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Metinis 2010 finansinių metų struktūrinių veiksmų ir Europos žuvininkystės fondo 
apibendrinimas 

Aš, toliau pasirašęs, finansų viceministras Rolandas Kriščiūnas, atstovaudamas Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijai, deramai paskirtai Lietuvos Respublikos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2009 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 1713 „Dėl metinio atlikto audito ir deklaracijų apibendrinimo 
dokumento rengimo ir teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2009, Nr. 154-
6968), parengtą struktūrinių veiksmų ir Europos žuvininkystės fondo (toliau - fondai) metinį 
apibendrinimą patvirtinu, kad: 

1.2010 m. patvirtintos išlaidos 

1.1. 2007-2013 m. programavimo laikotarpiui 

a) 2010 m. visos išlaidos buvo tvirtinančiųjų institucijų deklaruotos per Informacinę Europos 
Bendrijos 2007-2013 metų fondų valdymo sistemą (toliau - SFC2007) ir atitinka 2006 m. liepos 11d. 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės 
plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) 
Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) (toliau - Reglamentas Nr. 1083/2006 ) su paskutiniais 
pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 
539/2010 (OL 2010 L 158, p. 1), 56 straipsnyje ir 2006 m. liepos 27 d. Tarybos Reglamento (EB) 
Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo (OL 2006 L 223, p. 1) (toliau - Reglamentas 
Nr. 1198/2006) 55 straipsnyje nustatytus išlaidų finansavimo tinkamumo kriterijus ir paramos gavėjų 
buvo apmokėtos įgyvendinant pagal veiklos programą atrinktus veiksmus, vadovaujantis Reglamentų 
Nr. 1083/2006 ir Nr. 1198/2006 78 straipsnio 1 dalyje nustatytomis viešojo [našo skyrimo sąlygomis. 

Patvirtinu, kad nacionalinėse informacinėse finansų stebėsenos sistemose nurodytos išlaidos sutampa su SFC 2007 
pateiktomis sumomis, išskyrus šiuos neatitikimus: 

Programa 
Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 
Nr.2007LT161PO0013 
prioritetas „Aplinka ir darnus 
vystymasis" 

Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo 
Lietuvos ir Lenkijos 
bendradarbiavimo per sieną 
programą programa 
Nr.2007CB 163PO031 

Suma 
63 496,56 EUR 

59 881,61 EUR 

Pagrindimas 
Deklaruojamų Europos Komisijai {toliau - EK) išlaidų suma 
Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinės paramos 
kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje 
{toliau - SFM1S) išlaidų deklaravimo modulio „Mokėjimo 
prašymo dalys" sąraše Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos 3 prioriteto uždavinio Nr. VP3-3.1-AM-01 dėl 
dviejų bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų (toliau 
- projektas) nurodyta viešųjų išlaidų suma pagal šį prioritetą 
buvo 63 496,56 EUR didesnė (pajamos turėjo būti atimtos iš 
savivaldybių biudžeto lėšų, bet buvo atimtos iš privačių 
projekto vykdytojo ir partnerio(-ių) lėšų) nei SCF2007, į 
kurią duomenys buvo suvesti teisingai. Šis skirtumas atsirado 
dėl neatitikimų diegiant pajamų algoritmą SFMIS 2007. 

Taip pat informuojame, kad pagal 2007-2013 m. finansinio 
laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą 
per 2010 m. patvirtintos išlaidos, pateiktos šios programos 
kompiuterinėje duomenų bazėje, sutampa su 2010 m. EK 
deklaruotomis išlaidomis per SFC2007, išskyrus išlaidas 
susijusias su 2 prioriteto 2.2 subprioriteto projektu Nr. LT-
PL/009. Iš išlaidų deklaracijos sumos už laikotarpį nuo 
2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. buvo 
išskaičiuota minėto projekto deklaruojamų išlaidų suma 59 
881,61 EUR, kuri dar nebuvo deklaruota ËK, kol nebus 
įvertintas nustatyto pažeidimo poveikis viso projekto 
atžvilgiu. 
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1.2. 2000-20006 m. programavimo laikotarpiui 

a) 2010 m. mokėjimo institucijos pareiškė, kad visos toliau pateiktose 1.2. J ir 1.2.2 lentelėse nurodytos 
išlaidos atitinka kiekviename atitinkamame EK sprendime, kuriuo patvirtinama susijusi programa ar 
projektas, nustatytus tikslus ir 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, 
nustatančio bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (OL 2006 L 210, p. 25) ar atitinkamai 1994 
m. gegužės 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/1994, {steigiančio Sanglaudos fondą (OL L 130, 
1994 5 25, p. 1), nuostatas. 

1.2.1. lentelė. Patvirtintos ir EK deklaruotos 2000-2006 m. programavimo laikotarpio ES struktūrinių fondų išlaidos už 
2010 m. (nekaupiamosios sumos, EUR) 

I Veiklos programa 

Lietuvos 2004-2006 m. ben 

ERPF 
Nr. 2003LT161DO001 
ESF 
Nr.2003LT161DO001 
EŽŪOGF 
Nr.2003LT161DO001 
ŽOFI 
Nr.2003LT161DO001 
Lietuvos kaimo plėtros 200' 
EŽŪOGF 
Nr.2004LT06GDO00l 

Visos faktiškai sumokėtos ir patvirtintos reikalavimus atitinkančios 
iSlaidos 

Viešosios 
Bendrijos 

drojo programavin 

7.458.924,12 

130.728,99 

1.502.607,91 

-1.226.192,05 
1-2006 m. program 

' -430.067,59 

í Kitos viešosios 

no dokumentas* 

2.498.150,79 

57.409,66 

165.116,44 

-408.730,68 
a** 

-107.516,90 

Privačiosios 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

(Visos) išlaidos 

9.957.074,91 

188.138,65 

1.667.724,35 

-1.634.922,73 

-537.584,49 

ļ Europos Bendrijų iniciatyvos 

INTERREG ША (CCI) Nr. 
2004 CB 160 PC 003 
EQUAL (CCI) 

1 Nr. 2004 LT 050 PC 001 

4.283.722,81 

-1.136,84 

1.476.176,59 

-379,95 

0,00 

0,00 

5.759.899,40 

-1.515,79 

1 Bendra suma ERPF 

Bendra suma ESF 

Bendra suma EŻtOGF 

Bendra suma ŻOFI 

Bendra suma EŽŪOGF 

Bendra suma Europos 
Bendrijų iniciatyvos 

Bendra suma j 

7.458.924,12 

130.728,99 

1.502.607,91 

-1,226.192,05 

-430.067,59 

4.282.585,97 

11.718.587,35 

2.498.150,79 

57.409,66 

165.116,44! 

-408.730,68 

-107.516,90 

1.475.797,64 

3.680.226,95 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

9.957.074,91 

188.138,65 

1.667.724,35 

-1.634.922,73 

-537.584,49 

5.758.383,61 

15.398.814,30 
*2010 m. deklaruojamos išlaidos, kurios nebuvo įtrauktos į ankstesniais metais teiktas išlaidų deklaracijas EK. 
** Lietuvos kaimo plėtros 2004-2006 m. programa nepriskiriama struktūriniams fondams. Pagal šią programą EK buvo pateikta 
informacija apie 2010 m. (nuo 2009 m. spalio 16 d. iki 2010m. spalio 15 d.) iă paramos gavėjų susigrąžintas lėšos, kurios nebuvo 
panaudotos tinkamoms išlaidoms apmokėti arba išskaičiuotos iš EK teiktų išlaidų deklaracijų. Per laikotarpį nuo 2009 m. spalio 16 d. iki 
2010 m. birželio 30 d. grąžintos ES lėšos (360798,14 EUR) buvo išskaičiuotos iš galutinio EK mokėjimo, o apie per laikotarpį nuo 2009 
m. liepos 1 d. iki 2010 m. spalio 15 d. grąžintas ES lėšos (69269,45 EUR) EK buvo informuota. 



1.2.2. lentelė. Patvirtintos ir EK deklaruotos 2000-2006 m. Sanglaudos fondo išlaidos už 2010 m. (nekaupiamosios 
sumos, EUR) 

Trumpas projekto pavadinimas 

Geležinkeliai, IXB ir IXD k. 
Vilniaus pietinis aplinkkelis 

Geležinkeliai, radijo ryšio sistema 
IX koridoriaus stočių kelių pailginimas 

Kaunas (Vanduo) 
Kėdainiai (Vanduo) 

Marijampolė (Atliekos) 
Radviliškis (Atliekos)* 

Plungė (Vanduo) 
Utena (Atliekos) 

Panevėžio regionas (Atliekos) 
TA Aplinkosauga 
TA Geležinkeliai 

TA Sanglaudos fondui 

Projekto numeris 

2004/LT/16/P/PT/009 
2004/LT/16/C/PT/008 
2005/LT/16/C/PT/001 
20O5/LT/16/C/PT/OO2 
2001/LT/16/P/PE/007 
2002/LT/16/P/PE/009 
2002/LT/16/P/PE/011 
2002/LT/16/P/PE/013 
2003/LT/16/P/PE/015 
2004/LT/16/C/PE/003 
2005/LT/16/C/PE/003 
2001/LT/16/P/PA/002 
2003/LT/16/P/PA/005 
2005/LT/16/C/P A/001 

Bendroji suma SF: 

Deklaruotų 
išlaidų suma 

4.386.640,11 
34.122.965,37 
25.052.726,46 

1.876.028,65 
2.380.964,76 
3.636.450,00 
4.704.168,34 

35.377,09 
5.301.933,99 
7.842.822,99 
3.828.078,16 
3.830.570,34 
1.555.057,92 

210.567,26 
98.764.391,44 

♦Atsižvelgiant į 2010 m. kovo 18 d. EK raštąNr. 002488, kuriame siūloma taikyti finansines korekcijas Sanglaudos fondo projektui Nr. 
2002/LT/16/P/PE/013, bendra deklaruojama išlaidų suma sumažėjo nuo 6.237.361,65 iki 6.194.251,53 EUR. 2010 m. balandžio 2 d. EK 
buvo pateikta patikslinta galutinio mokėjimo paraiška, kurioje per ataskaitinį laikotarpį buvo deklaruota 35.377,09 EUR išlaidų suma. 

2.2010 m. audito veikla 
Toliau pateikiamose 2.1 ir 2.2 dalyse nurodyta audito informacija yra galutinė ir tiksli audito veiklos 
ir susijusių audito institucijų pateiktų vertinimų santrauka. 
2.1. 2007-2013 m. programavimo laikotarpiui 
2.1.1. lentelė. 2007-2013 m. audito nuomonių santrauka' 

Veiklos programa Audito 
nuomonė 
(teigiama, 
su 
išlygomis, 
neigiama1) 

Esminės sąlygos Kiekybinis trukumų/ 
pažeidimų įvertinimas 

Priemonės, kurių 
imtasi (sisteminėms 
problemoms spręsti) 

Klaidų 
lygiai 
(nustatyt 
i atlikus 
veiksmų 
auditą) 

ESF 
Nr.2007LT051POOOI 
ERPF/SF 
Nr. 2007LT161PO002 

ERPF/SF 
Nr.2007LT161PO001 

ESF 
Nr.2007LT151PO002 

Su 
išlygomis 

Audito institucija 2010 m. parengė 1;S 
struktūrinės paramos valdymo ¡r kontrolės 
sistemos (toliau - VKS) veikimo 2009 m. ir EK 
deklaruotų išlaidų' Metinę kontrolės ataskaitą ir 
nuomonę4. Audito apimtį ribojo äie veiksmai: 
• Nebuvo galimybės visa apimtimi įvertinti, ar 
projektai, kurių vykdymui patirtos ¡Slaidos buvo 
deklaruotos EK, buvo įgyvendinti pagal projektų 
finansavimo ir administravimo sutartis ir atitinka 
visas sąlygas dėl jų funkcijų ir paskirties ai 
siektinų tikslų', kai: _ _ _ ^ _ _ ^ _ _ _ _ 

Metinėje kontrolės 
ataskaitoje, vertinant 
VKS veikimo 
efektyvumą ir 2009 
m. EK deklaruotas 
iälaidas, VKS 
institucijoms buvo 
pateikti 169 svarbūs 
ir vidutinės svarbos 
pastebėjimai dėl: 

« atitinkamų 

Metinėje kontrolės 
ataskaitoje VKS 
institucijoms 
pateiktos 142 
rekomendacijos VKS 
tobulinti ir 
trūkumams, 
susijusiems su 
deklaruotinomis 
išlaidomis, šalinu. 
Su institucijomis yra 

Atlikus 
klaidų'" 
vertini 
mą , 
nustaty 
ta, kad 
EK 
pateikt 
ose 
išlaidų 
ataskait 

1 Visų audito nuomonių ir atitinkamos informacijos iš metinių kontrolės ataskaitų, pateiktų N metų gruodžio 31 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 
62 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 1198/2006 61 straipsnį dėl N-I metų liepos 1 d. - N metų birželio 30 d. vietoje atliekamo audito metų (reikėtų 
įtraukti visas programas), santrauka. Jei valstybė narė nusprendžia grupei programų taikyti bendrą sistemą, šiuos duomenis galima sugrupuoti pagal 
programų grupes ir atitinkamą informaciją. 
1 Taikytina išimtinai 2009 m. - žr. metinės kontrolės ataskaitos informacinį pranešimą. 
5 2009-01-01-2009-12-31 laikotarpiu EK buvo deklaruotas 623 552 206,91Lt. 
4 Veiksmų programų, įgyvendinaniių Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, išlaidų 
bei valdymo ir kontrolės sistemos veikimo 2009 m. Metinė kontrolės ataskaita pagal Tarybos reįamento (EB) Nr. 1083/2006 62 straipsnį Nr. FA-P-80-3-
82 ir Metinė nuomonė pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 62 straipsnį ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 18 straipsnį Nr. 9-78, 
2010-12-23 pateiktos EK per Informacinę Europos Bendrijos 2007-2013 m. fondų valdymo sistemą SFC20O7. 
3 Kaip tat numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatanfio R. 1083/2006 ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1080/2006 dėl ERPF, įgyvendinimo taisykles, 16 str. 2 d. a) p. 
'' Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, 
iSlaidų bei valdymo ir kontrolės sistemos veikimo 2008 metais valstybinio audito ataskaita (Metinė kontrolės ataskaita pagal Reglamento (EB) Nr 
1083/2006 62 straipsnį), 2009-12-24, Nr. FA-P-80-2-83. 

