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s,{voKos rR SANTRUMPOS

KMSA - Klaipedos miesto savivaldybes administracija;
SUVI - Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerija;
SNIR registras- Svietimo ir mokslo institucijq registras;

SVIS sistema - Svietimo valdymo informacine sistema;

KTPRR registras - Kvalif,rkacijos tobulinimo programq ir renginiq registras;
NVS ld5os - leSos Neformaliojo vaikq Svietimo teikejq (iSskyrus ikimokyklinio, priesmokyklinio ir
formalqj i Svietim4 papildandi o ugdymo) pro gramq fi nansavimui ;

NVS programos - Neformaliojo vaikq Svietimo teikejq (i5skyrus ikimokyklinio, priesmokyklinio ir
formalqj i Svietim4 papildandio ugdymo) vykdomos programos;

tWS teit<Cjai - Neformaliojo vaikq Svietimo paslaugq teikejai;
V51 n9nl - VSI Europos socialinio fondo agentura;
LMNSC - Lietuvos mokiniu neformalioio Svietimo centras:
SwltVt tvarkos apra5as - LR Svietimo ir mokslo ministro 2016-01-05 isakymas Nr. V-l ,,Del
neformaliojo vaikq Svietimo le5q skyrimo ir panaudojimo tvarkos apra5o patvirtinimo"
KMSA direktoriaus patvirtintas tvarkos apralas - KMSA direktoriaus 2016-01-19 isakymu Nr.
ADl-l75 patvirtintas Klaipedos miesto savivaldybes neformaliojo vaikq Svietimo le5q skyrimo ir
panaudoj imo tvarkos apra5as;
Savivaldyb6s tarybos patvirtintas tvarkos apra5as - Savivaldybes tarybos 2016-05-26 sprendimu
Nr. T2-142 patvirtintas Klaipedos miesto savivaldybes neformaliojo vaikq Svietimo lesq skyrimo ir
naudoj imo tvarkos apra5as;
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Lietuvos Respublikos Vyriausybe 2015-12-23 pakeite Mokinio krep5elio lesq apskaidiavimo ir
paskirstymo metodik4, kurioje reglamentavo le5q paskirstym4 neformaliojo vaikq Svietimo
programoms (i5skyrus ikimokyklinio, priedmokyklinio ir formaliojo Svietimo programas papildandias
programas), rekomendavo vieno menesio sum4 vienam dalyvaujandiam vaikui - 15 eunl per menesi,
kuri gali biiti maZinarnaat didinama ll3 dalimi atsiZvelgiant i dalyvaujandiq vaikq skaidiq. Nustatd,
kad leSos NVS teikejams paskirstomos ir naudojamos savivaldybiq nustatyta tvika, vadovaujantis
Svietimo ir mokslo ministro patvirtintu Neformaliojo vaikq Svietimo le5q skyrimo ir panauaoiimo
tvarkos apra5u (patvirtintu 20 I 6-0 I -05).

LR Svietimo ir mokslo ministerija Klaipedos miestui neformaliajam vaikq Svietimui sumaZino
metq pradZioje skirtos specialios tikslines dotacijos mokinio krepSelio lesq sum4 iki 134,0 tukst. eurq,
nes Lietuvos Respublikos Vyriausybe nuo balandZio menesio Siam tikslui skyre 402,0 t[kst. eury
Europos S4jungos fondq lesq igyvendinti Svietimo ir mokslo ministro 2016-04-14 patvirtinto 2014-
2020 mett4 investicijq veiksmq progrzrmos 9 prioriteto ,,Visuomenes Svietimas ir Zmogi5kqjq iStekliq
potencialo didini ong ,,Nefo_rmaliojo vaikq Svietimo ivairoves ir
prieinamumo didi skirtq NVS lesq suma buvo - 536,0 tukst. eury. ES
leSomis finansuoj Svietimo paslaugq pletra" vykdymui 2016-0t4-28
buvo sudaryta jungtines veikos (partnerystes) sutartis su Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo
centru (toliau - Centras). Pagal sutarti Centras isipareigojo savivaldybei pagal mokejimo praSymus
pervesti l65as, vykdyti projekto stebesen4, teikti informacij4, o
Savivaldybe isipareigojo uZtikrinti Svietimo ir mokslo ministeriios
reikalavimus, naudoti le5as pagal pas S teit<e;q veikl4, teikti dokumentus,
ataskaitas, gr qLinti nepanaudotas le5as, saugoti dokumentu s lki 202g -12-3 L

Nuo 2016 metq pradZios Savivaldybes administracija tinkamai nepasirengusi, skubos tvarka
pradejo igyvendinti teises aktq nuostatas: patvirtino ir keite tvarkos apraSus, pavyzdines dokumentq
formas, komisijas NVS programq vertinimui, kviete NVS telkeSus teikti parai5kas programq
vertinimui, registruoti vaikus, vertino NVS programas, tinkamoms programoms skirste le5as pagal
Mokiniq registre uZregistruotq vaikq skaidiq ir apskaidiuot4 vienam mdnesiui vienam vaikui le5q
sum4, stebejo programq igyvendinim4.

2016 m. savivaldybe igyvendino NVS teikejq programas dviem etapais: vasario - birZelio ir
rugsejo - gruodZio mdnesiais. Savivaldybe panaudojo beveik vis4 jai skirt4 valstybes specialiaj4
tiksling dotacij4 (panaudota 99,3 proc.) ir pusg skirtq ES lesq (panaudota 53,8 proc.). Savivaldybes
administracijo-je 2016 m. nebuvo visiSkai uZtikrintas NVS leSq naudojimo teisetumas, nes nebuvo
vykdoma NVS teikejq patirtq i5laidq kontrole.
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rSvlnos

1. 2016 m. Savivaldybei neformaliajam vaikq Svietimui skirta valstybes tiksline dotacija buvo
panaudota 99,3 yo. Savivaldybei skirtq ES le5q panaudota tik 53,8 %o, nes Lietuvos mokiniq
neformaliojo Svietimo centras daugiau kaip 3 menesius vdlavo pervesti lesas uZ NVS teikeiu
suteiktas paslaugas.

2. Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimu patvirtintame NVS leSq skyrimo ir
naudojimo tvarkos apra5e atsakomybe uZ leSq panaudojimqpagaltiksling paskirti deleguota tik
NVS teikejui, nors pagal Svietimo ir mokslo ministro 2016-01-05 isakymu Nr. V-1 patvirtinto
NVS lesq skyrimo ir panaudojimo tvarkos apra5o nuostatas tokia pareiga ir atsakomybe
priskirta savivaldybei.

3. Savivaldybes administracijos direktoriaus patvirtintose pavyzdinese NVS leSq skyrimo ir
panaudojimo sutartyse nera ipareigojimo NVS teikejams Savivaldybes administracijai teikti
i5laidas pateisinandius dokumentus, nera nurodyta atsakomybe uZ jq nepateikim4.

4. Nei teises aktuose, nei komisijq priimtuose sprendimuose ar KMSA direktoriaus isakymuose
nebuvo nurodyta patvirtintq NVS programq galiojimo trukme, kas i5plete programq vertinimo
procedfirq apimti.

5. II etape 29 NVS teikejams, nesilaikant proporcingumo principo, itvirtinto Savivaldybes tarybos
patvirtinto tvarkos apraSo I2.7,12.2. punktuose, vienam menesiui vienam vaikui buvo skirta
didesne nei kitiems teikejams vienam vaikui paskirta NVS lesq suma.

6. Savivaldybes administracija sutartis su NVS teikejais pasiraSe praejus daugiau kaip 2
mdnesiams nuo NVS programq vykdymo pradZios, todel velavo atsiskaitymai su NVS teikeiais
uZ teikiamas paslaugas.

7. Klaipedos miesto NVS programq igyvendinimo prieZi[ra 2016 m. buvo atlikta, tadiau ne visos
patikrinimq metu pateiktos rekomendacijos buvo igyvendintos: savivaldybes tvarkos apraSas ir
sutarties su NVS teikejais pavyzdine forma nebuvo pakoreguoti atsiZvelgiant ipastebejimus.

8. Savivaldybes administracijoje 2016 m. tik i5 dalies uZtikrintas NVS leSq naudojimo teisetumas,
nes nebuvo vykdyta NVS teikejq patirtq i5laidq kontrole. Nustatyti 4 faktai, kad savivaldybe
finansavo NVS teikejq patirtas i5laidas uL patalp,4 nuomq, vaikq poilsi bei i5laidas, patirtas
pasibaigus NVS programq vykdymo laikotarpiui, kuriq bendra suma buvo 7520,88 Eur, nors
pagal2016 m. galiojusio LR Svietimo ir mokslo ministro patvirtinto tvarkos apra5o nuostatas
Sios i5laidos negalejo buti finansuotos.



S avivaldybes administracij ai :

1. Apsvarstyti galimybg perZiureti ir optimizuoti NVS le5q administravimo procedtras (pxz.:
perZiureti NVS programq vertinimo laikotarpi bei periodi5kum4, patvirtinti ,r,rolutirrg
Vertinimo komisij4, jos darbo reglament4, maksimalius programq atitikties galiojimo terminus,
NVS lesq skyrimo ir panaudojimo sutardiq su NVS teikejais pasirasymo terminus ir kt.) (4, 6
iSvados).
Inicijuoti Savivaldybes tarybos sprendimu patvirtinto NVS leSq skyrimo ir naudojimo tvarkos
apraSo papildym4, numatant ir Savivaldybes administracijos atsakomybg uZ NVS lesq

;"1$:t*' 
sutardiq

8 i5vados).
Nustafrtas ne pagal paskirti panaudotas NVS lesas 7520,88 Eur grpinti !biudZet4 (8 i5vada).
AtsiZvelgiant i nustatytus faktus, patikrinti ar visq NVS teitej\2016 metais patirtos i5laidos
atitinka WVS teSq naudojimo tiksling paskirti. UZtikrinti ne pagal paskirti panaudotq NVS leSq
gr4Linim1i biudZet4.

2.

aJ.

4.

5.



IVADAS, TIKSLAI IR APIMTIS

Teisetumo (atitikties) auditas atliktas vykdant Savivaldybes kontrolieriaus 2017 m. kovo 6 d.
pavedim4 Nr. KATl5-(4.3)-4. Audit4 atliko Klaipedos miesto savivaldybes kontrolieres pavaduotoja
Rima AliSauskaite ir Kontroles ir audito tarnybos vyriausioji specialiste Loreta Jevaltaite.

Audito tikslas - ivertinti 2016 m. savivaldybes biudZeto leSq panaudojimo neformaliojo
vaikq Svietimo teikejq (iSskyrus ikimokyklinio, priesmokyklinio ir formalqji Svietim4 papildandio
ugdymo) programq finansavimui teisetum4.

Audituojamas subjektas Klaipedos miesto savivaldybes administracija (toliau-
Savivaldybes administracija), juridinio asmens kodas 188710823, adresas: Liepq g.ll, LT-91502
Klaipeda

Audituojamas laikotarpis - 2016 metai.
Audituojamu laikotarpiu Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus pareigas

ejo Saulius Budinas, Ugdymo ir kulturos departamento direktoriaus pareigas - Nijole LauZikiene,
Svietimo skyriaus vedejo pareigas - Laima PriZgintiene.

Duomenis ir informacij4 rinkome i5 Klaipedos miesto savivaldybes administracijos.
Audito irodymai gauti, taikant Sias audito procediiras: tikrinim4, paklausim4, analitines

procedlras. Dareme prielaid4, kad visi auditui pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai - iSsamris ir
galutiniai, pateiktq dokumentq kopijos atitinka originalus. Visi5kas uZtikrinimas neimanomas del

igimtq audito ir vidaus kontrolds apribojimq bei to fakto, kad netikrinome 100 proc. duomenq
(duomenys buvo tikrinami atrankos budu).

Audito metu vadovavomds Siais kriterijais, ar Savivaldybeje patvirtinti vidaus teises aktai
atitinka valstybes teises aktus, ar vykdytos proced[ros atitinka teises aktuose numatytas, ar le5os
panaudotos pagal tiksling paskirti ir teisetai.

