo Nr. A-230 redakcija) 91 punktą, nes minėtus naujus darbus iš esamo rangovo įsigijo
netaikydama viešojo pirkimo procedūrų. Papildomiems darbams atlikti savivaldybės administracija
panaudojo 115 185,37 Lt.
2. Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo,
apskaitos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d.
nutarimu Nr. 478 (2011 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 205 redakcija) 31.1 punktą, nes iš rangovo
priėmė papildomai atliktus statybos darbus pagal atliktų darbų aktus už 334 594,16 Lt, viršydama
šia suma einamiesiems biudžetiniams metams investicijų projektui patvirtintą asignavimų sumą.
Todėl savivaldybės administracija už papildomai atliktus 334 594,16 Lt vertės darbus su rangovu
neatsiskaitė. Rangovas 2012 m. gegužės 21 d. reikalavimo teisę už atliktus, bet neapmokėtus,

2
darbus perleido kitai bendrovei, o pačiam rangovui 2012 m. liepos 27 d. iškelta bankroto byla. Naujasis
kreditorius yra kreipęsis į teismą dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir atstovavimo išlaidų
priteisimo iš savivaldybės administracijos. Taigi, pažeidus Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo
investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių 31.1 punktą ir
prasidėjus teisminiams ginčams dėl susidariusios skolos, savivaldybės administracija gali patirti
papildomų išlaidų, kurias prašo priteisti bendrovė, perėmusi rangovo reikalavimo teises.
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 Joniškio rajono savivaldybės merui ir savivaldybės administracijos direktoriui

sprendimo dėstomojoje dalyje išdėstytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus.
2.

Įpareigoti Joniškio rajono savivaldybės tarybą (dėl sprendimo dėstomosios dalies 2 punkte

nurodyto pažeidimo) ir savivaldybės administracijos direktorių (dėl sprendimo dėstomosios dalies
1 punkte nurodytų pažeidimų) įstatymų nustatyta tvarka traukti pažeidimus padariusius asmenis
tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.
3.

Nustatyti Joniškio rajono savivaldybės tarybai 90 kalendorinių dienų sprendimo

nusprendžiamosios dalies 2 punkto įvykdymo terminą ir 5 kalendorinių dienų informacijos apie šio
įpareigojimo įvykdymą pateikimo Valstybės kontrolei terminą, skaičiuojant nuo jo įvykdymo.
4.

Nustatyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui 70 kalendorinių dienų

sprendimo nusprendžiamosios dalies 2 punkto 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 jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui.
Sprendimas siunčiamas Joniškio rajono savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir
Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui.
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