7 2010 m. gruodžio 15 d. duomenimis 134 iš 173 metinėje kontrolės ataskaitoje už 2008 m. pateiktų rekomendacijų yra įgyvendintos arba nebeaktualios. 
Dalis su svarbiais pastebėjimais teiktų rekomendacijų yra neįgyvendintos arba įgyvendintos iš dalies. 
' Angl. management verifications (pagal EK gairę „Dėl bendros metodologijos vertinant valdymo ir kontrolės sistemas šalyje narėje") 
13 Tarptautinio pirkimo vertės ribos nesiekiantys pirkimai pagal ES teisę. 
10 Į klaidų vertinimą neįtraukti atvejai, kurių finansinės įtakos nebuvo galimybės nustatyti. 



o su tikrintais mokėjimo praJymais susiję 
projektai buvo nebaigti įgyvendinti, todėl jų 
stebėsenos rodikliai buvo dar nepasiekti, arba jų 
stebėsenos rodiklius planuota pasiekti per tam 
tikrą laikotarpį, kuris audito metu nebuvo 
pasibaigęs, todėl nebuvo galimybės įvertinti jų 
pasiekimo, 
o tikrintais mokėjimo prašymais EK buvo 
deklaruotos išlaidos, pagrįstos projekto vykdytojo 
turimomis ir apmokėtomis išankstinio 
apmokėjimo sąskaitomis, kurios nėra 
dokumentai, užtikrinantys, kad prekės ar 
paslaugos buvo suteiktos pagal projektų 
finansavimo ir administravimo sutartį. 
• Nebuvo galimybės įvertinti VKS dalies, 
susijusios su įgyvendinančiosios institucijos 
(Lietuvos mokslo tarybos) ir jos vykdoma 
visuotinės dotacijos valdytojo funkcija, nes äios 
sistemos dalies kūrimas audituojamu laikotarpiu 
nebuvo baigtas. Audituojamu laikotarpiu EK 
deklaruotų išlaidų, susijusių su Lietuvos mokslo 
tarybos administruojama sritimi, nebuvo. 

Vertinant VKS atitiktį ES ir nacionalinių teisės 
aktų reikalavimams ir veikimą audituojamu 
laikotarpiu bei EK deklaruotas išlaidas buvo 
nustatyta, kad: 
• Audituojamu laikotarpiu dar buvo 
neįgyvendintos Metinėje 2008 m, kontrolės 
ataskaitoje6 pateiktos rekomendacijos7, susijusios 
su VKS atitiktimi ES ir nacionalinių teisės aktų 
reikalavimams. 
• įgyvendinančiosios institucijos (Transporto 
investicijų direkcijos (toliau - TID)) taikomos 
kontrolės priemonės, susijusios su projektų 
vykdytojų pateiktų mokėjimo pralymų tikrinimu 
(vadovybės atliekamais patikrinimais8) ir audito 
seka, veikia iš dalies, reikalingi esminiai 
patobulinimai.* 
• Nacionalinės išlaidų tinkamumo taisyklės 
leidžia EK deklaruoti išlaidas, kurios yra 
paremtos išankstinio apmokėjimo sąskaitomis ir 
nėra pagrįstos faktiškai pagal paramos sutartį 
suteiktomis paslaugomis ar pristatytomis 
prekėmis. 
• Dėl nepakankamo teisinio reguliavimo 
paramos gavėjų taikoma viešųjų pirkimų praktika 
turi sisteminių trūkumų, susijusių su užsakovo 
rezervo įtraukimu į viešojo pirkimo vertę, 
subrangos masto ribojimu.* 
• Supaprastintų viešųjų pirkimų9 atveju 
nacionalinis teisinis reguliavimas turi trūkumų, 
nes šiuos pirkimus reglamentuoja projekto 
vykdytojo pasitvirtintos taisyklės, kurių atitiktis 
Viešųjų pirkimų įstatymui (Žin., 1996, Nr. 84-
2000; 2006, Nr, 4-102) nėra kontroliuojama 
• Vertinant EK deklaruotas išlaidas buvo 
nustatyti atvejai, kai nesilaikyta viešųjų pirkimų 
principų, nacionalinių išlaidų tinkamumo 
taisyklių ar kitų nacionalinių teisės aktų. 
Vadovaujantis ES teisės aktais, minėtų atvejų 
sumomis EK teiktos Išlaidų ataskaitos turėtų būti 
patikslintos. 

sietuvos Respublikos 
Vyriausybės (toliau -
LRV) nutarimų, 
ministerijų įsakymų, 
reglamentuojančių 
VKS veikimą, 
trūkumų; 
• nustatytų su 

deklaruotomis 
išlaidomis susijusių 
neatitikimų (taip jų 
ir pastebėjimai dėl 
nustatytų finansinių 
klaidų), turinčių 
tiesioginę įtaką 
VKS veikimo 
efektyvumui ir EK 
deklaruotų išlaidų 
tinkamumui. 
Veiksmų audito 
metu, tikrinant 
atsitiktinės atrankos 
badu atrinktus 
mokėjimo prašymus, 
juose nustatyta 
netinkamų išlaidų 
suma yra 19 277 
033,30 U. 

aptartas 
rekomendacijų 
įgyvendinimo planas, 
kuriame numatytos 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
priemonės (tokios 
kaip atitinkamų LRV 
nutarimų, ministerijų 
įsakymų, institucijų 
vidaus tvarkos aprašų 
keitimas ir kt.) ir 
terminai. 
Ii esmės 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
terminai nepasibaigę. 
Institucijos 
įpareigotos 
nustatytais terminais 
informuoti Audito 
instituciją (Valstybės 
kontrolę), atliekančią 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
stebėseną apie 
priemonių 
problemoms spręsti 
įgyvendinimą. 
2009 m. Metinėje 
kontrolės ataskaitoje 
pateiktų 
rekomendacijų 
igyvendinimo 
stebėseną numatoma 
vykdyti 2010 m. 
audito metu. 
Rekomendacijų 
įgyvendinimo 
stebėsenos metu bus 
vertinamas ne tik 
audituojamos 
institucijos 
pasirinktos 
rekomendacijos 
įgyvendinimo 
priemonės 
įvykdymas, bet ir 
aplinkybių 
(prieštaravimų), dėl 
kurių buvo 
formuluota 
rekomendacija, 
pašalinimas. 

ose 
labiausi 
ai 
tikėtina 
s klaidų 
lygis 
yra 
2,44 
proc. 

EZUFKP 
Nr. 2007LT06RPO001 

Teigiama Patikrinimo metu nustatyta, kad Lietuvos 
Respublikoje sukurta Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (toliau - EŽŪFKP) VKS atitinka jai 
keliamus reikalavimus, išskyros pateiktus 
pastebėjimus. Bendra vidaus kontrolė vertinama 
gerai. 

Buvo pateikti aukštos, 
vidutinės ir žemos 
svarbos pastebėjimai, 
susiję su EŻOFKP 
įgyvendinimo ir 
administravimo 
taisyklių, Žemės ūkio 
ministerijos (toliau -
ŽŪM) ir Nacionalinės 
mokėjimo agentūros 
prie ŽŪM (toliau -
NMA) struktūrinių 

Pateiktos 54 
rekomendacijos 
EŽOFKP 
administravimo ir 
VKS tobulinti. 
Pagrindinės: papildyti 
administravimo 
taisyklėse nustatytas 
valdymo institucijai 
priskirtas funkcijas 
siekiant, kad jos atitiktų 
Tarybos reglamento 

0,00 

" Kaip tai numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl ERPF, įgyvendinimo taisykles, 16 str. 2 d. a) p.) 
* Dėl atliktų/atliekamų veiksmų, susijusių su minimais pastebėjimais, EK informuota Finansų ministerijos 2011 m. sausio 31 d. raätu Nr. (24.2)·02-6Κ-
1101043. 



padalinių darbo 
procedūrų keitimu bei 
vadovavimusi šiais ir 
kitais susijusiais teisės 
aktais vykdant savo 
funkcijas. 

(EB) Nr. 1698/2005 75 
straipsnio nuostatas 
papildyti ŽOM ir NMA 
struktūrinių padalinių 
darbo procedūras 
atkreiptas ŽŪM, NMA 
darbuotojų dėmesys. 
kad vykdant savo 
funkcijas privalu 
vadovautis darbą 
reglamentuojanoiais 
teisės aktais. 

EZF 
Nr.2007LT14FPO001 

Teigiama Auditu metu nebuvo nustatyta esminių trūkumų. 
Audito nuomonė paremta audito rezultatais iki 
2010 m. gruodžio 31 d. nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 
2009 m. gruodžio 31 d. buvo sertifikuotų iSlaidų, 
todėl buvo atlikti veiksmų auditai. 

Audito metu nebuvo 
nustatyta aukštos 
svarbos ir finansiškai 
reikšmingų trukumų. 
Nustatyti 3 vidutinės 
svarbos trūkumai. 
Nustatyti trūkumai 
neturi įtakos 
sertifikuotoms 
išlaidoms, bet pagerina 
kontrolės aplinką. 

Audito metu nebuvo 
nustatyta reikšmingų 
sisteminių trūkumų. 
Pateiktos 3 vidutinės 
svarbos 
rekomendacijos, kurios 
yra įgyvendintos. 

0,00 

ETB 
Nr.2007CBI63PO03t 

Teigiama Audito metu buvo vertinta sukurtos Lietuvos ir 
Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa, 
įgyvendinama pagal Kuropos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą (toliau - ETB programa) 
VK.S atitikimas ES ir nacionalinių teisės aktų 
reikalavimams; institucijų atsakingų už Programą 
administravimą funkcijų pasiskirstymas bei 
atskyrimas; audito seka, ETB programos 
viešinimas. 
Audito metu taip pat atliktas šių ETB programos 
administravimo procedūrų vertinimas; 
• potencialių pareiškėjų informavimas apie 
galimybę gauti paramą ETB programos lėšomis; 
• paraiškų gavimas ir registravimas; 
• paraiškų vertinimas ir atranka finansuoti ETB 
programos lėšomis; 
• paramos sutarčių pasirašymas; 
• projektų išlaidų pripažinimas tinkamomis; 
• mokėjimų paraiškų sudarymas bei jų 
apmokėjimas; 
• išlaidų pripažinimo tinkamomis deklaruoti EK 
ir atsiskaitymo už lėšų panaudojimą procedūros; 
• procedūros, užtikrinančios korekcinius ¡r 
prevencinius veiksmus, kai projektai įgyvendinami 
netinkamai ar kai audito metu aptinkamos 
sisteminės klaidos, 
Audito metu apribojimų auditorių veiklai nebuvo. 

Audito metu nustatyti 
trūkumai: 
• fukurta ETB 
programos VKS 
atitinka ES ¡r 
nacionalinių teisės aktų 
reikalavimus išskyrus 
tai, kad ETB programos 
komiteto sukūrimas ir 
veikla gali sąlygoti 
nešališkumo problemą; 
• funkcijos tarp ETB 
programos 
administruojančių 
institucijų yra tinkamai 
paskirstytos bei 
atskirtos išskyrus, kad 
sukurta ETB programos 
pažeidimų kontrolės 
sistema yra pakankamai 
sudėtinga; 
vadovaujančioji 
institucija ir VšĮ 
Jungtinis techninis 
sekretoriatas (toliau 
JTS), laikosi nustatytų 
terminų apibrėžtų ETB 
programos vadovo 5.1 
ir 4.4.6 punktuose, 
tačiau ETB programos 
vadove nėra apibrėžto 
papildomos 
informacijos, 
reikalingos pasirąžant 
paramos sutartį, 
rinkimo termino. Todėl 
sutarčių pasirašymas 
dėl JTS veiksmų 
užtruko; 

sukurtos 
decentralizuotos 
pirmojo lygio kontrolės 
sistemos veikimo 
kontrolė - tobulintina, 
nes teisės aktuose ar 
kituose dokumentuose, 
turinčiuose juridinę 
galią, nėra apibrėžta 
atsakomybė už pirmo 
lygio kontrolieriaus 
atliktą nekokybišką 
darbą. 
Atsižvelgiant į sukurtą 
ETB programos 
administravimo sistemą 
bei audito metu 
nustatytus trūkumus, 
teigtina, kad VKS yra 
sukurta ir veikia, tačiau 
atsižvelgiant į audito 

Audito metu, 
trūkumams ištaisyti 
buvo pateiktos 3 
rekomendacijos 
vadovaujančiai ai 
institucijai - Vidaus 
reikalų ministerijos 
(toliau - VRM), 
Regioninės politikos 
departamentui ir 1 
rekomendacijas JTS 
Audituojamieji yra 
pateikt audito 
institucijai 
rekomendacijų 
įgyvendinimo planus 
Rekomendacijos 
įgyvendinamos. 

0,00 



pateiktus 
yra 

ataskaitoje 
pastebėjimus 
tobulintina. 
Nustatyti trūkumai 
neįtakoja sistemos 
veikimo, néra 
sisteminio pobūdžio. 

2007-2013 m. ES 
finansinio laikotarpio 
Europo» Kaimynystės 
ir partnerystės 
priemonės Latvijos, 
Lietuvos ir 
Baltarusijos 
bendradarbiavimo 
per sieną programa 
(toliau -
Bendradarbiavimo 
programa), patvirtinta 
EK 2008 m. gruodžio 
18 d. sprendimu Nr. 
K(2008)8113 

Teigiama Audito metu tikrintos ai Bendradarbiavimo 
programos valdymą ir įgyvendinimą atsakingos 
institucijos, bendroji valdymo institucija (toliau -
BVO-VRMirJTS. 
Audito metu vertinta: 
• institucijų, atsakingų už Bendradarbiavimo 
programos valdymą ir administravimą, ftinkcijų 
pasiskiislymas bei atskyrimas; 
• Bendradarbiavimo programos valdymo ir 
įgyvendinimo vidaus srautų/procedūrų atitikimas 
ES ir nacionalinių lasts aktų reikalavimams; 
• Bendradarbiavimo programos valdymo ir 
įgyvendinimo vidaus srautų/procedūrų 
efektyvumas, tinkamumas bei nuoseklumas ir 
patikimumas, 
Vidaus audito apimtį įtakojo audituojamasis 
laikotarpis. Vertinam Bendradarbiavimo programos 
valdymo ir įgyvendinimo vidaus srautų/procedūrų, 
efektyvumą, tinkamumą bei nuoseklumą ir 
patikimumą buvo analizuojami audituojamuoju 
laikotarpiu praktiskai įgyvendinami vidaus 
srautai/procedūros. 

Audito metu nustatyti 
trūkumai: 
• Bendradarbiavimo 
programos valdymą ir 
įgyvendinimą 
reglamentuojančiuose 
dokumentuose nėra 
aiškiai apibrėžti 
Įgaliojimus suteikiantis 
pareigūnas ir Apskaitos 
pareigūnas, nėra pilnai 
detalizuotos jų 
funkcijos; 
» Kasdieninių darbinių 
funkcijų atskyrimas ir 
įgyvendinamas 
reglamentuotas 
nepilnai; 
• Bendradarbiavimo 
programos ialaidų 
apmokėjimo ir 
ataskaitų teikimo 
taisyklių patvirtinimas 
vėlavo; 
• Išorės 
paslaugų 

Audito metu, 
trūkumams ištaisyti 
buvo pateiktos 5 
rekomendacijos BVI. 
Audituojamasis yra 
pateikęs rekomendacijų 
įgyvendinimo planą. 
Rekomendacijos 
įgyvendinamos. 