{verting audito metu surinktus irodymus pateikiame audito i5vadas ir rekomendacijas.
Audito metu mes nevertinome savivaldybes finansines atskaitomybds, nes tai nera Sio audito

tikslas. Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai.
Auditas atliktas vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais, Valstybinio audito

reikalavimais, miisq sukaupta profesine patirtimi.
Ataskaita teikiama Klaipedos miesto savivaldybes administracijai ir Klaipedos miesto merui

bei kopija Kontroles komitetui.



1. Bendri pastebdiimai

Lietuvos Respublikos Svietimo istatymel nurodyta neformaliojo vaikq Svietimo paskirtis -
tenkinti mokiniq palinimo, ugdymosi ir savirai5kos poreikius, padeti jiems tapti aktyviais visuomenes
nariais, o neformaliajam vaikq Svietimui priskiriamo formalqji Svietim4 papildandio ugdymo paskirtis -
pagal ilgalaikes programas sistemi5kai plesti tam tikros srities Linias, stiprinti gebejimus ir igildZius ir
suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas. Neformaliojo vaikq Svietimo vykdytojai -
neformaliojo vaikq Svietimo ir kitos Svietimo istaigos, laisvieji mokytojai, kiti Svietimo teikejai,
formalqli Svietim4 papildandio ugdymo - muzikos, dailds, kitos menq ir sporto mokyklos.
Neformaliojo vaikq Svietimo programoms (toliau - NVS programa) frnansuoti i5 Lietuvos Respublikos
atitinkamq metq valstybes ir savivaldybiq biudZetq taikomas mokymo le5q skyrimo vienam mokiniui
principas'. LeSos apskaidiuojamos ir paskirstomos pagal Vyriausybes patvirtintas metodikas.
Atlyginimo dydi uZ savivaldybes mokyklos teikiam4 neformalqji vaikq Svie^tim4 nustato mokyklos
savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija, kitq mokyklq - savininkasr.

Lietuvos Respublikos Vyriausybe 20I5-12-23 pakeistoje Mokinio krep5elio leSq apskaidiavimo
ir paskirstymo metodikoje* nurod6, kad le5os NVS programoms (iSskyrus ikimokyklinio,
prieSmokyklinio ir formaliojo Svietimo programas papildandius ir mokiniq savirai5kos poreikius
tenkinandius Siq programrl modulius vaikq neformaliojo Svietimo mokyklose) paskirstomos
savivaldybems i5 mokyklq atitinkamiems metams skirtq mokinio krep5elio le5q, rekomendavo sum4
vienam NVS programoje dalyvaujandiam vaikui - 15 errrl per menesi (gali buti maiinamaar didinama
1/3 dalimi, t.y. maLinarna iki 10 eury, didinama iki 20 eury), nurod6, kad leSos Neformaliojo vaikq
Svietimo teikejams (toliau - NVS teikejai) paskirstomos ir naudojamos savivaldybiq nustatyta tvarka
NVS programoms finansuoti, vadovaujantis LR Svietimo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka bei
nurodd, kad leSos naudojamos darbuotojq, igyvendinandiq NVS programas, darbo uZmokesdiui ir
socialinio draudimo imokoms moketi, ugdymo priemonems ir kitoms i5laidoms, tiesiogiai susijusioms
su NVS programos vykdymu.

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016-01-05 isakymus patvirtintame
Neformaliojo vaikq Svietimo le5q skyrimo ir panaudojimo tvarkos apra5e (toliau - SVfvt tvarkos
apra5as) Savivaldybei (nenurodant konkredios institucijos) pavesta patvirtinti: savivaldybes NVS lesq
skyrimo ir naudojimo tvark4, nustatyti NVS programq vertinimo tvark4, vertinimo komisijos sudeti ir
funkcijas, vertinimo periodi5kum4, leSq pervedimo NVS teit<eiui tvark4, NVS programq igyvendinimo
stebdsenos tvark4.

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymas isigaliojo jau kit4 dien4. Svietimo
ir mokslo ministerija neatidejo isakymo isigaliojimo termino, kad Savivaldybeje galetq bDti parengti ir
patvirtinti vietiniai teises aktai, nors Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerij a dar 2013 metais
buvo pateikusi rekomendacij4o numatyti toki teises aktq isigaliojimo termin4, per kuri imanoma
priimti igyvendinamuosius teises aktus.

Klaipedos miesto savivaldybeje skubos tvarka, per 2 savaites po SVIV tvarkos _apra5o
isigaliojimo, be savivaldybes tarybos igaliojimq, 2016-01-19 KMSA direktoriaus isakymu' buvo

' LR Svietimo istatymas 1991-06-25 Nr I-1489 (nauja redakcija jsigaliojo nuo 2011-07-01: Nr XI-1281, 2011-03-17,Zin,20ll, Nr. 38-1804 (2011-03-
3 l), akluali redakcija nuo 201 6-01 -01 iki 20 I 6-08-3 l, I 5 straipsnis);

