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ĮŽANGA 

 Vykdant Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 m. veiklos 

planą ir   Kauno rajono savivaldybės kontrolierės V. M. Kruopienės 2011-02-24 pavedimą Nr. 1-9, 

specialistė L. Stragienė atliko  priemonės „VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo sistemos 

tobulinimas“ ribotos apimties auditą. Tikrinimas atliktas žinant Kauno rajono savivaldybės 

administracijos direktoriui V. Bancevičiui. 

 Audituojamas subjektas – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, 

Kaunas. 

 Audituojamas objektas –  Priemonė „VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo 

sistemos tobulinimas“. 

 Audito metu nustatyta: 

Kauno rajono savivaldybės taryba 2009 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-207 nusprendė: 

* Pritarti Kauno rajono savivaldybės administracijos projektui „Vieningos finansų valdymo, 

apskaitos ir atskaitomybės viešajam sektoriui sistemos, atitinkančios Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos patvirtintą VSAFAS koncepciją, sukūrimas ir diegimas“ pagal 2007–2013 m. 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas 

ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Viešojo administravimo 

subjektų sistemos tobulinimas“. 

 * Pritarti Kauno rajono savivaldybės administracijos projekto „Vieningos finansų valdymo, 

apskaitos ir atskaitomybės viešajam sektoriui sistemos, atitinkančios Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos patvirtintą VSAFAS koncepciją, sukūrimas ir diegimas“ rengimui ir paraiškos teikimui, 

siekiant gauti finansinę paramą pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo 
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efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos 

tobulinimas“.  

Sprendimu Savivaldybės administracijos direktoriui pavesta  Lietuvos Respublikos norminių 

aktų nustatyta tvarka organizuoti projektinio pasiūlymo rengimą, projekto aprašymo ir paraiškos 

teikimą Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo departamentui ir pasirašyti visus su 

projektu susijusius dokumentus.  

Pirkimas pradėtas vykdyti pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos supaprastintų 

viešųjų pirkimų tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2009-06-02 įsakymu Nr. ĮS-1049. Viešųjų pirkimų tarnyba 2010-06-01 raštu Nr. 4S-2005 „Dėl 

viešojo pirkimo procedūrų vertinimo“  pateikė viešojo pirkimo procedūrų metu nustatytus įstatymo 

pažeidimus. Tarnyba, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 5 punktu, 

įpareigojo Kauno rajono savivaldybės administraciją  nutraukti 2009-12-18 paskelbto pirkimo 

procedūras. Viešųjų pirkimų tarnyba, rašto 3 punktu nurodė viena iš pažeidimų „ Konkurso sąlygų 2 

lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 3.1.12 

punkte nustatytas reikalavimas tiekėjų vykdomam ar įvykdytam projektui „Bent  1 projektą Viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus arba apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės sistemos reformos koncepciją organizacijose, turinčiose visiškai arba dalinai 

savarankiškus geografiškai nutolusius teritorinius ir / ar struktūrinius padalinius“ yra nepagrįstas ir 

neproporcingas Pirkimo objektui, pažeidžia Įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatas, kadangi 

sistemos diegimas numatomas tik savivaldybės administracijoje, be pavaldžių įstaigų.  

Kauno rajono savivaldybės administracija 2010-06-07 raštu Nr. SD-1379 kreipėsi į viešųjų 

pirkimų tarnybą dėl išankstinio konkurso sąlygų derinimo. Viešųjų pirkimų tarnyba išnagrinėjo 

prašymą ir 2010-06-16 raštu Nr. 4S-2221 atsakė, kad jokie teisės aktai nenustato Tarnybai funkcijos 

iš anksto derinti viešųjų pirkimų dokumentus. Taip pat raštu tarnyba priminė, jog už pirkimo 

dokumentų parengimą, pagrįstumą ir atitikimą Įstatymo reikalavimams bei už viešojo 

pirkimo komisijos sprendimus atsakinga perkančioji organizacija. Kitas pirkimas Viešųjų 

pirkimų tarnybos peržiūrėtas nebuvo.  