0,00 

audito 
pirkimo 

funkcijos delegavimas 
pilnai 
audito 

sutarties 
nebuvo 

JTS nėra 
apibrėžtas, 
atlikimo 
dalykas 
pakankamai 
detalizuotas; 

Nepakankamai 
paskirstyta 
Bendradarbiavimo 
programos ir projektų 
dokumentų saugojimo 
atsakomybė. Vidaus 
audito nuomone, 
atsižvelgiant į nustatytų 
trūkumų reikšmingumo 
lygį - audituojamuoju 
laikotarpiu nustatyti 
neatitikimai 
reikšmingos tiesioginės 
neigiamos įtakos 
Bendradarbiavimo 
programos VKS neturi, 
audituojamuoju 
laikotarpiu VKS yra 
patikima ir sukurta 
tinkamai ir veikia gerai, 
taCiau nepasalinus 
vidaus audito metu 
nustatytų trūkumų yra 

ima rizika, kad 
VKS, pasirąžius 
paramos sutartis, gali 
nepakankamai 
užtikrinti 
Bendradarbiavimo 
programos valdymo ir 
įgyvendinimo vidaus 
srautų/ procedūrų 
efektyvumą. 
Sisteminio pobūdžio 
neatitikimų audito metu 
nenustatyta. 



2.1.2. lentelė. Nuo 2010 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. atlikto 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos sistemų audito 
rezultatai.12 

Veiklos programa Audito 
data 

Institucijos, kuriose 
atliktas auditas 

livada dėl 
sistemos 
(teigiama, su 
išlygomis, 
neigiama) 

Esminės sąlygos Kiekybinis trūkumų / 
pažeidimų įvertinimas 

Priemonės, kurių 
imtasi 
(sisteminėms 
problemoms 
spręsti) 

ERPF/SF 
Nr. 2007LT161PO002 

ERPF/SF 
Nr.2007LTI61PO001 

ESF 
Nr.2007L.T05IPO001 

ESF 
Мг.2007Ш51РО002 

Finansų ministerija, 
Aplinkos ministerija, 
Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija 
(toliau - SADM), 
Susisiekimo ministerija 
(toliau - SM), 
Sveikatos apsaugos 
ministerija (toliau -
SAM), 
Švietimo ir mokslo 
ministerija (toliau -
ŠMM), 
Okio ministerija, 
VRM, 
Informacinės 
visuomenės plėtros 
komitetas prie SM 
(toliau - IVPK), 
Aplinkos ministerijos 
Aplinkos projektų 
valdymo agentūra 
(toliau - APVA), 
VšĮ Europos socialinio 
fondo agentūra (toliau 
- ESFA), 
TID, 
VŠi Centrinė projektų 
valdymo agentūra 
(toliau - CPVA), 
Väl Lietuvos verslo 
paramos agentūra 
(toliau-LVP A), 
UAB „Investicijų 
verslo garantijos", 
Lietuvos mokslo 
taryba, 
Viešųjų pirkimų 
tarnyba. 

2010 m. VKS 
veikimo 
efektyvumo 
veiksmų 
auditas 
nebaigtas 
(audito 
procedūros 
atliekamos Šiuo 
metu). 
Atsižvelgiant 
tai, šiuo metu 
Audito 
institucija 
išvados apie 
VKS veikimą 
(esminių 
pastebėjimų) 
negali pateikti. 

ETB 
Nr.2007CB I63PO031 

2010-
06-30 

VRM Regioninės 
politikos departamentas 
(toliau - VRM RPD), 
VRM Ekonomikos ir 
finansų departamentas 
(toliau- VRM EFD), 
JTS, 
Finansų ministerijos 
Nacionalinio fondo 
departamentas, 
Finansų ministerijos 
Iždo departamentas. 

Teigiama Audito metu buvo vertinta 
sukurtos ETB programos 
VKS atitikimas ES ir 
nacionalinių teisės aktų 
reikalavimams; institucijų 
atsakingų už ETB programą 
administravimą funkcijų 
pasiskirstymas bei 
atskyrimas; audito seka, ETB 
programos viešinimas. 

Sisteminių klaidų audito 
metu nebuvo nustatyta. 
Audito metu nustatyti 
trūkumai: 
• sukurta ETB programos 
VKS atitinka ES ir 
nacionalinių teisės aktų 
reikalavimus išskyrus tai, 
kad ETB komiteto 
sukūrimas ir veikla gali 
sąlygoti nešališkumo 
problemą; 

funkcijos tarp ETB 
programos 
administruojančių 
institucijų yra tinkamai 
paskirstytos bei atskirtos 
išskyrus, kad sukurta ETB 
programos pažeidimų 
kontrolės sistema yra 
pakankamai sudėtinga, 

vadovaujanėioji 
institucija ir JTS laikosi 
nustatytų terminų 
apibrėžtų ETB programos 
vadovo 5.1 ir 4.4.6 
punktuose, tačiau ETB 
programos vadove nėra 
apibrėžto papildomos 
informacijos, reikalingos 
pasirašant paramos sutartį, 

Paminėtiems 
trūkumams 
ištaisyti pateiktos 
rekomendacijos. 
Audito 
institucijai 
pateikti 
audituojamųjų 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
planai su 
priemonėmis 
rekomendacijoms 
įgyvendinti. 

12 Ä 

Šešių mėnesių laikotarpio, einančio po laikotarpio, apimančio vietoje atliekamo audito metus, t. y. N metų liepos 1 d.-N metų gruodžio 31 d., turėtų 
būti pateiktos esminės galutinio audito išvados. 



rinkimo termino. Todėl 
sutarčių pasirašymas dėl 
JTS veiksmų užtruko, 
• sukurtos 
decentralizuotos pirmojo 
lygio kontrolės sistemos 
veikimo kontrolė 
tobulintina, nes teisės 
aktuose ar kituose 
dokumentuose, 
turinčiuose juridinį galią, 
nėra apibrėžta atsakomybė 
už pirmo lygio 
kontrolieriaus atliktą 
nekokybišką darbą. 
Atsižvelgiant t sukurtą 
БТВ programos 
administravimo sistemą 
bei audito metu nustatytus 
trūkumus, teigtina, kad 
ETB programos VKS yra 
sukurta ir veikia, tačiau 
atsižvelgiant į audito 
ataskaitoje pateiktus 
pastebėjimus atitinkamose 
srityse, kuriose dar yra 
įmanoma atlikti 
pataisymus, yra 
tobulintina. 

2007-2013 m. ES 
finansinio laikotarpio 
Europos Kaimynystės 
ir partnerystės 
priemonės Latvijos, 
Lietuvos ir 
Baltarusijos 
bendradarbiavimo 
per sieną programa 

2010-
12-22 

VRM PRD ir VRM 
EFD-BV1, 
JTS 

Teigiama Audito metu tikrintos už 
Bendradarbiavimo 
programos valdymą ir 
įgyvendinimą atsakingos 
institucijos, BV1 - VRM ir 
JTS. 
Audito metu vertinta 
institucijų funkcijų 
pasiskirstymas bei 
atskyrimas, 
Bendradarbiavimo 
programos valdymo ir 
įgyvendinimo vidaus 
srautų/procedūrų atitikimas 
ES ir nacionalinių teisės aktų 
reikalavimams, jų 
efektyvumas, tinkamumas 
bei nuoseklumas ir 
patikimumas. 
Vidaus audito apimtį įtakojo 
audituojamasis laikotarpis. 
Vertinant Bendradarbiavimo 
programos valdymo ir 
įgyvendinimo vidaus 
srautų/procedūrų, 
efektyvumą, tinkamumą bei 
nuoseklumą ir patikimumą 
buvo analizuojami 
audituojamuoju laikotarpiu 
praktiškai įgyvendinami 
vidaus srautai/procedūros. 

Audito metu nustatyti 
trūkumai: 
Bendradarbiavimo 
programos valdymą ir 
įgyvendinimą 
reglamentuojančiuose 
dokumentuose nėra aiškiai 
apibrėžti BVI valdymo 
struktūroje esantys 
įgaliojimus suteikiantis 
pareigūnas ir apskaitos 
pareigūnas, nėra pilnai 
detalizuotos šių jų 
funkcijos; 
kasdieninių darbinių 
fimkcijų taip VRM RPD ir 
VRM EFD atskyrimas ir 
įgyvendinamas ne pilnai 
reglamentuotas; 
vadovaujantis LRV 2009 
m. gegužės 27 d. nutarimo 
Nr. 524 „Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 
2007 m. vasario 13 d. 
nutarimo Nr. 203 „Dėl 
2007-2013 metų Europos 
Sąjungos finansinio 
laikotarpio Europos 
kaimynystės ir 
partnerystės priemonės 
bendradarbiavimo per 
sieną programų rengimo ir 
įgyvendinimo Lietuvoje" 
pakeitimo" 2.1 punktu, 
Bendradarbiavimo 
programos išlaidų 
apmokėjimo ir ataskaitų 
teikimo taisyklės turėjo 
būti patvirtintos per 4 
mėn. nuo Sio nutarimo 
įsigaliojimo, tačiau vidaus 
audito atlikimo metu šios 
taisyklės buvo derinamos 
su Finansų ministerija; 
nepriklausomo audito 
paslaugų pirkimą 
organizavo ir vykdė JTS. 
Išorės audito paslaugų 
pirkimo funkcijos 
delegavimas JTS nėra 
pilnai apibrėžtas, audito 
atlikimo sutarties dalykas 
nebuvo pakankamai 
detalizuotas, 

Sisteminių klaidų 
audito metu 
nebuvo nustatyta, 
nustatytiems 
trūkumams 
ištaisyti pateiktos 
rekomendacijos. 
Audito 
institucijai 
pateikti 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
planai su 
priemonėmis 
rekomendacijoms 
įgyvendinti. 



nepakankamai paskirstyta 
Bendradarbiavimo 
programos ir projektų 
dokumentų saugojimo 
atsakomybė tarp 
Bendradarbiavimo 
programą valdančių n 
administruojančių 
institucijų. 
Vidaus audito nuomone: 
nustatyti neatitikimai 
reikšmingos tiesioginės 
neigiamos įtakos 
Bendradarbiavimo 
programos VKS neturi, ji 
yra patikima, sukurta 
tinkamai ir veikia gerai, 

EZF 
Nr. 2007LT14FP0001 

15/10/ 
2010 

NMA {tvirtinančioji 
institucija) 

Teigiama Audito metu nebuvo 
nustatyta aukštos svarbos 
trūkumų. 
Nustatyti 3 vidutinės ir 2 
žemos svarbos trūkumai. 

Tvirtinančiai institucijai 
rekomenduota (diegti 
tarpinės institucijos 
procedūrų kontrolę, atlikti 
sertifikuojamų išlaidų 
atrankinius patikrinimus. 

Nr. 2007LT14FPO001 
ŽOM (vadovaujančioji 
institucija) 

Audito metu 
nebuvo nustatyta 
reikšmingų 
sisteminių 
trūkumų. 
Pateiktos 
rekomendacijos 
yra įgyvendintos. 

14/12/ 
2010 

Teigiama 

EŽŪFKP 
Nr. 2007LT06RPO00I 

Audito metu nebuvo 
nustatyta aukštos ir vidutinės 
svarbos trūkumų. Nustatyti 3 
žemos svarbos trūkumai. 

Audito metu nebuvo 
nustatyta aukštos ir 
vidutinės svarbos 
trūkumų. Nustatyti 
trūkumai neturi įtakos 
sertifikuotoms išlaidoms, 
bet pagerina kontrolės 
aplinką, 

Audito metu 
nebuvo nustatyta 
sisteminių 
trūkumų. 
Pateiktos 
rekomendacijos 
yra 
įgyvendinamos. 

2010-
01-25 

ZUM, 
NMA 

Teigiama Atlikus 2007 m. lapkričio 13 
d. projekto „Lietuvos kaimo 
plėtros 2007-2013 m. 
programos viešumas ir 
visuomenės informavimas 
apie ES paramą kaimo plėtrai 
2007-2009 m." Nr. LKPP-
TP-Z-2007-004 2O09 m. 
liepos 30 d. mokėjimo 
prašymo Nr. 5TP-PV-07-1-
999004-MP004 detalųiį 
tinkamų finansuoti išlaidų 
testavimą (auditą), projekto 
vidaus kontrolės sistemą 
vertiname patenkinamai. 
Detaliojo išlaidų testavimo 
(audito) metu nustatyta, kad: 
• netinkamo EŽÜFKP ar 
nacionalinio finansavimo 
lėšų panaudojimo 
nenustatyta. 
• mokėjimo prašyme 
nurodytos paslaugos 
suteiktos ir atitinka sąmatos 
dokumentus bei projekto 
finansavimo sąlygas; 
• paslaugų pirkimai 
neprieštarauja Viešųjų 
pirkimų įstatymo ir 
Mokslinių tyrimų paslaugų 
pirkimų taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2007 m. 
balandžio 2 d. įsakymu Nr. 
3D-I38 nuostatoms; 
• ES finansinės paramos 
dydis neviršija dydžio, 
nustatyto reglamentuose ir 
kituose dokumentuose; 

paramos lėšos pagal 
tikrinamą mokėjimo prašymą 
nustatytais temimais 
išmokėtos ŽOM; 

ES ir bendrojo 
finansavimo lėšų dalys 
atitinka paramos sutanies 
sąlygas; 
• audito seka yra 
pakankama; 

Ataskaitoje vidaus 
kontrolės sistemai 
tobulinti pateikta 16 
rekomendacijų. 

Rekomendacijų 
įgyvendinimo 
pianai suderinti su 
institucijomis. 12 
rekomendacijų 
įgyvendinta, 1 
neteko 
aktualumo, 3 -
įgyvendinimas 
tęsiamas. 
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• NMA bei projekto 
vykdytoja ŽŪM projektų 
dokumentus saugo teisės 
aktų nustatyta tvarka, 
išskyrus atvejus, nurodytus 
pastebėjimuose. 
Atlikto tinkamų finansuoti 
išlaidų patikrinimo apimtis ir 
gauti rezultatai leido pasiekti 
tinkamų finansuoti išlaidų 
testavimo tikslus. 