'?Ten pat, 67 straipsnis,
- len pat, /u stralpsnrs,t 2015-12-23 Nr. 1356 ,,Del LRV 2001-06-2'7 nutarimo Nr 785 ,,Del mokinio krepselio lesq apskaidiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo"
pakeitimo" 13r ir I 32punktai
5 LR Svietimo ir mokslo ministro 2016-01-05 isakymas Nr V-l ,,Del neformaliojo vaikq Svietimo le3q skyrimo ir panaudojimo fvarkos apra3o
natvirtinimo"
6 LR T.isingu.o ministro 2013-12-23 jsalcymu Nr lR-298 patvirtinta Teises aktr.t projektq rengimo rekomendacija: ,,26 Nustatant teises akto
isigafiojim4, vadovaujamasi Teisekiiros pagrindq istatymo 20 straipsnio nuostatomis Taip pat turi bUti ivertinama: < > 26 2 teises aktams, kuriems
jgyvendinti reikia parengti ir priimti kitus teises aktus, turetq biiti numat1itas toks jsigaliojimo terminas, per kurj imanoma priimti iglvendinamuosius
teises aktus".
7 Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktorius 2016-01-19 savo jsakym4Nr ADI-175,,DeI Klaipedos miesto savivaldybes neformalolo
vaikq Svietimo le5q skyrimo ir panaudojimo tvarkos apra5o patvirtinimo"
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patvirtintas Klaipedos miesto savivaldybes neformaliojo vaikq Svietimo leSq skyrimo ir panaudojimo
tvarkos apra5as (toliau - KMSA direktoriaus patvirtintas tvarkos apraSas). Tvarkos apra5as buvo su
tr[kumais: nebuvo ivertintas realus visq administraciniq procedury ivykdymo periodas, nebuvo
nurodyti konkret[s terminai kiekvienai procedurai atlikti, nebuvo numatyta vertinimo komisijos
sudetis ir funkcijos, NVS lesq skyrimo periodi5kumas, programq igyvendinimo stebesenos ir
prieZiDros proceduros, nors tai reglamentuoti reikalavo SVtVt tvarkos apraSo nuostatos.

Nepatvirtinus savivaldybes tvarkos apra5o, Savivaldybes administracijos Ugdymo ir kult[ros
departamento Svietimo skyrius nuo sausio 8 dienos pradejo skubiai vykdyti SVIV tvarkos aprase
numatytas procedtiras. Periodi5kai skelbtose informacijose kviete Klaipedos miesto NVS teikeius
skubiai, labai trumpais terminais registruotis SMIR-e, parengti NVS programas, pateikti parai5kas,
paruoSti vaikui saugi4 ir sveik4 ugdymosi aplink4, pritraukti naujus moksleivius, sudaryti sutartis su
vaikais, jq tevais (globejais), pasira5yti su Savivaldybes administracija NVS le5q skyrimo sutartis ir
nuo 2016-02-01pradeti vykdyti NVS programas.

LR Vyriausybe 2016-03-30 nusprende8 nuo 2016 m. balandZio menesio NVS programas
finansuoti ne tik i5 Valstybes biudZeto, bet ir i5 Europos s4jungos finansinds paramos ir bendrojo
finansavimo le5q, Sia nuostata papildydama Mokinio krepSelio leSq.apskaidiavimo ir paskirstymo
metodik4. Atitinkamai Svietimo ir mokslo ministerija pakoiegavoe NVSleSq skyrimo ir panaudoji-o
tvarkos apraS4. AtsiZvelgdama i valstybes teises aktq pakeitimus, Savivaldybes administracija
pakore Savivaldybes taryba juos patvirtino: 2016-03-31 Savivaldybei
skirtq stymo ir naudojimo tvarkos apra5o papildym4'0, 2016-05-26
naujos ir naudojimo tvarkos apraS4rr (toliau - Savivaldybes tarybos
patvirtintas tvarkos apra5as), kuriame buvo nurodyta vertinimo komisijos sudetis ir funkcijos,
procedury terminai, le5q skyrimo periodiSkumas (2 kartus per metus), pavesta Svietimo skyriui vykdyti
NVS programq igyvendinimo stebesen4 ir prieLiw4. Pastebetina, kad Savivaldybes tarybos patvirtintu
tvarkos apraSu atsakomybe uZtikrinti NVS le5q panaudojim4pagal tiksling paskirti buvo deleguota tik
NVS te*ejui, nors SUVI tvarkos apra5o 26 punkto nuostatoje atsakomybe piirki.trsunivaldybli.

2016 metais du kartus, vasario ir spalio m6nesiais, KMSA direktorius isakymaisr2 buvo tvirtintos
dokumentq pavyzdines formos. Pastebetina, kad pavyzdinese NVS leSq skyrimo ir panaudojimo
sutartyse Savivaldybes administraclja nusimate tik galimybg pareikalauti iS NVS teikejq iSlaidas
pateisinandiq dokumentq, be to, nenurode NVS teikejq atsakomybes, laiku nepateikus ataskaitq ir
apskaitos dokumentq.

Savivaldybes administracijos direktoriaus patvirtintose pavyzdinese NVS lesq skyrimo ir
panaudojimo sutartyse nera ipareigojimo NVS teit<e3ams Savivaldybes administracijai teikti i5laidas

isinandius dokumentus, nera nurodyta atsakomybe uZ iu nepateiki

I- LR Vyriausybes 2016-03-30 nutarimas Nr 303 ,,Del LRV 2001-06-27 nutarimo Nr 785 ,,Del mokinio krepSelio leSq apskaidiavimo ir paskirstymo
metodikos patvirtinimo" pakeitimo", 2 | punktas.
' SMM 2016-04-04 isalq,rnas Nr. V-274 ,,Del Svietimo ir mokslo ministro 2016-01-05 jsakymo Nr. V-l ,,Del neformaliojo vaikq Svietimo lesq skyrimo ir
panaudojimo tvarkos apraSo patvirtinimo" pake itimo" 2 I punktas
t0 Savivaldybes tarybos 2016-03-31 sprendimu Nr. T2-89 papildy,tas Klaipedos miesto savivaldybei skirtq mokinio krep5elio lesq paskirstymo ir
naudojimo tvarkos apraSas 29 punktu, kuriuo taryba suteike jgaliojimus I(MSA direktoriui iki 2016-05-01 pagal savo isakymu nustatyt4 tvark4 skirstyti ir
naudoti NVS lesasIt Savivaldybes tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr T2-142 patvirtintas naujos redakcijos Klaipedos miesto savivaldybes neformatiojo vaikq Svietimo
l0Sq skyrimo ir naudojimo tvarkos apra5as
'' KMSA direktoriaus isalrymu 2016-02-18 Nr N)l-477 ,, Del neformaliojo vaikq Svietimo leSq skyrimo ir panaudojimo sutarties formos patvirtinimo",
KMSA direktorius isakymu 2016-10-10 Nr ADI-3081 ,,Del neformaliojo vaikq Svietimo programos dokumentq formq patvirtinimo"