Kauno rajono savivaldybės administracijos supaprastinto atviro konkurso sąlygų  1.1. punkte 

nustatyta, kad perkančioji organizacija – Kauno rajono savivaldybės administracija – numato įsigyti 

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartams pritaikytą Kauno rajono 

savivaldybės administracijos vieningos veiklos planavimo, valdymo ir apskaitos sistemą bei jos 

diegimo ir priežiūros paslaugas, įskaitant veiklos analizės atlikimą bei veiklos valdymo modelio 

įdiegimą. Atkreipiame dėmesį, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatų (Tarybos 

2005-03-24 sprendimu Nr. TS-76 redakcija) 9.3. p. nustatyta, kad administracija įstatymų nustatyta 

tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės 
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apskaitos tvarkymą. Viešųjų pirkimų įstatymo 4 str. 1 d. nustatyta, kad  perkančioji organizacija yra 

valstybės ar savivaldybės valdymo institucija.  

Konkurso sąlygų 2.1. p. numatytas pirkimo objektas – viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartams  pritaikytos vieningos veiklos planavimo, valdymo ir 

apskaitos sistemos pirkimas ir jos įdiegimo bei priežiūros paslaugos, veiklos valdymo modelio 

įdiegimas, tvarkos aprašo pagal įdiegtą modelį, apskaitos vadovo pagal VSAFAS parengimas, 

vartotojų licencijų ir jų įdiegimo paslaugos bei darbuotojų mokymai dirbti su naujai įdiegtomis 

informacinėmis sistemomis.  

Konkurso sąlygų 3 priede nustatyta: 

* 2.1. p., kad šio projekto tikslas – sukurti ir įdiegti Kauno rajono savivaldybėje efektyvią 

bei integruotą strateginio veiklos planavimo ir valdymo sistemą, kuri leis gerinti į rezultatus 

orientuotą savivaldybės valdymą, optimizuoti strateginio planavimo sistemą, supaprastinti valdymo 

ir kontrolės procesus, padidinant jų skaidrumą, maksimaliai išnaudoti informacinių technologijų 

galimybes, bei pritaikyti šiuolaikinius vadybos metodus ir Europinio lygio viešojo administravimo 

patirtį; 

* 2.2. p. – diegiant optimizuotą finansų valdymo ir apskaitos modelį savivaldybėje 

numatomos veiklos turi prisidėti prie LR viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

reformos reikalavimų bei tikslų įgyvendinimo. Viešojo administravimo subjektų finansų valdymo ir 

apskaitos sistemoms keliami pagrindiniai su viešojo sektoriaus apskaita (pagal VSAFAS) susijusių 

informacinių sistemų naudojimo tikslai.  

UAB „Labbis“  pateikdami viešųjų pirkimų komisijai techninį pasiūlymą, detaliajame 

projekto plane nurodė projekto eigą Kauno rajono savivaldybės administracijoje.  

UAB „Labbis“ detaliajame projekto plane I etapo kaip vieną iš užduočių nurodė projekto 

reglamento papildymą, t.y. numatė, kad kartu su Projekto darbo grupe (toliau tekste PDG) 

išanalizuoti Projekto vykdymo reglamentą, išsiaiškinti visas sąvokas, pasiekti bendrą supratimą. 

Taip pat buvo numatyta, kad bus parengti dokumentai projekto reglamento 

papildymui/atnaujinimui, įskaitant projekto valdymo struktūros, projekto valdymo metodologijos, 

projekto komandos atsakomybes ir funkcijas.  

 II etape buvo numatyta, kartu su PDG išanalizuoti esamą strateginio planavimo ir veiklos 

valdymo modelį, išsiaiškinti visas sąvokas, dokumentus, pasiekti bendrą supratimą.      