2010-
03-17 

ZOH 
NMA 

Teigiama Atlikus projekto 
„Visuomenės informuotumo 
apie ES paramą žemės ūkiui 
lygio gerinimas" Nr. LKPP-
TP-A-2007-002 mokėjimo 
pražymų Nr. 5TP-PV.07-1-
999002-MP014, Nr. 5TP-
PV-07-1-999002-MP015, Nr. 
5TP-PV-07-1-999002' 
MPOfć ir Nr. 5TP-PV-07-1 
999002-MP017 patikrinimą, 
projekto vidaus kontrolės 
sistemą vertinama gerai. 
Aukätos svarbos pastebėjimų 
nenustatyta. Audito 
nuomone: 
• minėtuose mokėjimo 
prašymuose nurodytos 
paslaugos suteiktos ir atitinka 
sąmatos dokumentus bei 
projekto finansavimo 
sąlygas; 
• paslaugų 
neprieštarauja 
pirkimų 
nuostatoms, 
neesminius 

pirkimai 
Viešųjų 
įstatymo 
išskyrus 
atvejus, 

nurodytus pastebėjimuose; 
• ES finansinės paramos 
dydis neviršija dydžio, 
nustatyto atitinkamuose 
reglamentuose ir kituose 
dokumentuose; 
• paramos lėšos pagal 
tikrintus mokėjimo prašymus 
nustatytais terminais 
išmokėtos paramos gavėjui 
(NMA); 
• ES ir nacionalinio 
finansavimo lėšų dalys 
atitinka paramos sutarties 
sąlygas; 
• audito seka yra 
pakankama; 
• su projektu Nr. LKPP-TP-
A-2007-002 susiję 
dokumentai saugomi teisės 
aktų nustatyta tvarka, 
išskyrus neesminius atvejus, 
nurodytus pastebėjimuose; 
• paramos gavėjui (NMA) 
kompensuotos Kaimo plėtros 
plano (toliau - KPP) 
priemonės „Techninė 
pagalba" projekto Nr. LK.PP-
TP-A-2007-002 mokėjimo 
prašymuose Nr. STP-PV-07-
1-999002-MP014, Nr. STP-
PV-07-I-999002-MP0I5, Nr. 
5TP-PV-07-1 -999002-
MP016 ir Nr. 5TP-PV-07-L-
9990O2-MP0I7 nurodytos 
išlaidos yra patirtos 
nepažeidžiant teisės aktų, 
reglamentuojančių ES fondų 
paramos teikimą, nuostatų 
bei yra tinkamos finansuoti ir 
pagrįstos, išskyrus 
neesminius atvejus, 
nurodytus pastebėjimuose. 

Aukštos svarbos 
pastebėjimų nenustatyta. 

Vidaus kontrolės 
sistemai tobulinti 
pateiktos 7 
rekomendacijos 
Su NMA yra 
suderintas 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
planas. 1 
rekomendacija 
neteko 
aktualumo, kitos 
rekomendacijos 
¡gyvendintos. 

2010- ZUM, Teigiama Atlikus patikrinimą ūkininko Į Aukštos svarbos Su audituotais 



04-20 NMA, 
K. Bradauskas -
paramos gavėjas 

11 
K. Bradausko projekto 
„Apvaliosios medienos 
ruošos modernizavimas" Nr. 
1MV-KU-07-1-001504-
PR001 vidaus kontrolės 
sistemą vertiname 
patenkinamai. Atlikus minėto 
projekto 2009 m. sausio 30 d. 
mokėjimo praäymo gauti 
paramą pagal K.PP priemonę 
„MiSkų ekonominės , vertės 
didinimas" Nr. IMV-KU-07-
1-00I504-MP001 detaliyi 
išlaidų testavimą, nustatyta, 
kad: 
• 2009 m. sausio 30 d. 
mokėjimo prašyme Nr, 
1MV-KU-07-1-001504-
MP001 nurodyta technika 
yra įsigyta bei atitinka 
projekto finansavimo 
sąlygas; 
• technikos pirkimas 
neprieštarauja ĖŽOFKP 
taisyklės, patvirtintoms 
Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2007 m 
balandžio 5 d. įsakymu Nr 
3D-Į50; 

EŽŪFKP paramos dydis 
neviršija dydžio, nustatyto 
atitinkamuose reglamentuose 
ir kituose dokumentuose; 

paramos lėšos pagal 2009 
m. sausio 30 d. mokėjimo 
prašymą Nr. 1MV-KU-07-1 
001504-MP001 paramos 
gavėjui išmokėtos nustatytais 
terminais; 
• EŽŪFfCP ir bendrojo 
finansavimo lėšų dalys 
atitinka paramos sutarties 
sąlygas; 
• audito seka yra 
pakankama; 
• su projektu Nr. 1MV-KU 
07-1-001504-PR001 susiję 
dokumentai saugomi teisės 
aktų nustatyta tvarka; 
• paramos gavėjui 
kompensuotos KPP 
priemonės „Miškų 
ekonominės vertės 
didinimas" projekto Nr. 
1MV-KU-07-1-O01504-
PR001 mokėjimo prašyme 
Nr. 1MV-KU-07-1-001504-
MP001 nurodytos išlaidos 
yra patirtos nepažeidžiant 
teisės aktų, 
reglamentuojančių EŽŪFKP 
paramos teikimą, nuostatų 
bei yra tinkamos finansuoti ir 
pagrįstos, išskyrus atvejus, 
nurodytus pastebėjimuose 

pastebėjimų nenustatyta. subjektais yra 
suderinti 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
planai. Ii 3 vidaus 
kontrolės sistemai 
lobulinti pateiktų 
rekomendacijų, 2 
rekomendacijos 
įgyvendintos, 1 -
neteko 
aktualumo. 

2010-
06-01 

ŽŪM, 
NMA, 
ŽŪK Joniškio 
aruodas" - paramos 
gavėjas 

Teigiama Atlikus patikrinimą ŻUK 
„Joniškio aruodas" projekto 
Nr. 1PP-KS-07-1-001537-
PR001 „Modernaus grūdų 
apdorojimo ir saugojimo 
ūkio įkūrimas" vidaus 
kontrolės sistema vertinama 
gerai. Patikrinus minėto 
projekto mokėjimo 
prašymus: 2008 m. liepos 
31 d. Nr. 1 PP-KS-07-1-
OOI537-MP001 ir 2009 m. 
balandžio 20 d. Nr. IPP-KS-
07-1-001537-MP002 
nustatyta, kad: 

minėtuose mokėjimo 
prašymuose nurodyti 

Aukštos svarbos 
pastebėjimų nenustatyta. 

Vidaus kontrolės 
sistemai stiprinti 
ŽŪM pateikta 
rekomendacija. 
Su ŽŪM yra 
suderintas 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
priemonių planas. 
Rekomendacija 
yra įgyvendinta. 
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statybos ir rekonstrukcijos 
darbai atlikti, įranga įsigyta 
bei atitinka projekto 
finansavimo sąlygas; 
• 30 000 tonų talpos grūdų 
elcvatoriaus įrangos, statybos 
ir montavimo darbų pirkimas 
neprieštarauja EŽÜFKP 
taisyklėms; 
• EŽŪFKP paramos dydis 
neviršija dydžio, nustatyto 
atitinkamuose reglamentuose 
ir kituose dokumentuose; 

paramos lėšos pagal 
mokėjimo praSymus: 2008 
m. liepos 31 d. Nr. 1PP-KS-
07-1-001537-MP001 ir 2009 
m. balandžio 20 d. Nr. 1PP-
KS-07.1-001537-MP002 
paramos gavėjui iSmokėlos 
nustatytais terminais; 
• EŽŪFKP ir bendrojo 
finansavimo lėšų dalys 
atitinka paramos sutarties 
sąlygas; 
• audito seka yra 
pakankama; 
• su projektu Nr. 1PP-KS 
07-1-00I537-PR001 susiję 
dokumentai saugomi teisės 
aktų nustatyta tvarka; 
• paramos gavėjui 
kompensuotos projekto Nr. 
1PP-KS-07-1 -00153 7-PR001 
mokėjimo praäymuose: 2008 
m. liepos 31 d. Nr. 1 PP-KS 
O7-1-001537-MPOO1 ir 2009 
m. balandžio 20 d. Nr. IPP 
KS-07-1-001537-MP002 
nurodytos išlaidos yra 
patirtos nepažeidžiant teisės 
aktų, reglamentuojančių 
EŽŪFKP paramos teikimą, 
nuostatų bei yra tinkamos 
finansuoti ir pagrjstos. 

2010-
06-22 

ŽŪM, 
NMA, 
Paramos gavėjai -
G. Stankaitis, 
G. Kibirkštis, 
G. Meidus, 
J. Bigelienė, 
R. Stankaitienė 

Teigiama Atlikus detalųjį išlaidų 
testavimą nustatyta, kad: 
• R. Stankaitienės 2007 m. 
liepos 9 d. paraiška Nr. 7-
101166-1057-AI-l, 
G. Stankaičio 2007 m 
birželio 18 d. paraiška Nr. 7-
1011649481-A1-1, 
G. Kibirkščio 2007 m. liepos 
2 d. paraiška Nr. 7-
1003220322-A1-1, 
G. Meidaus 2007 m. liepos 
31 d. paraiška Nr. 7-
1003369485-A1-I ir 
J. Bigelienės 2007 m. liepos 
16 d. paraiška Nr. 7-
1011662257-A1-1 atitiko 
tinkamumo 
kompensacinei 
gauti; 
• tikrintiems paramos 
gavėjams išmokėta metinė 
išmokos suma neviršija 
maksimalios ir nėra mažesnė 
nei teisės aktuose nustatyta 
minimali išmokos suma; 

tikrintiems paramos 
gavėjams išmokėtas 
EŽŪFKP ir nacionalinės 
paramos dydis neviršija 
dydžio, nustatyto teisės 
aktuose; 

kompensacinės išmokos 
nustatytais terminais buvo 
išmokėtos tikrintiems 
paramos gavėjams; 

audito seka yra 

Aukštos svarbos 
pastebėjimų nenustatyta. 

kriterijus 
išmokai 
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pakankama; 
» NMA, ŽŪM ir patikros 
vietoje metu patikrinti 
paramos gavėjai 
R. Stankaitienė ir 
G. Stankaitis su parama 
susijusius dokumentus saugo 
teisės aktų nustatyta tvarka; 
• kompensacinės išmokos 
R. Stankaitienei, 
G. Stankaičiui, 
G, Kibirkäčiui, G. Meidui ir 
J.Bigdienei pagal patikrintas 
2007 m, paraiškas skirtos 
nepažeidžiant teisės aktų, 
reglamentuojančių EŽŪFKP 
paramos teikimą. 

2010-
09-23 

ZUM, 
NMA, 
Paramos gavėjai -
Z.Berdnik, P.Strumyla, 
K Kuzmarskis, 
A.A.Ramanauskas, 
L.Puškorius, 
M.Vainorius 

Teigiama Atlikus KPP priemonės 
.Naudojimasis 

konsultavimo 
paslaugomis" paramos 
paraiškų (2008 m 
balandžio 11 d. 
M. Vainoriaus paraiška 
Nr. 1 ОККЕ08l 003093
PR001, 2008 m. birželio 
27 d, K. Kuzmarskio 
paraiška Nr.lOKKL08
1O03OI5PROO1, 2009 m. 
sausio 16 d. Z. Berdnik 
paraiška Nr.lOKICL09
1000002PER001, 
2009 m. kovo 3 d, 
A. A. Ramanausko 
paraiška Nr. IOKKL09
t000055PROOl, 2009 m. 
kovo 4 d. P. Strumylos 
paraiška Nr.lOKKL09
1000060PR001, 2009 m. 
kovo 13 d. L. Puškoriaus 
paramos paraiška Nr. 
IŪKKL091O00ni
PR001) detalųjį išlaidų 
testavimą, nustatyta, kad: 

Europos Bendrijos (toliau 
EB) reglamentų, susijusių 

su KPP priemonės 
Naudojimasis konsultavimo 

paslaugomis" įgyvendinimu. 
nuostatos yra perkeltos į 
nacionalinius teisės aktus; 
• paramos gavėjai bei 
paramos paraiškos atitiko 
tinkamumo kriterijus bei 
reikalavimus paramai gauti; 
• išmokėtas EŽŪFKP 
paramos dydis neviršija 
dydžio, nustatyto 
reglamentuose ir kituose 
dokumentuose; 
» paramos lėšos nustatytais 
terminais išmokėtos paramos 
gavėjams 
» yra pakankama audito 
seka; 
• paramos gavėjai, NMA ir 
ŽŪM susijusius su 
paraiškomis dokumentus 
saugo teisės aktų nustatyta 
tvarka; 
• EŽŪFKP lėšos ir bendrojo 
finansavimo lėSos buvo 
paskirtos laikantis ES 
taisyklių ir principų; 

paramos gavėjams 
(Z. Berdnik, P. Stmmylai, 
L. Puškoriui, 
A. A. Ramanauskui, 
M. Vainoriui) kompensuotos 
mokėjimo prašymuose 
nurodytos konsultavimo 
paslaugų išlaidos yra patirtos 

Aukštos Svarbos 
pastebėjimų nenustatyta, 

Vidaus kontrolės 
sistemai stiprinti 
pateiktos 2 
rekomendacijos. 
Su institucijomis 
yra suderinti 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
planai. I 
rekomendacija 
yra įgyvendinta, 
kitos 
rekomendacijos 
įgyvendinimas 
tęsiamas. 



14 
nepažeidžiant teisės aktų, 
reglamentuojančių EŽÜFKP 
paramos teikimą, nuostatų 
bei yra tinkamos finansuoti ir 
pagrįstos, 

2010-
10-13 

ZUM, 
NMA, 
Kauno rajono vietos 
veiklos grupė (toliau -
Kauno VVG) - pramos 
gavėjas 

krypties 
metodo 

priemone 
strategijų 
nuostatos 

atitiko 
kriterijus 

EŽŪFKP 
neviräija 
nustatyto 

Teigiama Atlikus detalųjį išlaidų 
testavimą, nustatyta, kad: 
• ES reglamentų, susijusių 
su KPP IV 
„LEADER 
įgyvendinimas" 
„Vietos plėtros 
įgyvendinimas" 
yra perkeltos į nacionalinius 
teisės aktus; 
• Kauno VVG 
tinkamumo 
paramai gauti; 
• išmokėtas 
paramos dydis 
dydžio, 
atitinkamuose reglamentuose 
ir kituose teisės aktuose; 
• paramos lėSos nustatytais 
terminais išmokėtos Kauno 
VVG; 
• yra pakankama audito 
seka; 
• Kauno VVG, NMA ir 
ŽŪM susijusius su projektu 
dokumentus saugo teisės 
aktų nustatyta tvarka; 
• EŽŪFKP lėSos ir bendrojo 
finansavimo lėaos buvo 
paskirtos laikantis ES 
taisyklių ir principų. 
Paramos gavėjui 
kompensuotos 2010 m 
sausio 27 d. mokėjimo 
praiymc Nr VPS1-2-08-001 
MP003 strategijos 
administravimo bei 
viešinimo ¡Slaidos yra 
patirtos nepažeidžiant teisės 
aktų, reglamentuojančių 
EŽŪFKP paramos teikimą, 
nuostatų bei yra tinkamos 
finansuoti ir pagrįstos 

Aukštos svarbos 
pastebėjimų nenustatyta. 

2010- IŪMT 
12-14 NMA 

Teigiama Atlikus auditą, projekto 
vidaus kontrolės sistemą 
vertiname patenkinamai. 

AukStos svarbos 
pastebėjimų nenustatyta. 

ŽŪM, 
NMA, 
UAB „Kagra" -
paramos gavėjas 

Vidaus kontrolės 
sistemai tobulinti 
pateiktos S 
rekomendacijos. 
Šiuo metu su yra 
derinamas 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
¿lanas. 