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimu patvirtintame NVS leSq skyrimo ir naudojimo
tvarkos. apraSe atsakomybe uZ le5q panaudojim4pagal tiksling paskirti deleguota tik NVS teikejui, nors
pagal Svietimo ir mokslo ministro 2016-01-05 isakymu Nr. V-l patvirtinto NVS leSq skyrimo ir

iimo tvarkos nuostatas tokia oareisa ir be priskirta savivaldvbei.
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2. NVS l65u skvrimas Klaipddos miesto savivaldvbei

LR Svietimo ir mokslo ministro isakymul3 Klaipedos miestui neformaliajam vaikq Svietimui buvo
skirta 536,0 trlkst. Eur specialiosios tikslines dotacijos le5q. Lietuvos Respublikos Vyriausybei
nusprendus nuo balandZio menesio Neformaliojo vaikq Svietimo programoms le5as skirti i5 Europos
S4jungos finansines paramos ir bendrojo finansavimo leSq, LR Svietimo ir mokslo ministras 2016-04-
14 patvirtino'a 2014--2020 metq Europos S4jungos fondrl investicijq veiksmq programos 9 prioriteto
,,Visuomenes Svietimas ir Zmogi5kqjq iStekliq potencialo didinimas" 09.2.2-ESFA-V-729 priemones
,,Neformaliojo vaikq Svietimo ivairoves ir prieinamumo didinimas" projektq finansavimo s4lygq
apraS4.

Del ES le5q naudojimo Klaipedos miesto savivaldybe su Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo
centru (toliau - Centras) sudard 2016-04-28 jungtines veikos (partnerystes) sutartirs projekto
,,Neformaliojo vaikq Svietimo paslaugq pletra" igyvendinimui. Sutartimi Centras isipareigojo:
parengti projekto Parai5k4 ir pateikti jA VSI Europos socialinio fondo agenturai (VSI ECFA), gavus
param4 pasiraSyti su agenttira projekto finansavimo ir administravimo sutarti, pagal mokejimo
pra5ymus projekto eigoje savivaldybei pervesti 402,0 tlkst. Eur, vykdyti projekto igyvendinimo
savivaldybeje stebesen4, teikti informacij4. Savivaldybe isipareigojo: uZtikrinti projekto vykdym4
pagal Stvtlrt reikalavimus, naudoti lesas pagal paskirti, koordinuoti ir stebeti NVS teikejq veikl4, teikti
dokumentus, ataskaitas, gr4iinti nepanaudotas le5as, saugoti dokumentus lki2029-12-3I.

Savivaldybds taryba, geguZes menesi tikslindama savivaldybes biudZet4lu, it unke i pajamas ES
le5as 402,0 ttkst. Eur, o asignavimus paskyre Savivaldybes administracijai projekto ,,Neformaliojo
vaikq Svietimo paslaugq pldtra" igyvendinimui. Tuo tarpu specialioji tiksline dotacija tik spalio
menes! sumaZinta Svietimo ir mokslo ministro isakymurT iki 134,0 ttkst. Eur. Bendra Klaipedos
miestui skirtq NVS lesq suma liko nepakitusi - 536,0 ttikst. Eur.

3. NVS proeramu ivertinimas. NVS l65u paskirstvmas NVS teikciams

Savivaldybes administractja, vadovaudamasi teises aktais, organizavo neformaliojo vaikq Svietimo
leSq skyrim4 ir naudojim4 dviem etapais - vasario - birZelio ir rugsejo - gruodZio menesiais.

Kiekvieno etapo NVS programq atrankai buvo Savivaldybes administracijos direktoriaus
isakymaisl8 patvirtintos Vertinimo komisijos. Vertinimo komisijq darbo reglamentai nebuvo
patvirtinti. Komisijos pirmininko teigimu, II etape Komisija savo darbe vadovavosi Savivaldybes
tarybos patvirtintame tvarkos apraSe esamu komi

I etape Vertinimo komisija ivertinusire pateik rogramas pripaZino
kaip atitinkandias reikalavimus, jos KMSA direktor buvo patvirtintos.
II etape Vertinimo komisija rugsejo pradZioje sudare jq s4raSus:

atitinkandiq reikalavimus 87 vnt. tgstiniq ir 25 vnt. naujq bei 3 vnt. pripaZino kaip neatitinkandias

'' LR Svietimo ir mokslo ministro 2016 m sausio 7 d. isalrymas Nr. V-8 ,,Dil specialios tikslines dotacijos mokinio (klasOs, grupes) krepSeliui finansuoti
2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslines dotacijos savivaldybiq mokykloms (klasems arba grupems), skirtoms Salies (regiono)
mokiniams, turintiems specialiqjq ugdyrnosi poreikiq, ir kitoms savivaldybems perduotoms istaigoms iSlailryti 2016 metais paskirstyrno pagal
savivaldybes patvirtinimo"
t* LR Svietimo ir mokslo ministras 2016-04-14 isakymu Nr. V-339 patvirtino 201+2020 metq Europos S4lungos fondq investicijq veiksmq programos 9
prioriteto ,,Visuomenes Svietimas ir Zmogi5kqiq i5tekliq potencialo didinimas" 09 2 2-ESFA-V-729 priemones ,,Neformaliojo vaikq Svietimo ivairoves ir
prieinamumo didinimas" projektq finansavimo s4lygq apraS4
tt 

Jungtines veiklos (partnerystes) sutartis 201 6-04-28 Nr R8-l 58/ Nr J9-874
'" Savivaldybes tarybos 2016-05-26 sprendimas Nr T2-l32,,Del Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2016 m vasario l2 d sprendimo Nr. T2-28 ,,Del
Klaipedos miesto savivaldybes 2016 metq biudZeto patvirtinimo" pakeitimo'