IV etape numatyta atlikti užduotis - detalizuoti reikalavimus, paruošti ir suderinti Detaliosios 

analizės dokumento projektą. Užduočiai atlikti numatyti atlikti sekantys darbai: 

1) esamų savivaldybės veiklos sričių, apimančių savivaldybės informacijos 

importavimo/įvedimo, teisingumo kontrolės, koregavimo, tvirtinimo; konsolidavimo proceso, 
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ataskaitų rengimo proceso analizė sutinkamai su pirkimo dokumentų technologiniais ir funkciniais 

reikalavimais; 

2) funkcinių, techninių ir kitų  reikalavimų analizė; 

3) detalios analizės dokumento paruošimas; 

4) dokumento suderinamumo su susijusiais dokumentais  analizė.  

Atkreiptinas dėmesys, kad kaip informacijos šaltinis nurodyta UAB „Labbis“ patirtis 

realizuojant projektą Varėnos savivaldybės administracijos ir 36 pavaldžių įstaigų VSAFAS 

projektą.  

Įvykužius viešąjį pirkimą pasirašyta 2010-08-18  paslaugų pirkimo sutartis Nr. S-762. Sutarties 

pirkimo objektas – viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartams (toliau 

VSAFAS) pritaikytos vieningos veiklos Planavimo, valdymo apskaitos sistema ir jos diegimo bei 

priežiūros paslaugos, veiklos valdymo modelio įdiegimas Kauno rajono savivaldybės 

administracijoje, tvarkos aprašo pagal įdiegtą modelį, apskaitos vadovo pagal VSAFAS 

parengimas, vartotojų licencijos ir jų įdiegimo paslaugos bei darbuotojų mokymai dirbti su naujai 

įdiegtomis informacinėmis sistemomis, paslaugų apimtys nurodytos Sutarties 1 priede, kuris yra 

neatskiriama Sutarties dalis.   

Sutarties 1 priede nurodyta: 

 1 p., kad šio projekto tikslas – sukurti ir įdiegti Kauno rajono savivaldybėje (toliau 

„Savivaldybė“) efektyvią bei integruotą strateginio veiklos planavimo ir valdymo sistemą, kuri leis 

gerinti į rezultatus orientuotą savivaldybės valdymą, optimizuoti strateginio planavimo sistemą, 

supaprastinti valdymo ir kontrolės procesa, padidinant jų skaidrumą, maksimaliai išnaudoti 

informacinių technologijų galimybes, bei pritaikyti šiuolaikinius vadybos metodus ir Europinio 

lygio viešojo administravimo patirtį.  

2p. – diegiant optimizuotą finansų valdymo ir apskaitos modelį Kauno rajono savivaldybėje 

numatomos veiklos turi prisidėti prie LR viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

reformos reikalavimų bei tikslų įgyvendinimo. Viešojo administravimo subjektų finansų valdymo ir 

apskaitos sistemoms keliami pagrindiniai su viešojo sektoriaus apskaita (pagal VSAFAS) susijusių 

informacinių sistemų naudojimo tikslai. Vienas iš tikslų yra viešojo sektoriaus subjektų ūkinių 

operacijų ir ūkinių įvykių registravimas dvejybiniu įrašu pagal VSAFAS. Atkreipiame dėmesį, kad 

viešojo sektoriaus subjektai – savivaldybės, valstybinės institucijos, biudžetinės įstaigos. 

UAB „Labbis“ pretenzija.  

UAB „Labbis“ 2011 m. kovo 1 d. raštu Nr. SKD-11/01 „Dėl 2010 m. rugpjūčio 8 d. 

sutarties Nr. S-762 vykdymo „ kreipėsi į savivaldybės merą ir  administracijos direktorių, kuriame 

tegiama, kad vykdant sutartį, Perkančiosios organizacijos atsakingi darbuotojai pradėjo reikšti UAB 
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„Labbis“ nepagrįstus reikalavimus dėl finansų valdymo ir apskaitos sistemos (Toliau FVAS) 

įdiegimo 87-ių savivaldybei pavaldžių įstaigų apskaitos vedimui.  