2010-

04-23 
Teigiama Atlikus UAB „Kagra" 

projekto №. 3VK-KU-08-1-
002590, pagal Lietuvos 
Kaimo plėtros 2007-2013 m. 
programos krypties 
„Gyvenimo kokybė kaimo 
vietovėse ir kaimo 
ekonomikos įvairinimas' 
priemonę „Parama verslo 
kūrimui ¡r plėtrai", mokėjimo 
prašymų Nr. 3VK-KU-08-1-
002590-MP001 ir Nr. 3VK-
KU-08-1-002590-MP002 
detalųjį išlaidų testavimą, 
nustatyta, kad: 

tikrinamuose mokėjimo 
prašymuose nurodytos 
prekės pateiktos, paslaugos 
suteiktos ir atitinka sąmatos 
dokumentus bei projekto 
finansavimo sąlygas; 
• prekių ir paslaugų pirkimai 
neprieštarauja pirkimus 
reglamentuojančių teisės 
aktų nuostatoms; 

AukStos svarbos 
pastebėjimų nenustatyta. 

Vidaus kontrolės 
sistemai tobulinti 
ŽŪM pateiktos 3 
rekomendacijos. 
Su ŽOM 
suderimas 
rekomendacijų 
priemonių 
įgyvendinimo 
planas, kuris yra 
įvykdytas - visos 
rekomendacijos 
įgyvendintos. 
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• ES finansines paramos 
dydis nevirSija dydžio, 
nustatyto reglamentuose ir 
kituose dokumentuose; 
• paramos lėšos pagal 
tikrinamus mokėjimo 
praäymus nustatytais 
terminais išmokėtos paramos 
gavėjai; 
• ES ir bendrojo 
finansavimo lėšų dalys 
atitinka paramos sutarties 
sąlygas; 
• yra pakankama audito 
seka; 
• projekto vykdytoja, NMA 
ir ZUM susijusius su 
projektu dokumentus saugo 
teisės aktų nustatyta tvarka; 
• tikrinamuose mokėjimo 
prašymuose nurodytos 
išlaidos yra patirtos 
nepažeidžiant teisės aktų, 
reglamentuojančių ES fondų 
paramos teikimą, nuostatų 
bei yra tinkamos finansuoti ir 
pagrįstos. 
Projekto vidaus kontrolės 
sistema vertinama gerai, 

2010-
05-20 

ŽÖH 
NMA, 
Paramos gavėjai -
Bebirvytis", 

Medininkų ŽllB, 
A. Mickūnas, 
ŽŪB „Bajėnai", 
R. Bertašius, 
R. Valancius 

Teigiama 

ŽOB 

Deklaruotos EK išlaidos 
patirtos nepažeidžiant ES ir 
nacionalinių teisės aktų, 
reglamentuojančių EŽÜFK.P 
paramos teikimą, nuostatų ir 
yra tinkamos finansuoti bei 
pagrįstos. Bendra vidaus 
kontrolės sistema vertinama 
labai gerai. Audito seka yra 
pakankama 
Paraiškų vidaus kontrolės 
sistema vertinama labai 
gerai. 
Atlikus detalųjį išlaidų 
testavimą pagal ŽOB 
„Bebirvytis" paraišką Nr. 8-
1003635192-A1-1, 
Medininkų ŽŪB paraišką Nr. 
8-1003855S5I-A1-1, 
A, Mickūno paraišką Nr. 8-
1004042406-A1-1, ŽŪB 
„Bajėnai" paraišką Nr. 8-
I004I33448-AI-1, 
R. Bertašiaus paraišką Nr. 8· 
1005616639-A1-1, 
R. Valaniiaus paraišką Nr. 8-
1009688621-AI-l daroma 
išvada, kad: 
• paraiškos atitiko 
tinkamumo kriterijus 
kompensacinei išmokai 
gauti; 
» kompensacinės išmokos 
neviršijo dydžio, nustatyto 
reglamentuose ir kituose 
teisės aktuose; 

kompensacinės išmokos 
nustatytais terminais 
išmokėtos paramos 
gavėjams; 
• paramos gavėjams 
išmokėtos EŽÜFKP lėšų 
dalys ir bendrojo 
finansavimo lėšų dalys 
atitinka nacionalinius ir ES 
teisės aktus; 

NMA ir ŽŪM 
dokumentus saugo teises 
aktų nustatyta tvaika; 

ES ir nacionalinio 
finansavimo lėšos buvo 
paskirtos laikantis ES 
taisyklių ir principų. 

Aukštos svarbos 
pastebėjimų nenustatyta. 
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ZUM, 
NMA, 
Paramos gavċjai -
D. Stankienė, 
R. Baltrušaitis, 
V. Šukeviiius, 
G. Graužinis, 
R. Čepys, 
J. Liutikienė 

2010-
08-10 

Teigiama Deklaruotos EK išlaidos 
patirtos nepažeidiiant ES ir 
nacionalinių teisės aktų, 
reglamcnluojaniių EŽOFKP 
paramos teikimą., nuostatų ir 
yra tinkamos finansuoti bei 
pagrįstos. Bendra vidaus 
kontrolės sistema vertinama 
labai gerai. Audito seka yra 
pakankama. 
Paraiškų vidaus kontrolės 
sistema vertinama labai 
gerai. 
Atlikus detalųjį išlaidų 
testavimą pagal 2005-10-28 
D. Stankienės paraišką Nr. 
58E1004245757, 2006-05-28 
R. Baltrušaičio paraišką Nr. 
062Б1004282552, 2006-05-
22 V. Šukevičiaus paraišką 
Nr. 062E100488034I, 2006-
05-25 G. Graužinio paraišką 
Nr. 069E1005540737, 2006-
05-29 R. Čepio paraišką Nr. 
068E1003502848, 2006-05-
11 J. Liutikienės paraišką Nr. 
068E-1003769325 daroma 
išvada, kad: 
• kasmetinėse projektų 
investicinėse ataskaitose 
projektų vykdytojų nurodytos 
investicijos yra tinkamos ir 
atitinka projektų finansavimo 
sąlygas; 
• ES finansinės paramos 
dydis neviršijo dydžio, 
nustatyto reglamentuose ir 
kituose dokumentuose; 
• paramos lėšos nustatytais 
terminais išmokėtos paramos 
gavėjams; 
« paramos gavējams 
išmokėtos EŽŪFKP lėšų 
dalys ir bendrojo 
finansavimo lėšų dalys 
atitinka nacionalinius ir ES 
teisės aktus; 

paramos gavėjai, NMA ir 
ŽŪM dokumentus saugo 
teisės aktų nustatyta tvarka: 
• ES ir nacionalinio 
finansavimo lėšos paskirtos 
laikantis BS taisyklių ir 
principų 

Aukštos svarbos 
pastebėjimų nenustatyta 

2010-
09-09 

1Щ 
NMA, 
Paramos gavėjai -
A. Ablonskis, 
V. Liutvinas, 
A. Ramonienė, 
A. Gaudinskas, 
N. Šimaliūnienė, 
;. Rūkštelis, 

Teigiama Tikrintos išmokėtos 
EŽOFKP lėšos yra pagrįstos 
ir tinkamos finansuoti, tariau 
dėl techninės klaidos jos 
išmokėtos mažesnės. 
Neišmokėtos paramos sumos 
nėra reikšmingos. Tikrinimo 
apimtis ir rezultatai leido 
pasiekti detalaus išlaidų 
testavimo tikslus. 
Paraiškų vidaus kontrolės 
sistema vertinama gerai. 
Atlikus detalųjį išlaidų 
testavimą pagal tikrintas 
paraiškas (A. Ablonskio Nr. 
1AP-KT-07-1 -000401, 
V. Liutvino Nr. 1AP-KT-07-
1-000595, A.Ramonienės 
Nr. 1AP-KT-07-1-000647, 
A. Gaudinsko Nr. 1AP-KT-
07-1-000706, 
N. Šimaliūnienės Nr. 1AP-
KT-07-1-000744, 
J. Rūkštelio Nr. 1AP-KT-07-
1-000862) daroma išvada, 
kad: 

paraiškos ir pareiškėjai 
atitinka tinkamumo kriterijus 
paramai gauti; 

Aukštos svarbos 
pastebėjimų nenustatyta. 

Vidaus kontrolės 
sistemai tobulinti 
ŽŪM ir NMA 
pateiktos 4 
rekomendacijos 
Su institucijomis 
suderinti 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
priemonių planai. 
2 rekomendaci
jos įgyvendintos, 
likusios 
rekomendacijos 
įgyvendinamos. 
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• ES fmansinċs paramos 
dydis neviršijo dydžio, 
nustatyto reglamentuose ir 
kituose dokumentuose; 
• paramos léaos nustatytais 
terminais išmokėtos paramos 
gavėjams; 
• audito seka yra 
pakankama; 
• paramos gavėjams 
išmokėtos EŽOFKP lėšų 
dalys ir nacionalinio 
finansavimo lėšų dalys 
procentiniu dydžiu atitinka 
nacionalinius ir KS teisės 
aktus; 
• paramos gavėjai, NMA ir 
ŽOM dokumentus saugo 
teisės aktų nustatyta tvarka; 
• ES ir nacionalinio 
finansavimo lėšos iimokėtos 
pagrįstai, tariau dėl techninės 
klaidos pagal paraiškas Nr. 
1AP-KT-07-1-000647 ir Nr. 
1AP-KT-07-1 -000706 
apskaičiuotos neteisingai ir 
dalis sumos, kuri nėra 
reikšminga, neišmokėta 
paramos gavėjams. 

2010-
10-14 

ŽŪM, 
NMA, 
VĮ AnykŠoiiĮ miškų 
urėdija - paramos 
gavėjas 

Teigiama Tikrintos EZUFKP lėšos 
pagal projektą Nr. 2NM-KU-
08-1-002611 išmokėtos 
nepažeidžiant ES ir 
nacionalinių teisės aktų, 
reglamentuojaneių EŽÜFKP 
paramos teikimą 
administravimą, yra pagrįstos 
ir tinkamos finansuoti 
Pasirinkta tikrinimo apimtis 
ir rezultatai leido pasiekti 
detalaus išlaidų testavimo 
tikslus. Paraiškos Nr. 2NM-
KU-08-1-0026II vidaus 
kontrolės sistema vertinama 
labai gerai. 
Paramos gavėjams, 
gaunantiems paramą pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 
2007-2013 m. programos 
priemonę „Pirmas ne žemės 
ūkio paskirties ir apleistos 
žemės ūkio paskirties žemės 
apželdinimas mišku" už 
spygliuočių ir/ar minkštųjų 
lapuočių želdinių su ne 
mažesne kaip 20 proc. 
kietųjų lapuočių 
liepų priemaiša 
priežiūrą ir 
kompensacinės 
apskaičiuotos ir 
neteisingai. 
Atlikus detalųjį 
testavimą pagal Vį Anykščių 
miškų urėdijos pateiktą 
paraišką Nr. 2NM-K.U-08-1-
002611 daroma išvada, kad: 
• paraiška ir pareiškėjas 
atitinka tinkamumo kriterijus 
paramai gauti; 
• ES finansinės paramos 
dydis neviršijo dydžio, 
nustatyto reglamenttiose ir 
kituose dokumentuose; 

paramos lėšos nustatytais 
terminais išmokėtos paramos 
gavėjui; 

audito seka yra 
pakankama; 

paramos 
išmokėtos 
dalys ir 

Aukštos svarbos 
pastebėjimų nenustatyta. 

Vidaus kontrolės 
sistemai tobulinti 
ŽŪM pateiktos 4 
rekomendacijos. 
Suderintas 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
priemonių planas. 
1 rekomendacija 
įgyvendinta, kitos 
rekomendacijos 
įgyvendinamos 

ir (arba) 
įveisimą, 
apsaugą, 
išmokos 

mokamos 

išlaidų 

gavėjams 
EŽOFKP lėšų 

nacionalinio 
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finansavimo lėšų dalys 
procentiniu dydžiu atitinka 
nacionalinius ir ES teisės 
aktus; 
• paramos gavėjas, NMA ir 
ŽŪM dokumentus saugo 
teisės aktų nustatyta tvarka, 
• ES ir nacionalinio 
finansavimo lėšos paskirtos 
laikantis ES taisyklių ir 
principų. 
Pateikti pastebėjimai ir 
rekomendacijos ŽŪM Kaimo 
plėtros departamentui dėl 
įgyvendinimo taisyklėse 
nustatytų paramos dydžių bei 
Lietuvos kaimo plėtros 
2007-2013 metų programoje 
neteisingai pateiktos 
priemonės teisinio pagrindo 
nuorodos. 

2010-
12-13 

Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio rūmai 
(toliau - ŽŪR), 
ŽOM, 
NMA 

Teigiama Tikrintos EZUFKP lėaos 
išmokėtos nepažeidžiant ES 
ir nacionalinių teisės aktų, 
reglamentuojančių EŽŪFKP 
paramos teikimą, nuostatų ir 
yra tinkamos finansuoti bei 
pagrįstos. Bendra projekto 
vidaus kontrolės sistema 
vertinama gerai. Audito seka 
yra pakankama. 
Pasirinkta tikrinimo apimtis 
ir rezultatai leido pasiekti 
numatytus detaliojo išlaidų 
testavimo tikslus 
Atlikus detalųjį išlaidų 
testavimą pagal ŽŪR 
projektą №. 4NT-KK-10-1 
0018, daroma išvada, kad: 

• tikrinamame mokėjimo 
prašyme nurodyti darbai 
atlikti, prekės pateiktos. 
paslaugos suteiktos ir atitinka 
sąmatos dokumentus bei 
projekto finansavimo 
sąlygas; 

darbų, prekių ir paslaugų 
pirkimai neprieštarauja 
pirkimus reglamentuojančių 
teisės aktų nuostatoms; 
• ES finansinės paramos 
dydis neviršijo dydžio, 
nustatyto reglamentuose ir 
kituose dokumentuose; 

ES ir nacionalinio 
finansavimo lėšų dalys 
atitinka nustatytas teisės 
aktuose; 

paramos lėšos pagal 
tikrinamą mokėjimo prašymą 
nustatytais terminais 
išmokėtos paramos gavėjui, 
• audito seka yra 
pakankama; 

paramos gavėjas, NMA ir 
ZŪM dokumentus saugo 
teisės aktų nustatyta tvarka; 

ES ir 'nacionalinio 
finansavimo lėšos paskirtos 
laikantis ES taisyklių ir 
principų. 

Aukštos svarbos 
pastebėjimų nenustatyta. 

Vidaus kontrolės 
sistemai stiprinti 
NMA pateikta 1 
rekomendacija. 
Suderintas 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
priemonių planas. 
Rekomendacijos 
įgyvendinamos. 

2010-
03-24 

ÍUM, 
MMA, 
Valstybės biudžetinė 
:staiga „Programos 
.Leader" ir žemdirbių 
mokymo metodikos 
¡entras" (toliau -
Wetodikos centras) -
laramos gavėjas 

Teigiama Atlikus Metodikos centro 
(2008 m. birželio 25 d. 
paramos paraiškos Nr. IPM-
KV.08-2-0O299O-PR001) 
projekto (2008 m. rugsėjo 19 

mokėjimo prašymas Nr. 
IPM-KV-08-2-002990-
MP001, 2009 m. vasario 2 d. 
mokėjimo prašymas Nr. 
1PM-K.V.08 -2-002990-
MP002 ir 2009 m. liepos 31 

Aukštos svarbos 
pastebėjimų nenustatyta. 