't LR Svietimo ir mokslo ministro 2016-10-19 lsalrymas Nr V-917 ,,Del Svietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 7 d isalrymo Nr V-8 ,,DOl specialios
tikslines dotacijos mokinio (klases, grupes) krepieliui finansuoti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslines dotacijos savivaldybiq
mokykloms (klasems arba grupems), skirtoms Salies (regiono) mokiniams, turintiems specialiqjq ugdyrnosi poreikiq, ir kitoms savivaldybems perduotoms

istaigoms iSlailq/ti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo" pakeitimo".tt KMSA direktoriaus 2016-01-26 [salgrmu Nr. ADl-241 ,,Del neformaliojo vaikq Svietimo programq vertinimo komisijos sudarymo", KMSA
direktoriaus 2016-09-02 isakymas Nr. ADI-2658 ,,Del neformaliojo vaikq Svietimo programq veftinimo komisijos sudarymo"
tt Vertinimo komisijos posedZio 2016-01-27 protokolas Nr 1, jo priedas

'o KMSA direktoriaus 2016-01-29 isalcymas Nr. ADI-278 ,,Del Klaipedos miesto savivaldybes neformaliojo vaikq Svietirno programq, kurios atitinka
nustatltus reikalavimus, s4raSo patvirtinimo"
2l Komisijos 2016-09-06 protokolas Nr 2 ir 2016-09-09 protokolas Nr 3
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reikalavimq. Rugsejo viduryje KMSA direktorius isakymu22 patvirtino i5 viso lI2 programq kaip
galimas finansuoti. Pastebetina, kad nei teises aktuose, nei komisijos sprendime ar KMSA direktoriaus

isakyme nebuvo nurodyta patvirtintq programq galiojimo trukme, o tai i5plete NVS programrl
administravimo procedurq apimtis.

I etape dalyvaujandiq vaikq skaidius Klaipedos mieste buvo 4751, todel KMSA direktorius
isakymu" vienam menesiui vienam vaikui patvirtino NVS leSq sm4 12,40 Eur, t.y. maZesng uZ
rekomenduojam4l5 Eur sum4. Ilctape Mokiniq registre buvo uZregistruota dar daugiau vaikq - 5747,
todel KMSA direktorius isakymu'* patvirtino vienam menesiui vienam vaikui NVS lesq sum4 jau tik
10,45 Eur. Pastebetina, kad rugsejo menesiui 26 NVS teikejams, o spalio menesiui 3 teikejams
vienam vaikui buvo skirta daugiau nei po 10,45 Eur (sumos kiekvienai programai apskaidiuotos
skirtingos, svyruoja nuo 10,86 iki 15,61), isakyme kaip pagrind4 nurodant, kad vykdomi Savivaldybes
administracijos 2016 m. sausio - birZelio mdn. sutartiniai isipareigojimai. NVS teit<e3q pateiktos
parai5kos pagal pasira5ytas sutartis buvo apmoketos iki 2016-08-31, Savivaldybes administracijos
buhalterineje apskaitoje nebuvo uZregistruoti jokie kreditiniai isiskolinimai NVS teikejams uZ vasario

- birZelio mdnesius. Darytina iSvada, kad isakyme ivardinti sutartiniai isipareigojimai nebuvo
pagrindas padidinti 29 NVS teikejams vienam menesiui vienam vaikui NVS leSq sum4 ir tuo buvo
nesilaikyta proporcingumo principo, itvirtinto Savivaldybes tarybos patvirtinto tvarkos apralo 12.I,
12.2. punktuose.

Tiek I -tune, tiek Il-ame etapuose Neformaliojo vaikq Svietimo le5q skyrimo ir panaudojimo
sutartis su NVS teikejais KMSA direktorius pasiraSe praejus daugiau kaip 2 menesiams po NVS
programq vykdymo pradZios: I etape - balandZio menesio viduryje, II etape -lapkridio menesio antroje
puseje, todel velavo atsiskaitymai su NVS teike3ais uZ teikiamas paslaugas.

Klaipedos mieste 2016 metais buvo pasiektas beveik maksimalus programose dalyvaujandiq vaikq
skaidius, nes metq pabaigoje vienam vaikui NVS leSq suma siekd vos 10,45 Eur.

4. NVS prosramu iswendinimo prieiitrra

Teises aktais savivaldybe ipareigota vykdyti NVS programq igyvendinimo stebesen4 ir prieZiur4.
Savivaldybes administracijos Ugdymo ir kulturos departamento Svietimo skyriaus specialistai,
vadovaudamiesi Svietimo skyriaus vedejo isakymu2s patvirtinta tvarka, 2016 metq geguZes - birZelio
menesiais tikrino26, kaip buvo igyvendinamos NVS programos (patikrintos 37 progranros), o gruodZio
menesi patikrino2T NVS programq lankomum4 @atikrintos 4 programos).

Be to, 2016 m. Klaipedos miesto NVS teikejrl programrl igyvendinimo prieLlurqvykde ir Svietimo
ir mokslo ministerijos Svietimo kokybes ir^regionines politikos departamento specialistai. Jie 2016 m.
balandZio - geguZes menesiais patikrino'o 62 programas, paZymoje pateike i5vadas apie kai kuriq

ttNVS lesos paskirsty.tos KMSA direlctoriaus 2016 m rugsejo l5 d jsakymuNr AD1-2810
" KMSA direktoriaus 2016-02-19 Nr ADI-493 ,,Del Klaipedos miesto savivaldybes neformaliojo vaikq Svietimo programq finansavimo leSq
paskirstymo 2016 m vasario - birZelio men "
" NVS le5os naskirstvtos KMSA direktoriaus 2016 m snalio 2l d isakvmu Nr ,4Dl-3230
25 Svietimo skyriaus vedejo 2010-12-16jsakymu Nr SVt-S:S pawirtintas Svietimo slryriaus darbo organizavimo reglamentas

'o Svietimo skyriaus atlikto patikinimo 20 | 6-l 0-28 paima Nr. SVZ-: t.
']? Svietimo skyriaus atl ikto patikinim o 201 6-12-30 paZyma Nr. SVZ-+S.

" Patikrinimo 2016-06-08 paiymaNr. KAI-16.

