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Atliekant planinį 2008 metų finansinį auditą Raguvos gimnazijoje ( vertinant turto valdymą
naudojimą ir disponavimą juo) buvo nustatyta, kad be Raguvos gimnazijoje veikiančio pardavimo
automato , tokie pat automatai veikia Paįstrio Juozo Zikaro ir Vadoklių vidurinėse mokyklose. Su
visomis švietimo įstaigomis paslaugos tiekėja UAB “Angolita“ (toliau Davėjas) sudarė Pardavimo
automato pastatymo sutartis ( pagal sutarties dalyko apibrėžimą „Turtas“) , kurių galiojimo laikas
3 (Paįstrio Juozo Zikaro vidurinė mokykla) ir 7 metai ( Raguvos gimnazija ir Vadoklių vidurinė
mokykla). Pažymėtina, kad , pagal 2005-03-01 pasirašytą Paįstrio Juozo Zikaro vidurinės
mokyklos ir UAB „Angolita“, sutarties 4 dalies 1 punktą, sutartis galiojo iki 2008-03-01 ir nei
vienai iš šalių nepareiškus raštiško pageidavimo ją nutraukti sutarties galiojimo terminas prasitęsė
dar 1 metams, tai yra iki 2009-03-01. 2009-03-20 apsilankius Paįstrio Juozo Zikaro vidurinėje
mokykloje, pardavimo aparatas veikė.
Su minėtomis švietimo įstaigomis sudarytose sutartyse nėra numatytos sąlygos pagal kurias,
mokyklos anksčiau laiko galėtų minėtas sutartis nutraukti. Pastebėtina, kad, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo Nr. IX-900 (Žin.,2002, Nr. 60-2412) 11 str., savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
turto savininko funkcijas , remdamasi įstatymais, įgyvendina savivaldybės taryba. Kitos
savivaldybių įstaigos joms patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą valdo, naudoja bei
disponuoja juo pagal įstatymus savivaldybių tarybų sprendimų nustatyta tvarka. Panevėžio rajono
savivaldybės taryba 2003-10-30 sprendimu Nr. T-228 ( sprendimas pakeistas 2007-10-24
sprendimu Nr. T-227) yra nustačiusi Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarką,
kuria, minėtos mokyklos nesivadovavo, bet leido UAB „Angolita“ pardavimo automatams pastatyti
mokykjlose neatlygintinai. Galimybės leisti turtu naudotis uždarosioms akcinėms bendrovėms ar
kitoms įmonėms ir disponuoti juo neatlygintinai Savivaldybės taryba nenumato. Visose sutartyse
yra punktas numatantis kad paslaugos Davėjas, pagal išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, kas ketvirtį,
moka už sunaudotą elektros energiją po 60 Lt. Neatmetame galimybės, kad, per, 5 sutarties
galiojimo metus pakilus elektros kainai, pardavimo automato suvartotos elektros kaštai už ketvirtį
viršys 60 Lt.
UAB „Angolita“ Panevėžio visuomenės sveikatos centrui teikia tvirtinti prekių asortimentą,
kuriuo galėtų prekiauti iš pardavimo aparatų bendrojo lavinimo mokyklose. Visuomenės sveikatos
saugos skyriaus vyriausioji specialistė A.Jasponienė suderino prekių asortimentus visose
mokyklose, tačiau produktų asortimento kontrolė sutartyse nenumatyta, todėl ir rizika vaikams
įsigyti nerekomenduotinų produktų mokyklų patalpose išlieka.

Aplankius švietimo įstaigas nustatyta, kad Vadoklių ir Paįstrio Juozo Zikaro mokyklose
mokiniai naudojosi pardavimo aparatais. Raguvos gimnazijoje direktorės A. Sakalauskienės
iniciatyva pardavimo aparatas nemažą laiko tarpą būna išjungtas.
Išvada: 1. Raguvos gimnazijos ( tuo metu dirbęs )direktorius S. Žudys, Paįstrio J. Zikaro
vidurinės mokyklos direktorius V. Kriščiūnas ir Vadoklių vidurinės mokyklos direktorius S.
Lisanka, pasirašydami pardavimų automatų pastatymo sutartis, nesivadovavo tuo metu galiojusia
Rajono savivaldybės tarybos 2003-10-30 sprendimu Nr. T-228 patvirtinta Savivaldybės ilgalaikio
materialiojo turto nuomos tvarka ir viršijo savo įgaliojimus leisdami neatlygintinai naudotis savo
vadovaujamų mokyklų ilgalaikiu turtu UAB „Angolita“ komerciniams tikslams siekti, bet
negaunant pajamų į biudžetą.
Rekomendacijos:
1.Raguvos gimnazijos, Paįstrio J. Zikaro vidurinės mokyklos ir Vadoklių vidurinės mokyklos
vadovams A. Sakalauskienei, V. Krikščiūnui ir S. Lisankai :
Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2007-10-24 sprendimu Nr. T-227
patvirtintos Panevėžio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos III d. 5 p. kreiptis į
rajono savivaldybės tarybą dėl tolimesnės mokyklų materialiojo turto nuomos.
2. Administracijos direktoriaus pavaduotojui E. Lunskiui :
Perspėti biudžetinių įstaigų vadovus dėl atsakomybės apie jų valdomo turto naudojimą ir
disponavimą juo įstatymų nustatyta tvarka. Primenu, kad 2008-11-26 teikėme tyrimo dėl mobilaus
ryšio bazinės stotelės antenos ant Berčiūnų pagrindinės mokyklos stogo pastatymo ataskaitą,
kurioje nustatėme , kad mokyklos direktorius viršijo įgaliojimus išnuomodamas mokyklos turtą ir
nesivadovaudamas Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Besikartojantys turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo neatitikimai rajono biudžetinėse švietimo įstaigose sukelia riziką
dėl sistemingo Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 11
str. pažeidinėjimo.
3. Apie priimtas priemones prašau informuoti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą iki š.m.
gegužės 1d.
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