Vidaus kontrolės 
sistemai stiprinti 
NMA pateiktos 2 
rekomendacijos. 
Su NMA yra 
suderintas 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
priemonių planas. 
Rekomendacijos 
įgyvendintos. 
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d. mokėjimo prašymas №. 
1PM-KV-08-2-002990-
MP003), kuris priskirtas 
didelės rizikos projektų 
grupei, detalųjį tinkamų 
finansuoti iJlaidų testavimą, 
jo vidaus kontrolės sistemą 
vertiname patenkinamai. 
Detaliojo tinkamų finansuoti 
išlaidų testavimo melu 
nustatyta, kad: 

mokėjimo prašymuose 
nutodytos paslaugos 
suteiktos, prekės pateiktos ir 
atitinka sąmatos dokumentus 
bei projekto finansavimo 

• netinkamo EŽOFKP ar 
nacionalinio finansavimo 
lėšų panaudojimo 
nenustatyta; 
paslaugų, prekių pirkimai 
neprieštarauja VieSųjų 
pirkimų [statymo 
nuostatoms, išskyrus atvejus, 
nurodytus pastebėjimuose 
(Peržiūrėjus valstybės 
biudžetinės įstaij 
„Programos „Leader" ir 
žemdirbių mokymo 
metodikos centras" (toliau -
VB[ „Leader centras") 2008 
m. birželio 25 d. paramos 
paraiškoje Nr. 1PM-KV-08-
2-002990-PR001 numatytų 
automobilio nuomos 
paslaugų, kurioms praSoma 
paramos pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2007-2013 m. 
programos priemonę 
Profesinio mokymo ir 

informavimo veikla" 
vieSuosius pirkimus. 

ES finansinės paramos 
dydis nevirSija dydžio, 
nustatyto reglamentuose ir 
kituose dokumentuose; 
• paramos léaos nustatytais 
terminais išmokėtos paramos 
gavėjai; 

ES ir bendrojo 
finansavimo lėšų dalys 
atitinka paramos sutarties 
sąlygas; 
• audito seka yra 
pakankama; 
• NMA, ŽŪM bei paramos 
gavėja su projektu susijusius 
dokumentus saugo teisės 
aktų nustatyta tvarka; 
• ES ir bendrojo 
finansavimo lėšos paskirtos 
laikantis ES bei nacionalinių 
taisyklių ir principų. 
Atlikto detaliojo tinkamų 
finansuoti išlaidų testavimo 
apimtis ir gauti rezultatai 
leido pasiekti patikrinimo 
tikslą. Paramos gavėjui 
apmokėtos 2 400 046,9 Lt 
Lietuvos kaimo plėtros 
2007-2013 m. programos 
priemonės „Profesinio 
mokymo ir informavimo 
veikla" 2008 m. birželio 25 
d. projekto Nr. IPM-KV-OS-
2-00299O-PR0O1 (2008 m. 
rugsėjo 19 d. mokėjimo 
prašymas Nr. IPM-KV-08-2-
002990-MPOOl, 2009 m. 
vasario 2 d. mokėjimo 
prašymas Nr. 1PM-KV-08-2-
002990-MPOO2 ir 2009 m. 
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liepos 31 d. mokėjimo 
praSymas Nr. 1PM-KV-08-2 
002990-MP003) léSos yra 
patirtos nepažeidžiant teisės 
aktų, reglamentuojančių ES 
fondų paramos teikimą, 
nuostatų bei yra tinkamos 
finansuoti ir pagristos. 
išskyrus atvejus, nurodytus 
pastebėjimuose. 

2010-
05-04 

ĪŪM. 

Cooperatyvas „Mūšos 
aruodai" - paramos 
Savėjas 

Teigiama Atlikus kooperatyvo „Mūaos 
aruodai" (2007 m. gruodžio 
13 d. paramos paraiška №. 
1PP-KP-07-1-001471-
PR001) projekto (2009 m. 
sausio 30 d. mokėjimo 
praSymas Nr. 1PP-KP-07-1-
001471-MP001), kuris 
priskirtas mažos rizikos 
projektų grupei, detalųjį 
tinkamų finansuoti išlaidų 
testavimą (auditą), jo vidaus 
kontrolės sistemą vertiname 
gerai, t. y. projekto 
įgyvendinime nustatyti 
neesminiai pažeidimai, kurie 
neturi esminės įtakos 
projekto Įgyvendinimui. 
Detaliojo tinkamų finansuoti 
išlaidų testavimo (audito) 
metu nustatyta, kad: 

mokėjimo prašyme 
nurodytos paslaugos 
suteiktos, prekės pateiktos, 
darbai atlikti ir atitinka 
sąmatos dokumentus bei 
projekto finansavimo 
sąlygas; 

netinkamo EŽŪFKP ir 
nacionalinio finansavimo 
lėšų panaudojimo 
nenustatyta; 

paslaugų, prekių, darbų 
pirkimai neprieštarauja 
EŽŪFKP taisyklių bei 
Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2007 m. liepos 
11 d. įsakymu Nr. 3D-330 
patvirtintos normatyvinių 
įkainių metodikos 
nuostatoms; 
• ES finansinės paramos 
dydis neviršija dydžio, 
nustatyto reglamentuose ir 
kituose dokumentuose; 
• paramos lėšos nustatytais 
terminais išmokėtos paramos 
gavėjui; 
■ ES ir bendrojo 
finansavimo lėšų dalys 
atitinka paramos sutarties 
sąlygas; 
• audito seka yra 
pakankama; 
• NMA, ŽŪM bei paramos 
gavėjas su projektu susijusius 
dokumentus saugo teisės 
aktų nustatyta tvarka; 

ES ir bendrojo 
finansavimo lėšos paskirtos 
laikantis ES bei nacionalinių 
taisyklių ir principų. Atlikto 
detaliojo tinkamų finansuoti 
išlaidų testavimo (audito) 
apimtis ir gauti rezultatai 
leido pasiekti patikrinimo 
tikslą. Patikrintos paramos 
gavėjui kooperatyvui „Mūšos 
aruodai" apmokėtos 
5 225 527,32 U Lietuvos 
kaimo plėtros 2007-2013 m. 
programos priemonės 

Aukštos svarbos 
pastebėjimų nenustatyta. 

Vidaus kontrolēs 
sistemai stiprinti 
NMA pateikia 1 
rekomendacija. 
Su NMA yra 
suderintas 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
priemonių planas. 
Rekomendacija 
yra įgyvendinta. 
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„Žemės ūkio produktų 
perdirbimas ir pridėtinis 
vertes didinimas" 2007 m. 
gruodžio 13 d. projekto Nr. 
1PP-K.P-O7-1-O01471-PR001 
(2009 m. sausio 30 d. 
mokėjimo prašymas Nr. 1PP-
KP-O7-I-00I471-MP001) 
léaos yra patirtos 
nepažeidžiant teisės aktų, 
reglamentuojančių ES fondų 
paramos teikimą, nuostatų 
bei yra tinkamos finansuoti ir 
pagrįstos, iSskyrus atvejus, 
nurodytus pastebėjimuose. 

2010-
06-04 

SOM, 
MMA, 
Pramos gavėjai -
i. Narkevičienė, 
3. Jovaiäa, 
L. Markeviiiūtė, 
í. Dranseika, 
JKB „Linų agroservisas 

Teigiama 

ÜÕMT 
MMA, 

Atlikus R. Narkevioienės 
paraiškos Nr. 7-1005225129-
Al-1, B.Jovaišos paraiškos 
Nr. 7-10O4508812-A1-1, 
L. Markevičiūtės paraiškos 
Nr. 7-10049820S6-A1-1, 
R. Dranseikos paraiškos Nr. 
7-101159 3858-A1-1 ir 0KB 
„Linų agroservisas" 
paraiškos Nr. 7-1005213797-
Al-1, kurios priskirtos 
mažos rizikos grupei, detalųjį 
tinkamų finansuoti išlaidų 
(išmokų) testavimą (auditą), 
vidaus kontrolės sistemą 
vertiname labai gerai, t. y. 
paraiškų įgyvendinimui 
esminių pastabų nėra. 
Detaliojo tinkamų finansuoti 
išlaidų (išmokų) testavimo 
(audito) metu nustatyta, kad: 
• ES finansinės paramos 
dydis neviršija dydžio, 
nustatyto reglamentuose ir 
kituose dokumentuose; 

EŽOFKP lėšų ir bendrojo 
finansavimo lėšų dalys 
atitinka ES ir nacionalinius 
teisės aktus; 

kompensacinės išmokos 
nustatytais terminais 
išmokėtos paramos 
gavėjams; 
• audito seka yra 
pakankama; 
• NMA, ŽŪM bei paramos 
gavėjas su projektu susijusius 
dokumentus saugo teisės 
aktų nustatyta tvarka; 
• ES ir bendrojo 
finansavimo lėšos paskirtos 
laikantis ES bei nacionalinių 
taisyklių ir principų. 
Atlikto detaliojo tinkamų 
finansuoti išlaidų (išmokų) 
testavimo (audito) apimtis ir 
gauti rezultatai leido pasiekti 
patikrinimo tikslą. 
Patikrintos paramos gavėjai 
R. Narkevičienei išmokėta 
81 977,71 Lt išmoka, 
B. Jovaišai išmokėta 68 
511,49 Lt išmoka, 
L. Markevioiūtei išmokėta 30 
020,64 Lt išmoka, R. Dran-
seikai išmokėta 89 972,82 Lt 
išmoka ir ūkininkų 
kooperatinei bendrovei „Linų 
agroservisas" išmokėta 98 
435,61 Lt išmoka yra patirtos 
nepažeidžiant teisės aktų, 
reglamentuojančių EŽOFKP 
paramos teikimą, nuostatų ir 
yra tinkamos finansuoti bei 
pagrįstos. 

Aukštos svarbos 
pastebėjimų nenustatyta. 

2010-
07-14 

Teigiama Atlikus P. Vaičiulio (2007 m. 
spalio 16 d. paraiška Nr. 

Aukštos svarbos 
pastebėjimų nenustatyta. 

Vidaus kontrolės 
sistemai stiprinti 



?. Vaičiulis-
'avėjas 

paramos 
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1JO-KV-07-1 -000492-
PR001) projekto (2008 m 
rugsėjo 30 d. mokėjimo 
praSymas Nr. UO-KV-07-l-
000492-M:P001), kuris 
priskirtas didelės rizikos 
projektų grupei, detalųjį 
tinkamų finansuoti išlaidų 
testavimą (auditą), jo vidaus 
kontrolės sistemą vertiname 
gerai, t. y. projekto 
įgyvendinime nustatyti 
neesminiai pažeidimai, kurie 
neturi esminės įtakos 
projekto igyvendimtmi 
Detaliojo tinkamų finansuoti 
išlaidų testavimo (audito) 
metu nustatyta, kad: 

mokėjimo prašyme 
nurodytos prekės pateiktos ir 
atitinka sąmatos dokumentus 
bei projekto finansavimo 
sąlygas; 
• netinkamo EŽŪFKP ar 
nacionalinio finansavimo 
lėSų panaudojimo 
nenustatyta; 
• prekių pirkimai 
neprieätarauja pirkimus 
reglamentuojančių teisės 
aktų nuostatoms; 
• ES finansinės paramos 
dydis neviršija dydžio, 
nustatyto reglamentuose ir 
kituose dokumentuose; 

paramos lėšos nustatytais 
terminais išmokėtos paramos 
gavėjui, išskyrus atvejus, 
nurodytus pastebėjimuose; 

ES ir bendrojo 
finansavimo lėšų dalys 
atitinka paramos sutarties 
sąlygas; 

audito seka yra 
pakankama; 
• NMA, ŽŪM bei paramos 
gavėjas su projektu susijusius 
dokumentus saugo teisės 
aktų nustatyta tvarka, 
išskyrus atvejus, nurodytus 
pastebėjimuose; 
• ES ir bendrojo 
finansavimo lėšos paskirtos 
laikantis ES bei nacionalinių 
taisyklių ir principų. 
Atlikto detaliojo tinkamų 
finansuoti išlaidų testavimo 
(audito) apimtis ir gauti 
rezultatai leido pasiekti 
patikrinimo tikslą. 
Patikrintos paramos gavėjui 
P. Vaioiuliui apmokėtos 138 
112 Lt Lietuvos kaimo 
plėtros 2007-2013 m. 
programos priemonės 
Jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimas" projekto (2007 
m. spalio 16 d. paraiška Nr. 
1JO-KV-07-1-000492-
PR001, 2008 m. rugsėjo 30 
d. mokėjimo prašymas Nr. 
UŪ-KV-07-1-000492-
MP001) lėšos yra patirtos 
nepažeidžiant teisės aktų, 
reglamentuojančių ES fondų 
paramos teikimą, nuostatų 
bei yra tinkamos finansuoti ir 
pagrįstos, išskyrus atvejus, 
nurodytus pastebėjimuose 

NMA pateiktos 4 
rekomendacijos. 
Su NMA yra 
suderintas 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
priemonių planas. 
Rekomendacijos 
yra įgyvendintos. 

2010- P 
09-21 

ÎUM, 
MMA, 
UAB „Jonio 

Teigiama Atlikus UAB Jonio 
agroservisas" (2005 m. 
gegužės 16 d. paraiška Nr. 

Aukštos svarbos 
pastebėjimų nenustatyta. 



igroservisas 
;avėjas 

- paramos 

ЧМА, 
0. Ramaneckas -
járamos gavėjas 
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BPD 2004-EZUÕGF-4.1-02^ 
05/2/0096) projekto (2008 m 
lapkričio 7 d. mokėjimo 
praSymas Nr. RPS-39 
MP01), kuris priskirtas 
vidutinės rizikos projektų 
grupei, detalųjį tinkamų 
finansuoti išlaidų testavimą 
(auditą), jo vidaus kontrolės 
sistemą vertiname labai 
gerai, t. y. projekto 
įgyvendinimui esminių 
pastabų nėra. 
Detaliojo tinkamų finansuoti 
išlaidų testavimo (audito) 
metu nustatyta, kad: 
• mokėjimo prašyme 
nurodytos prekės pateiktos ir 
atitinka sąmatos dokumentus 
bei projekto finansavimo 
sąlygas; 
• netinkamo EŽÜFKP ar 
nacionalinio finansavimo 
lėSų panaudojimo 
nenustatyta; 
• prekių pirkimai 
neprieštarauja pirkimus 
reglamentuojančių teisės 
aktų nuostatoms; 

ES finansinės paramos 
dydis nevir$ija dydžio, 
nustatyto reglamentuose ir 
kituose dokumentuose; 
• paramos léaos nustatytais 
terminais išmokėtos paramos 
gavėjai 

ES ir bendrojo 
finansavimo lėSų dalys 
atitinka paramos sutarties 
sąlygas; 
• audito seka yra 
pakankama; 
• NMA, ŽŪM bei paramos 
gavėja su projektu susijusius 
dokumentus saugo teisės 
aktų nustatyta tvarka; 
• ES ir bendrojo 
finansavimo lėšos paskirtos 
laikantis ES bei nacionalinių 
taisyklių ir principų. 
Atlikto detaliojo tinkamų 
finansuoti išlaidų 
testavimo (audito) apimtis 
ir gauli rezultatai leido 
pasiekti patikrinimo tikslą. 
Patikrintos paramos 
gavėjai UAB .Jonio 
agroservisas" išmokėtos 
751 248 U Lietuvos kaimo 
plėtros 2007-2013 m. 
programos priemonės 
„Žemės ūkio valdų 
modernizavimas" lėšos yra 
patirtos nepažeidžiant 
teisės aktų, 
reglamentuojančių ES 
fondų paramos teikimą, 
nuostatų bei yra tinkamos 
finansuoti ir pagrįstos. 