Nei teises aktuose, nei komisijq priimtuose sprendimuose ar KMSA direktoriaus isakymuose nebuvo
nurodyta patvirtintq NVS programq galiojimo trukmd, kas i5plete programq vertinimo procedflry
apimti.
II etape 29 NVS teikejams, nesilaikant proporcingumo principo, itvirtinto Savivaldybes tarybos
patvirtinto tvarkos apraSo I2.I,I2.2. punktuose, vienam menesiui vienam vaikui buvo skirla didesne
nei kitiems teikejams vienam vaikui paskirta NVS leSq suma.
Savivaldybes administraclja sutartis su NVS teikejais pasira5e praejus daugiau kaip 2 mdnesiams nuo
NVS programq vykdymo pradZios, todel velavo atsiskaitymai su NVS teikejais uZ teikiamas

au
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teikejq netinkamai vykdyt4 vaikq lankomumo Lymejrm1, apie savivaldybeje lankomumo Zymejimo

reglamentavimo trukum4, apie finansavimo nutraukimo galimybes vaikui nutraukus dalyvavim4 NVS
programoje reglamentavimo tr[kum4, ir pasi[le sutartyse ai3kiau reglamentuoti tel'q atsakomybg bei
NVS programq dalyviq apskait4, o Tvarkos apra5e numatyti galimybg vaikui nutraukus sutarti, jo viet4
uZimti kitam mokiniui. PaZymoje nurodyta, kad dauguma NVS teikejq laikesi SVtVt nustatytos
tvarkos, teike paslaugas nemokamai arba sumaZing savo nustatyt4 mokesti uZ neformalqji vaikq
Svietim4 savivaldybes nustatytu dydZiu. Pana5ius pastebejimus paZymose paraSe ir Svietimo skyriaus
specialistai, kuriuos, jq teigimu, aptare su programq teikejais. Tadiau ne visos rekomendacijos iki
audito pabaigos buvo igyvendintos: savivaldybes tvarkos apraSas ir sutarties su NVS teikejais
p avy zdine forma nebuvo pakore guoti atsiZvel giant i pastebej imus.

5. NVS prosramoms skirtu l€Su panaudoiimas

Pagal 2016 m. Savivaldybes administracijos r,ykdytos Ugdymo proceso uZtikrinimo
programos (Nr.10) priemones ,,Neformaliojo vaikq Svietimo programq igyvendinimas vieSosiose

istaigose" (valstybes funkcija 09.05.01.01) biudZeto iSlaidq s4matos vykdymo ataskaitos (2 forma)
duomenis:

I5 lenteles matyti, kad 2016 metq valstybes tikslines dotacijos neformaliajam vaikq Svietimur
patikslintas asignavimq planas buvo 134 000 Eur, 2016-12-31 gauta ir panaudota I33 083 Eur (99,3

proc.). ES le5q asignavimqplanas buvo 402 000 Eur,2016-12-31 gautairpanaudota216 355,95 Eur
(53,8 proc.). Metq pabaigoje liko nepanaudota 185 644,05 eury ES leSq, nes Lietuvos mokiniq
neformaliojo Svietimo centras daugiau kaip 3 menesius velavo pervesti lesas uZ NVS teikejq suteiktas

paslaugas. Savivaldybes administracija informavo, kad 2016 m. gautq ES leSq panaudojimas ir
gr4Zinimas dar bus tikslinamas, kai VSf Europos socialinio fondo agentura visas patirtas iSlaidas

ivertins ir pripaZins tinkamomis finansuoti ES le5omis.
Siekiantlsitikinti, ar Savivaldybes administracija uZtikrino 2016 n.NVS lesq panaudojim4 pagal

paskirti, patikrinome, kaip Savivaldybes adminis racijoje buvo vykdoma NVS teikejq patirtq i5laidq
einamoji frnansq kontrole. Nustateme, kad nors Ugdymo ir \ulturos departamento direktorius buvo

atsakingas uZ einamosios finansrtr kontroles organizavi^tn, tadiau NVS teitceiq patirtq i5laidq
einamq4 finansq kontrolg vykdyti nebuvo pavesta nd vienam departamento specialistui ir realiai 2016

m. tokia kontrole nebuvo vykdyta. Pagal NVS programos lesq skyrimo ir panaudojimo sutarties

s4lygas, NVS teit<eiai Svietimo skyriui turejo pateikti asignavimq ir kasiniq i5laidq ataskait4. I5laidas

pateisinandius dokumentus jie buvo ipareigoti pateikti tik asignavimq valdytojui pareikalavus. Iki

" KMSA direktoriaus 2012-12-07 isakymas Nr ADI-2851 ,,Del Klaipedos miesto savivaldybes administracijos ftnansq kontroles taisykliq patvirtinimo",

2lp

patikrinimq metu pateiktos rekomendacijos buvo igyvendintos: savivaldybes tvarkos apra5as ir
sutarties su NVS teikeiais

1 lentele
Finansavimo
Saltinis

Patikslintas
asignavimq
planas, Eur

Gauta ir
panaudota

2016-06-30,
Eur

Gauta ir
panaudota
2016-12-31, Eur

Nepanaudota
2016-t2-31,
Eur

Pastabos

sB (vB) 134 000,0 133 641,0 133 083,0 9r7,0 Buvo gr4Zinta 558,0
Eur

ES 402 000,0 52 510,50 216 355,95 185 644,05 Lietuvos Neformaliojo
Svietimo centras
velavo pervesti ES

leSas

15 viso 536 000.0 186 151,5 349 438,95 186 561.05
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2017-04-25 ne visi buvo pateikg ataskaitas ir i5laidas pateisinandius dokumentus. Atrankos b[du
patikring Svietimo skyriuje buvusius dokumentus, i5 jq nustateme 4 faktus, kad savivaldybe finansavo

fuVS t.it elq patirtas iSlaidas uZ patalpq nuom4, vaikq poilsi bei i5laidas, patirtas pasibaigus NVS
programq vykdymo laikotarpiui, kuriq bendra suma buvo 7520,88 Eur (2 NVS teikejai apmokejo uZ

patalpq nuom4 i5 viso 6100,1 Eur bei 1 NVS teikejas uL, apgyvendinim4 ir maitinim4 stovykloj e 2016

m. birZelio 2l - 26 d. apmokejo 1055,0 Eur; 1 NVS teikejas prekes ir paslaugas uZ 365,78 eury isigijo
2017 metais (s4skaitq fakturq datos nuo 2017-01-25 Lki2017-03-01)), nors pagal 2016 m. galiojusio

LR Svietimo ir mokslo ministro patvirtinto tvarkos apra5o nuostatas Sios i5laidos negalejo b[ti
finansuotos. I5 Siq faktq matyti, kad Savivaldybes administracijoje 2016 m. nebuvo vykdyta NVS
teikejq patirtq iSlaidq kontrole ir tik i5 dalies buvo uZtikrintas NVS le5q naudojimo teisetumas.