Kauno rajono savivaldybės administracija organizuodama viešąjį pirkimą Techninėje 

specifikacijoje tiesiogiai nenurodė kiek asignavimų valdytojų FVAS apjungs, tačiau Sutarties 1 

priedo 88 punkte yra reikalavimas – FVAS turi būti galimybė vykdyti ne mažiau kaip 100 

savarankiškų asignavimų valdytojų, kaip apskaitos vienetų, apskaitą. Ši sąlyga iš esmės nebuvo 

aptarta. UAB „Labbis“ rašte teigia, kad šio punkto reikalavimą užtikrino, tačiau Savivaldybės 

darbuotojai tai neigia.  

Sutarties III dalies 2 p. numatytas atsiskaitymas už sistemos licencijas darbo vietai, įskaitant 

visas papildomas programinės įrangos licencijos vienai darbo vietai išlaidas. Išlaidos numatytos 60 

vnt., t.y. darbo vietų. Šiuo metu „Labbis“ programa įdiegta 47 darbo vietoms.  

Išvada 

 Manome, kad organizuojant pirkimą ir pasirašant sutartį nebuvo aptartos konkrečios 

sąvokos:  

 - pagal projektą ir pasirašytą pirkimo sutartį aiškiai neįvardyta, kur turėjo būti įdiegtos 

programos - efektyvi bei integruota strateginio veiklos planavimo ir valdymo sistema ir 

optimizuotas finansų valdymo ir apskaitos modelis – ar Kauno rajono savivaldybės 

administracijoje, ar Kauno rajono savivaldybėje; 

- pirkimo metu nebuvo aiškiai ir tiksliai suformuluotas pirkimo objekto turinys, tikslūs jų 

kiekiai – nebuvo užtikrintas VPĮ 18 straipsnio 6 dalyje 2 punktu  nurodytas reikalavimas, kad  

Pirkimo sutartyje turi būti nustatyta perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, – tikslūs 

jų kiekiai.  

UAB „Labbis“ nepateikė įrodančių dokumentų, kad visos pirkimo sutartyje išvardintos 

sąlygos įvykdytos: 

- Kauno rajono savivaldybės administracija organizuodama viešąjį pirkimą Techninėje 

specifikacijos tiesiogiai nenurodė, kiek asignavimų valdytojų FVAS apjungs. Sutarties 1 priedo 88 

punkte yra reikalavimas – FVAS turi būti galimybė vykdyti ne mažiau kaip 100 savarankiškų 

asignavimų valdytojų, kaip apskaitos vienetų, apskaitą. UAB „Labis“ teigia kad šio punkto 

reikalavimą užtikrino, tačiau Savivaldybės darbuotojai tai neigia. Rašytinių dokumentų UAB 

„Labbis“ dėl šio punkto įvykdymo nepateikė; 

- Sutarties III dalies 2 p. numatytas atsiskaitymas už sistemos licencijas darbo vietai, 

įskaitant visas papildomas programinės įrangos licencijos vienai darbo vietai išlaidas. Išlaidos 

numatytos 60 vnt., t. y. darbo vietų. Šiuo metu „Labbis“ programa įdiegta 47 darbo vietoms.  

2010-08-18 sutarties Nr. S-762 VII skyriaus 20 d. nustatyta, kad bet kokie nesutarimai ar 

ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios sutarties, sprendžiami derybomis. Šalims nepavykus susitarti, bet 
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kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, 

nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

Tarybos nuomone, iškilusį ginčą tarp šalių spręsti taikiai, t.y. derybomis.  

 

Savivaldybės kontrolierė          Vida Marta Kruopienė   

Specialistė              Lina  Stragienė 