20 ΙΟ
Ι 015 

Teigiama Atlikus D. Ramanecko (2007 
m. gruodžio 21 d. paraiška 
Nr. UŪKV071001479
PROOl) projekto (2008 m. 
gruodžio 31 d. mokėjimo 
prašymas Nr. 1JÜ-KV-07-1-
001479-MPOOI), kuris 
priskirtas mažos rizikos 
projektų grupei, detalųjį 
tinkamų finansuoti išlaidų 
testavimą (auditą), jo vidaus 
kontrolės sistemą vertiname 
patenkinamai. ^ ^ 

Aukštos svarbos 
pastebėjimų nenustatyta. 

Vidaus kontrolės sistemai 
stiprinti NMA pateikta 1 
rekomendacija. 

Su NMA yra 
suderintas 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
priemonių planas. 
Rekomendacija 
yra įgyvendinta 



2010-
11-11 

ШМ, 
■JMA, 

И. Kriaučiūnas -
mainos gavėjas 

EŽOFKP 
finansavimo 

panaudojimo 

pirkimai 
pirkimus 

teisės 
išskyrus 

nurodytus 

Teigiama 
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Detaliojo tinkamų finansuoti 
iSlaidų testavimo (audito) 
metu nustatyta, kad: 
• mokėjimo prašyme 
nurodytos prekės pateiktos, 
paslaugos atliktos ir atitinka 
sąmatos dokumentus bei 
projekto finansavimo 
sąlygas; 
• netinkamo 
nacionalinio 
lėSų 
nenustatyta; 
• prekių 
neprieštarauja 
reglamentuojanoių 
aktų nuostatoms, 
atvejus, 
pastebėjimuose; 
• HS finansinės paramos 
dydis neviräija dydžio. 
nustatyto reglamentuose ir 
kituose dokumentuose; 
• paramos lėšos nustatytais 
terminais išmokėtos paramos 
gavėjui; 
• ES ir bendrojo 
finansavimo lėšų dalys 
atitinka paramos sutarties 
sąlygas; 

audito seka yra 
pakankama; 

NMA, ŽŪM bei paramos 
gavėjas su projektu susijusius 
dokumentus saugo teisės 
aktų nustatyta tvarka; 

ES ir bendrojo 
finansavimo lėšos paskirtos 
laikantis ES bei nacionalinių 
taisyklių ir principų. 
Atlikto detaliojo tinkamų 
finansuoti išlaidų 
testavimo (audito) apimtis 
ir gauti rezuKatai leido 
pasiekti patikrinimo tikslą. 
Patikrintos paramos 
gavėjui D. Ramaneckui 
išmokėtos 126 283,73 Lt 
Lietuvos kaimo plėtros 
2007-2013 m. programos 
priemonės „Jaunųjų 
ūkininkų įsikūrimas" 
projekto (2007 m. 
gruodžio 21 d. paraiška Nr. 
1JO-KV-07-1-001479-
PR001, 2008 m. gruodžio 
31 d. mokėjimo prašymas 
Nr. IJŪ-K.V-07-1-001479-
MP001) lėšos yra patirtos 
nepažeidžiant teisės aktų, 
reglamentuojančių ES 
fondų paramos teikimą, 
nuostatų bei yra tinkamos 
finansuoti ir pagrįstos, 
išskyrus atvejus, nurodytus 
pastebėjimuose, 
Atlikus M. Kriauoiūno (2009 
m. gruodžio 24 d. paramos 
paraiška Nr. NŽ-KV-09-1-
0001-PR001) projekto (2010 
m. balandžio 1 d. mokėjimo 
prašymas Nr. NŽ-KV-09-1-
0001-MP001), kuris 
priskirtas mažos rizikos 
projektų grupei, detalųjį 
tinkamų finansuoti išlaidų 
testavimą (auditą), jo vidaus 
kontrolės sistemą vertiname 
labai gerai, t. y. projekto 
įgyvendinimui esminių 
pastabų nėra. 
Detaliojo tinkamų finansuoti 

Aukštos svarbos 
pastebėjimų nenustatyta. 



2010-
12-13 

ШМ, 
NMA, 
\, Bielinis -
îavéjas 

paramos 

Teigiama 
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išlaidų testavimo (audito) 
metu nustatyta, kad 
• mokėjimo praäyme 
nurodytos prekės pateiktos, 
paslaugos atliktos ir atitinka 
sąmatos dokumentus bei 
projekto finansavimo 
sąlygas; 
• netinkamo EŽŪFKP 
nacionalinio finansavimo 
lėšų panaudojimo 
nenustatyta; 
• darbų, paslaugų pirkimai 
neprieštarauja pirkimus 
reglamentuojančių teisės 
aktų nuostatoms; 
« ES finansinės paramos 
dydis neviršija dydžio, 
nustatyto reglamentuose ir 
kituose dokumentuose; 

paramos lėšos nustatytais 
terminais išmokėtos paramos 
gavėjui; 
• ES ir bendrojo 
finansavimo lėšų dalys 
atitinka paramos sutarties 
sąlygas; 

audito seka yra 
pakankama; 

NMA, ŽŪM bei paramos 
gavėjas su projektu susijusius 
dokumentus saugo teisės 
aktų nustatyta tvarka; 
« ES ir bendrojo 
finansavimo lėšos paskirtos 
laikantis EBbei nacionalinių 
taisyklių ir principų. 
Atlikto detaliojo tinkamų 
finansuoti išlaidų testavimo 
(audito) apimtis ir gauti 
rezultatai leido pasiekti 
patikrinimo tikslą. 
Patikrintos paramos gavėjui 
išmokėtos 150 000 Lt 
Lietuvos kaimo plėtros 
2007-2013 m. programos 
priemonės „Perėjimas prie ne 
žemės ūkio veiklos" projekto 
(2009 m. gruodžio 24 d. 
paramos paraiška Nr. NŽ-
K.V-09-1 -0001 -PR00I, 2010 
m. balandžio 1 d. mokėjimo 
prašymas Nr. NŽ-KV-09-1-
0001-MP001) lėšos yra 
patirtos nepažeidžiant teisės 
aktų, reglamentuojančių ES 
fondų paramos teikimą, 
nuostatų bei yra tinkamos 
finansuoti ir pagrįstos, 
Atlikus A. Bielinio (2009 m. 
liepos 1S d. paramos paraiška 
Nr. TS-KV-09-1-0003-
PR001) projekto (2009 m. 
liepos 15 d. mokėjimo 
prašymas Nr. TS-KV-09-1 
O003-MP00I, 
rugsėjo 28 
prašymas Nr 
0OO3-MP002, 
lapkričio 3 
prašymas Nr. 
0OO3-MPOO3): 
priskirtas 
projektų 

2009 m. 
d. mokėjimo 
TS-KV-09-1-

2009 m. 
d. mokėjimo 
TS-KV-09-1-

kuris 
vidutinės rizikos 
grupei, detalųjį 

tinkamų finansuoti išlaidų 
testavimą (auditą), jo vidaus 
kontrolės sistemą vertiname 
labai gerai, t. y. projekto 
įgyvendinimui esminių 
pastabų nėra. 
Detaliojo tinkamų finansuoti 
išlaidų testavimo (audito) 

Aukštos svarbos 
pastebėjimų nenustatyta. 
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metu nustatyta, kad: 
• mokėjimo prašymuose 
nurodytos prekės pateiktos, 
darbai, paslaugos atlikti ir 
atitinka sąmatos dokumentus 
bei projekto finansavimo 
sąlygas; 
• prekių, darbų, paslaugų 
pirkimai neprieštarauja 
pirkimus reglamentuojančių 
teisės aktų nuostatoms; 
» ES Finansinės paramos 
dydis neviršija dydMo, 
nustatyto reglamentuose ir 
kituose dokumentuose; 
• paramos lėšos nustatytais 
terminais išmokėtos paramos 
gavėjui; 
» ES ir bendrojo 
finansavimo lėšų dalys 
atitinka nustatytas teisės 
aktuose; 
• audito seka yra 
pakankama; 
» NMA, ŽŪM bei paramos 
gavėjas su projektu susijusius 
dokumentus saugo teisės 
aktų nustatyta tvarka; 
• ES ir bendrojo 
finansavimo lėšos paskirtos 
laikantis EBbei nacionalinių 
taisyklių ir principų. 
Atlikto detaliojo tinkamų 
finansuoti išlaidų testavimo 
(audito) apimtis ir gauti 
rezultatai leido pasiekti 
patikrinimo tikslą. 
Patikrintos paramos gavėjui 
išmokėtos U 5 612 Lt 
Lietuvos kaimo plėtros 
2007-2013 m. programos 
priemonės „Kaimo turizmo 
veiklos skatinimas" projekto 
(2009 m. liepos 15 d. 
paramos paraiška Nr. TS-
KV-09-1-0003-PR001, 2009 
m. liepos 15 d. mokėjimo 
prašymas №. TS-KV-09-1-
0003-MPOOl, 2009 m. 
rugsėjo 28 d. mokėjimo 
prašymas Nr. TS-ICV-09-l-
0003-MP002, 2009 m. 
lapkričio 3 d. mokėjimo 
pražymas Nr. TS-1CV-09-!. 
00O3-MP0O3) lėšos yra 
patirtos nepažeidžiant teisės 
aktų, reglamentuojančių ES 
fondų paramos teikimą, 
nuostatų bei yra tinkamos 
finansuoti ir pagrįstos. 

2.2.2000-20006 m. programavimo laikotarpiui 

2.2. lentelė. 2010 metais atlikto audito rezultatai 

| Sistemų auditas 
I Veiklos programa 

Bendrijos iniciatyvos 
programos, skirtos 
į kovai su diskriminacija 
ir nelygybe darbo 
rinkoje (EQUAL) 
Lietuvoje, galutinės 
išlaidų ataskaitos r 
mokėjimo paraiškos 

Audito 
data 

2010-03-
22 
Nr. FA-
P-70-5-4 

Įstaigos, kuriose 
atliktas auditas 

SADM 
(vadovaujančioji 
institucija ir institucija 
atsakinga už veiklos 
atrankinius 
patikrinimus), 
Finansų mmisterija 
(mokėjimo 

Pagrindiniai rezultatai ir išvados 

Audito metu nustatyta, kad atitinkamų 
reglamentų reikalavimai dėl paramos 
administravimo ir kontrolės yra 
Įgyvendinti; grizintos ir grąžintinos sumos 
tinkamai administruotos ir apskaitytos; 
sumų, kurias reikėtų išieškoti ar 
neįmanoma išieškoti, abejotinų ir nurašytų 
skolų nėra. Pažeidimų dažnis žemas, o 

Priemonės, kurių 
imtasi 
(sistemingoms 
problemoms spręsti 

audito ataskaitoje 
rekomendacijos 
aeteikiamos. 

Veiksmų auditas 
Patikrintų 
sukauptų 
išlaidų, 
kurios buvo 
deklaruotos. 

0,00 

N-I 
metų 
klaidų 
lygiai 

0,00 



ЕК vertinimas (ĒSF) institucija), 
ESFA 
(įgyvendinančioji 
institucija) 
galutiniai paramos 
gavėjai (patikrinimai 
vietose), 
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finansinio poveikio EK deklaruojamų 
iSmokitų ir pripažintų tinkamomis 
finansuoti išlaidoms nėra. 

Sanglaudos fondo 
(ISPA) projekto 
Nr.2003/LT/16/P/PA/0 
05 „Techninė pagalba 
geležinkelio sektoriaus 
projektų parengimui' 
baigiamasis auditas 

2010-06-
29 Nr. 
FA-P-7-
2-71 

Finansų ministerija 
(vadovaujaniioji ir 
mokėjimo institucija): 
SM (tarpinė 
institucija); 
T1D (įgyvendinaniioji 
institucija); 
AB Lietuvos 
geležinkeliai (toliau -
LG), (galutinis 
paramos gavėjas) 

Audito metu nustatyta, kad penkiuose iŠ' 
dešimties konkiusų, kuriuos organizavo 
LG, pateiktuose pirkimo dokumentuose 
teikti nenuoseklūs ir nepagrįstai didesni 
reikalavimai, kurie galėjo riboti 
konkurenciją ir prieštarauti skaidrumo 
principui; nesilaikyta Viešųjų piikimų 
įstatymo, kad pirkimo dokumentai būtų 
tikslūs, aiškus ir nedviprasmiški', 
diskriminacinis reikalavimas aplinkos 
ekspertui; viešųjų pirkimų komisija 
nenustatė kvalifikacijos neatitikties ir 
nepaprašė jos patikslinti. Netvarkingai 
teiktos įvykdytų pirkimo sutarčių ir 
pirkimo procedūių ataskaitos Viešųjų 
pirkimų tarnybai; nesilaikyta Viešųjų 
pirkimų įstatymo reikalavimų dėl konkurso 
laimėtojų informavimo sudaryti sutartis 
tvarkos, taip pat nedelsiant nepranešta 
dalyviams apie preliminarią pasiūlymų 
eilę. TID nepateikė įrodymų, kad vertinimo 
komisija buvo patvirtinta, o jos nariai 
pasirašė nešališkumo deklaracijas. LG 
nesilaikė LRV nutarimu patvirtintos 
tvarkos reguliariai skelbti informaciją apie 
projektą galutinio paramos gavėjo 
informavimo priemonėse, o kai kuri 
paskelbta mformacija nėra tiksli. Projekto 
galutinėje ataskaitoje yra klaidingos 
informacijos apie piikimo procedūras ir 
pasirašytas sutartis, galutinio mokėjimo 
paraiškoje netiksliai nurodytos atliktų 
auditu datos. 

Audito ataskaitoje 
rekomendacijos 
neteikiamos. 

