LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJAS
SPRENDIMAS
DĖL REIKŠMINGŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ POLICIJOS
DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS
REIKALŲ MINISTERIJOS
2010 m. birželio 16 d. Nr. SP-11
Vilnius

Išnagrinėjęs valstybinio audito, atlikto Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), 2010 m. gegužės 31 d. ataskaitą Nr.
FA-P-40-6-61, n u s t a t a u:
1. Policijos departamentui pavaldžios įstaigos - Lietuvos policijos logistikos centras,
Lietuvos policijos mokykla ir Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas - pažeidė
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 13 straipsnį ir privatiems subjektams suteikė teisę nemokamai naudotis patikėjimo teise
valdomu valstybės turtu.
2. Policijos departamentas ir Lietuvos policijos mokykla įsigijo prekes ir paslaugas,
pažeisdami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą:
2.1. Policijos departamentas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 3 dalies
reikalavimus, nes 2009 m. vasario mėnesį sudarė sutartį dėl keleivių pervežimo ir apgyvendinimo
paslaugų organizavimo, nors Keleivių pervežimo oro transportu paslaugų (aviabilietų) viešojo
pirkimo atviro konkurso sąlygose apgyvendinimo paslaugų organizavimas nebuvo numatytas.
2.2. Lietuvos policijos mokykla nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje
nustatytų pirkimo principų, nes autorinės sutartys su autoriais sudarytos anksčiau, nei surašytos
tiekėjų apklausos pažymos, autorinės sutartys neatitinka viešųjų pirkimų rezultatų.
3. Policijos departamentui pavaldi įstaiga - Kauno apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas - Prienų rajono policijos komisariato Migracijos tarnybos inspektorei patvirtino
didesnį koeficientą (9,1) negu numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d.
nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos
tobulinimo“ (2008 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1368 redakcija) 1 priede „Biudžetinių įstaigų ir
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organizacijų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai“, taip pat pažeidė Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 650 patvirtinto Darbuotojo ir valstybės tarnautojo
vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo 6.1 punktą ir statutiniam valstybės
tarnautojui išmokėjo didesnę pašalpą už laikino nedarbingumo laikotarpį. Dėl to Kauno apskrities
vyriausiajam policijos komisariatui padaryta 159,67 Lt žala.
4. Policijos departamentui pavaldi įstaiga - Policijos mokykla - pažeidė Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 650 patvirtinto Darbuotojo ir valstybės
tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo 6.1 punktą ir išmokėjo
1207,13 Lt didesnes išeitines išmokas ir 377 Lt didesnę pašalpą už laikino nedarbingumo laikotarpį.
Taip pat Policijos mokykla dėl aritmetinės klaidos klaidingai apskaičiavo ir išmokėjo 222,7 Lt
didesnę kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Dėl to Policijos mokyklai padaryta 1806,83 Lt
žala.
5. Policijos įstaigos nesilaikė Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 7 d.
įsakymu Nr. 1K-184 (2005 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1K-280 redakcija) patvirtintos Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių

biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos, nes turto ir

paslaugų įsigijimo išlaidas apmokėjo ir nurodė netinkamuose išlaidų straipsniuose.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi,
18 straipsnio 1, 2, 3, 7 punktais ir 20 straipsniu, n u s p r e n d ž i u:
1. Nurodyti Policijos departamento generaliniam komisarui Vizgirdui Telyčėnui sprendimo
dėstomojoje dalyje išdėstytus teisės aktų pažeidimus.
2. Įpareigoti Policijos departamento generalinį komisarą Vizgirdą Telyčėną:
2.1. pašalinti sprendimo dėstomosios dalies 1 punkte išdėstytus teisės aktų pažeidimus;
2.2. įstatymų nustatyta tvarka teisės aktų pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar
drausminėn atsakomybėn;
2.3. įstatymų nustatyta tvarka išieškoti Policijos departamentui pavaldžioms įstaigoms Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ir Policijos mokyklai - padarytą žalą
(sprendimo dėstomosios dalies 3 ir 4 punktai).
3. Nustatyti Policijos departamento generaliniam komisarui Vizgirdui Telyčėnui 90
kalendorinių dienų sprendimo įvykdymo ir 5 kalendorinių dienų informacijos apie sprendime
nurodytų įpareigojimų įvykdymo pateikimo Valstybės kontrolei terminą, skaičiuojant nuo jų
įvykdymo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 19 straipsniu, sprendimas
per 20 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.
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Sprendimas siunčiamas Policijos departamento generaliniam komisarui Vizgirdui Telyčėnui
ir Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui.

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas

Viktoras Švedas