Daiva eeporiute

Rima Ali5auskaite

Loreta Jevaltaite

Savivaldybes kontroliere

Savivaldybes kontrolieres pavaduotoja

Vyriausioj i specialiste

2016 m. Savivaldybei neformaliajam vaikq Svietimui skirta valstybes tiksline dotacija buvo panaudota
gg,3 yo. Savivaldybei skirtq ES lesq panaudota tik 53,8 Yo, nes.T.ietuvos mokiniq neformaliojo

Svietimo centras daugiau kaip 3 menesius velavo pervesti lesas uZ NVS teikeiq suteiktas paslaugas.

Savivaldybes administracijoje 2016 m. tik iS dalies uZtikrintas NVS le5q naudojimo teisetumas, nes

nebuvo vykdyta NVS teikejq patirtq iSlaidq kontrole. Nustatyti 4 faktai, kad savivaldybe finansavo

NVS teiteiq patirtas i5laidas uZ patalpq nuom4, vaikq poilsi bei i5laidas, patiftas pasibaigus NVS

programq vykdymo laikotarpiui, kuriq bendra suma buvo 7520,88 Eur, nors pagal2016 m. galiojusio

LR Sr,'i"ti*o ir mokslo ministro patvirtinto tvarkos apra5o nuostatas Sios i5laidos negalejo buti
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I priedas

AUDITO METODAI IR PROCEDUNOS

Dqomenq rinkimo ir vertinimo metodai, proceduros ir informacijos Saltiniai:
. Paklausimo metodas:

- siqstas klausimynas Savivaldybes administracijai;
- vyko pokalbiai ir susira5inejimas su Savivaldybes administracijos darbuotojais;

o Analitiniq procedtirq metodas:
- analizavome sutartis, pasira5ytas tarp Savivaldybes administracijos ir NVS teikejq.

o Tikrinimo metodas:
- perZitireti su audito tikslu susijg teises aktai: istatymai, poistatyminiai teises ak<tai, Tarybos
sprendimai, Savivaldybes administracij os direkloriaus isakymai ;- tikrinta, kaip Savivaldybes administracija apmokejo NVS teikejq pateiktas paraiSkas le5oms
gauti;
- tikrinta, kaip NVS teikejai atsiskaite uZ gautas le5as NVS programoms vykdyti;
- tikrinta, ar Savivaldybes administracijos Ugdymo ir kulttiros departamentas vykde NVS tesrl
panaudojimo pagal paskirti kontrolg.
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2 priedas

REKOMENDACIJU IGWENDINIMO PLANAS

Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo skyriaus vedeja Laima PriZgintiene
(atsakingo asmens pareigos, vardas pavarde ir para5as)

* Kontrolds ir audito tarnybos specialisto pastaba apie rekomendacijt4 ivykdymq

Eil.
Nr

Rekomen
dacijos
punktas
audito

ataskaitoje

Rekomendaciia

Rekomendaci

Jos

igyvendinimo
terminas

Priemones,
(veiksmai,

budai)
rekomendacijai

ivykdyti

AtZyma apie
priemonOs

ivykdym4
(dokumentq

kopijos ir kt.)
(pildo

kontroles ir
audito

tarnyba, gavus

istaigos
informaciia)*

I Apsvarstyti galimybg perZiiireti ir optimizuoti 
_ 
NVS le5q

administravimo proced[ras (pvz.: perZiiireti NVS programq
vertinimo laikotarpi bei periodi5kum4, patvirtinti nuolating
Vertinimo komisij4, jos darbo re
programq atitikties galiojimo terminu
panaudojimo sutardiq su NVS teikejai
k1.).

rki
m.
ld.

2017
rugsejo

(laipedos

niesto
iavivaldybes
rdministracijos
lirektoriaus
.sakymai

2. 2. Inicijuoti Savivaldybes tarybos sprendimu patvirtinto NVS
le5q skyrimo ir naudojimo tvarkos apra5o papildym4,
numatant ir Savivaldybes administracijos atsakomybg uZ NVS
lesq panaudojimq pagal tiksling paskirti bei reglamentuojant
vaikq lankomumo apskait4, sutardiq tarp tevq (globejq,
rupintojq) ir NVS teikejq nutraukimo proceduras.

Iki 2017
m. rugsejo
1d.

Klaipedos
miesto
savivaldybes
tarybos
sprendimo
pakeitimas,
sutarties
formos
papildvmas

J. J. Patvirtinti NVS teikejq patirtq i5laidq kontroles proceduras ir
jas vykdyti.

rki 2017
m.
gruodZio
20 d.

Klaipedos
miesto
savivaldybes
administracijos
direktoriaus
isakvmai

4 4. Nustaf5rtas ne pagal paskirti panaudotas NVS le5as 7520,88

Ew gr4inti ibiudZet4.

rki 2017
m.
gruodZio
20 d.

LeSq
gr4Zinimas i
Klaipedos
miesto
savivaldybes
saskaita

5. 5 AtsiZvelgiant i nustatytus faktus, patikrinti ar visq NVS
teikejq 10t6 *"tuir patirtos iSlaidos atitinka NVS lesrl

naudojimo tiksling paskirti. UZtikrinti ne pagal paskirti
panaudotq NVS leSq gr1linimq i biudZet4.

Iki 2017
m.
gruodZio
20 d.

Svietimo
skyriaus
paLyma. Ne
pagal paskirti
panaudotq
NvS lesq
gr4Zinimas i
biudZeta

specialisto vardas, pavarde ir data

Sattiv aldybd s kontr olie riaus patv irtinimas
(Vardas, pavardO, paraias ir data