0,00 0,00 

Sanglaudos fondo 
(ISPA) projekto Nr. 
2004/LT/16/P/PT/009 
„1XB ir 1XD transporto 
koridorių 
telekomunikacijų, 
elektros tiekimo ir 
signalizacijos 
modernizavimas" 
baigiamasis auditas 

2010-09-
15 Nr. 
FA-P-70-
7-74 

Finansų ministerija 
(vadovaujaniioji ir 
mokėjimo institucija); 
SM (tarpinė 
institucija); 
TID (įgyvendinaniioji 
institucija); 
LG (galutinis paramos 
gavėjas) 

Audito metu nustatyta, kad 
vadovaujanoioji institucija neparengė 
aiškių nurodymų dėl projekto galutinės 
ataskaitos turinio. Institucijos, 
administruojanoios projekto įgyvendinimą, 
baigiamųjų dokumentų neparengė 
nustatytu laiku. 
TID patikrų ataskaitas parengė vėliau, negu 
nustatyta procedūrų vadove. LG nesilaikė 
kai kurių Viešųjų pirkimų įstatymu 
nustatytų procedūrų: apie sutarties 
pasirašymąneinformavo konkurso dalyvių, 
su kuriais nepasirašė rangos sutarčių, nėra 
reglamentavusi per didelės perkančiajai 
organizacijai nepriimtinos kainos ribos. 
Pirkimo dokumentuose nenurodė 

inkybių, kada iš supaprastinto atviro 
konkurso pereinama į neskelbiamas 
supaprastintas derybas. 

Audito ataskaitoje 
pateiktos 3 
rekomendacijos; 
• LG - patvirtinti 
procedūras dėl 
subrangos masto 
pagrindimo 
numatant tokią 
sąlygą pirkimo 
dokumentuose: 
• LG - vidiniu 
administraciniu aktu 
pavesti parengti per 
didelės, perkanoiajai 
organizacijai 
nepriimtinos, kainos 
ribas ar jos 
nustatymo principus, 
kurie turės būti 
paskelbti pirkimo 
dokumentuose; 
• Vadovaujančiajai 
institucijai, 
Sanglaudos fondo 
(ISPA) projektus 
administmojanĚioms 
institucijoms ir LG 
pateikti Sanglaudos 
fondo (ISPA) 
projekto galutinės 
ataskaitos rengimo 
paaiškinimus, 
rekomendacijas ir 
nurodymus ir, 
prireikus, 
organizuoti jiems 
praktinius mokymus. 
Rekomendacijų 
įgyvendinimo 
terminas 
nepasibaigus 

0,00 0,00 

Lietuvos 
metų 

2004-2006 
bendrojo 

2010-09-
28 

Finansų ministerija 
(vadovaujanoioji, 

Audito metu nustatyta, kad reglamentų 
reikalavimai dėl paramos administravimo 

Audito ataskaitoje 
rekomendacijos 

0,00 0,00 
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programavimo 
dokumento galutinės 
iSlaidų ataskaitos ii 
mokėjimo paraiškos 
EK dėl Bendrijos 
pagalbos likučio iž 
ERPF vertinimas 

Lietuvos 2004-2006 
metų bendrojo 
programavimo 
dokumento galutinės 
¡Slaidu ataskaitos ir 
mokėjimo paraiskos 
EK dėl Bendrijos 
pagalbos likučio iS ESF 
vertinimas 

Lietuvos 2004-2006 
metų bendrojo 
programavimo 
dokumento galutinės 
išlaidų ataskaitos ir 
mokėjimo paraiškos 
EK dėl Bendrijos 
pagalbos likučio iä 
EŽOOGF Orientavimo 
skyriaus vertinimas 

Lietuvos 2004-2006 
metų bendrojo 
programavimo 
dokumento galutinės 
iSlaidų ataskaitos ir 
mokėjimo paraiskos 
EK dėl Bendrijos 
pagalbos likučio iš EŽF 
priemonės vertinimas 

ERPF 
Nr. 2003LT161DO001 
ESF 
Nr. 2003LT161DO001 
EŽOOGF 
Nr. 2003LT161DO001 
ŽOF1 
Nr.2003LTI61DO001 
Sanglaudos fondo 
bendras įvertinimas 
EŻOOGF 
Nr.2004LT06GDO00l 

Nr.FA-P-
70-8-77 

2010-09-
27 Nr. 
FA-P-70-
8-75 

2010-09-
29 Nr. 
FA-P-70-
8-78 

2010-09-
27 Nr. 
FA-P-70-
8-76 

2010-12-
31 
2010-12-
31 
2010-12-
31 
2010-12-
31 
2010-12-
31 
2010-01-
20 

auditą 
koordinuojančioji ir 
mokėjimo institucija); 
SADM, 
ŠMM, 
SAM, Ūkio, 
SM, 
Aplinkos ministerija, 
IVPK 
(taipinės institucijos); 
APVA, 
TID, 
LVPA, 
CPVA 
(įgyvendinančiosios 
institucijos); 
atrinktos projektų 
vykdytojų įstaigos 
(galutiniai paramos 
gavėjai). 
Finansų ministerija 
(vadovaujančioji, 
auditą 
koordinuojančioji ir 
mokėjimo institucija); 
SADM, 
ŠMM 
(tarpinės institucijos); 
ESFA, 
CPVA 
(įgyvendinančiosios 
institucijos); 
atrinktos projektų 
vykdytojų įstaigos 
(galutiniai paramos 
gavėjai). 
Finansų ministerija 
(vadovaujančioji, 
auditą 
koordinuojančioji ir 
mokėjimo institucija); 
ŽŪM 
(talpinė institucijai); 
NMA 
(įgyvendinančioji 
institucija); 
atrinktos projektų 
vykdytojų įstaigos 
(galutiniai paramos 
gavėjai). 

Finansų ministerija 
(vadovaujančioji, 
auditą 
koordinuojančioji ir 
mokėjimo institucija); 
ŽŪM 
(lapinė institucija); 
NMA 
(įgyvendinančioji 
institucija); 
atrinktos projektų 
vykdytojų įstaigos 
(galutiniai paramos 
gavėjai). 

— 

~ 

— 

~ 
NMA - mokėjimo 
institucija 

ir kontrolės yra įgyvendinti; grąžintos ir 
grąžintinos sumos tinkamai administruotos 
ir apskaitytos; sumų, kurias reikėtų 
iSieSkoti ar neįmanoma išieškoti, abejotinų 
ir nuraSytų skolų nėra. Pažeidimų dažnis 
yra žemas, o finansinio poveikio EK 
deklaruojamoms išmokėtoms ir 
pripažintoms tinkamomis finansuoti 
išlaidoms nėra. 

Audito metu nustatytą kad reglamentų 
reikalavimai dėl paramos administravimo 
ir kontrolės yra įgyvendinti; grąžintos ir 
grąžintinos sumos tinkamai administruotos 
ir apskaitytos; sumų, kurias reikėtų 
išieškoti ar neįmanoma iäieäkoti, abejotinų 
ir nuraSytų skolų nėra. Pažeidimų dažnis 
yra žemas, o finansinio poveikio EK 
deklaruojamoms išmokėtoms ir 
pripažintoms tinkamomis finansuoti 
išlaidoms nėra. 

Audito metu nustatyta, kad reglamentų 
reikalavimai dėt paramos administravimo 
ir kontrolės yra įgyvendinti; grąžintos ir 
grąžintinos sumos tinkamai administruotos 
ir apskaitytos. Sumų, kurių neįmanoma 
iSieíkoti, abejotinų ir nuraSytų skolų nėra. 
Pažeidimų dažnis yra žemas, o finansinio 
poveikio EK deklaruojamoms išmokėtoms 
ir pripažintoms tinkamomis finansuoti 
išlaidoms nėra 

Audito meni nustatyta, kad reglamentų 
reikalavimai dėl paramos administravimo 
ir kontrolės yra įgyvendinti; grąžintos ir 
grąžintinos sumos tinkamai administruotos 
ir apskaitytos; sumų, kurias reikėtų 
iSieäkoti ar neįmanoma iSieSkoti, abejotinų 
ir nurašytų skolų nėra VKS trūkumų ir (ar) 
sisteminių klaidų, netinkamų finansuoti 
iSlaidų nenustatyta. 

— 

— 

— 

— 

— 
Audito darbai buvo atliekami nuo 2010 
m, balandžio 25 d. iki 2011 m. sausio 28 
d, kurių metu buvo atliktas NMA 
EŽŪGF 2010 metų finansinių išlaidų, 

neteikiamos. 

Audito ataskaitoje 
rekomendacijos 
neteikiamos. 

Audito ataskaitoje 
pateikta viena 
rekomendacija. 
Mokėjimo 
institucijai, gavus 
informaciją apie 
delspinigių 
susigrąžinimą, 
informuoti EK apie 
Sią sumą (gautą po 
galutinės iSlaidų 
deklaracijos ir 
mokėjimo paraiškos 
pateikimo). 
Rekomendacijos 
įgyvendinimo 
terminas 
nepasibaigęs. 
Audito ataskaitoje 
rekomendacijos 
neteikiamos. 

-

-

-

-

-
Sertifikavimo audito 
ataskaitoje pateiktos 
rekomendacijos 
susijusios su NMA 

0.00 

0,00 

0,00 

12,73 

6,35 

8,03 

38,59 

11,28 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,016 

0,125 

0,001 

0,00 

0,0246 

0,00 
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įrašytų į EZŪGF sąskaitas metinių 
ataskaitų auditas ir įvertintos NMA 
vidaus kontrolės procedūros. 
Sertifikavimo įstaigos pateiktoje 
ataskaitoje nurodyta, kad EK pateiktos 
EŽÜGF 2010 finansinių metų, 
pasibaigusių 2010 m. spalio 15 d., 
ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais 
yra teisingos, galutinai užbaigtos ir 
tikslios, kiek tai susiję su išlaidomis, 
įrašytomis į EŽÜOF sąskaitas. 
Vadovaujantis atliktu darbu, tikrinant, 
kaip NMA atitinka akreditavimo 
kriterijus, NMA vykdomos vidaus 
kontrolės procedūros veikė tinkamai (t. 
y. buvo veiksmingai vykdomos visais 
reikšmingais atžvilgiais), kiek tai yra 
susiję su EŽÜGF. 
Sertifikavimo auditas yra atliktas pagal 
EK reglamento Nr. 885/2006 5 straipsnį 
ir pateiktos ataskaitos forma atitinka EK 
gaires. Ataskaitoje pateikiamos išvados 
bei rekomendacijos susijusios su NMA 
atitikimu akreditavimo kriterijams, 
taikomas vidaus kontrolės priemones, 
procedūras, kurios skirtos užtikrinti, kad 
laikomasi Bendrijos taisyklių, ir 
procedūras, skirtas apsaugoti Bendrijos 
finansinius interesus. 
Sertifikavimo audito atlikimo metu buvo 
nustatyti vidutinės svarbos pastebėjimai. 
kurie susiję su bendrąja kontrolės 
aplinka ir kontrolės procedūrų 
trūkumais, kurie aukščiausiu lygmeniu 
pradėti skubiai spręsti. 
Sertifikavimo audito ataskaitoje iš viso 
pateikta 15 rekomendacijų iš kurių 9 
pastebėjimai susiję su akreditavimo 
kriterijų atitiktimi, tai yra leidimų atlikti 
mokėjimus - administravimo kontrole 
(4 pastebėjimai), leidimų atlikti 
mokėjimus - patikrinimais vietose (3 
pastebėjimai) ir atskiri vertinimai 
kuriuos atlieka vidaus audito 
departamentas (2 pastebėjimai). Kiti 
nustatyti neatitikimai yra susiję su 
atitiktimi, tai yra finansinėmis 
klaidomis. 

tobulintinomis 
administravimo 
sritimis ir 
deklaruotinų išlaidų 
trūkumais. NMA yra 
aptarusi ir parengusi 
Sertifikavimo audito 
ataskaitoje pateiktų 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
priemones bei 
numačiusi 
papildomas 
priemones 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
stebėsenai vykdyti. 
Pažymėtina, kad 
rekomendacijų 
įgyvendinimas buvo 
atliekamas ir pačio 
sertifikavimo audito 
atlikimo metu, 
įgyvendintos 5 
pateiktos 
rekomendacijos. 
2010 metų 
Sertifikavimo audito 
ataskaitoje pateiktų 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
peržiūrą numatoma 
atlikti 2011 metų 
Sertifikavimo audito 
atlikimo metu. 

2004CB160PC003 
(INTERREG) 

2010-01-
28 

2010-01-
04 

VšĮ Nemuno 
euroregione 
Marijampolės 
biuras; 
Automobilių kelių 
direkcija prie 
Susisiekimo 
ministerijos; 
Alytaus apskrities 
viršininko 
administracija; 
Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija; 
Lazdijų rajono 
savivaldybė; 
Vilkaviškio rajono 
savivaldybės 
administracija 

Atrankinio patikrinimo metu iš viso 
patikrinta 78.613,14 EUR. Atliktas 
auditas leido įsitikinti, kad patikrintos 
Pagrindinio projekto partnerio ir 
projekto partnerių patirtos išlaidos -
78.613,14 EUR. patirtos nepažeidžiant 
ES ir nacionalinių teisės aktų, 
reglamentuojančių ES struktūrinių fondų 
paramos teikimą ir administravimą, 
nuostatų, yra tinkamos finansuoti ir 
pagrįstos. Atsižvelgiant į tai, kad audito 
metu nebuvo nustatyta netinkamų 
finansuoti išlaidų, sukurta VKS projekto 
lygmenyje vertinama kaip labai gera. 

Sisteminių trūkumų 
nenustatyta. 

2010 m. 
išlaidos jau 
nebebuvo 
deklaruojam 
osEK 

1,91 

JTS Atliktas auditas leido įsitikinti, kad 
patikrintos JTS patirtos ir techninės 
pagalbos lėšomis finansuotos išlaidos -
37.310,89 EUR - patirtos nepažeidžiant 
ES ir nacionalinių teisės aktų, 
reglamentuojančių ES struktūrinių fondų 
paramos teikimą ir administravimą, 
nuostatų, yra tinkamos finansuoti ir 
pagrįstos. Atsižvelgiant į tai, kad audito 
metu nebuvo nustatyta netinkamų 
finansuoti išlaidų, sukurta VKS JTS 
lygmenyje vertinama kaip labai gera. 

Sisteminių trukumų 
nenustatyta. 

0,00 0,00 
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3. Bendra analizė 

3.1. Bendra informacija apie 2010 m. EK deklaruotas 2000-2006 m. programavimo laikotarpio ES 
finansinės paramos išlaidas 

2010 m. deklaruojamos išlaidos, kurios nebuvo įtrauktos į ankstesniais metais teiktas išlaidų 
deklaracijas EK, sudarė 15 398 814,3 EUR. 2010 m. patvirtintos ir EK deklaruotos 2000-2006 m. ES 
finansinės paramos išlaidos sudaro 14 178 016,18 EUR pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį 
programavimo dokumentą (toliau - BPD), 5 758 383,61 EUR - Europos Bendrijų iniciatyvas, 
98.764.391,44 EUR - 2000-2006 m. Sanglaudos fondą, 537 584,49 EUR grąžinta pagal Kaimo 
plėtros 2004-2006 m. planą. 

3.2. Atliktų auditu pateikti dažniausiai pasitaikantys pastebėjimai ir rekomendacijos 

Atsižvelgiant į 2010 m. atliktų ES finansinės paramos auditu išvadas, Lietuvos Respublikoje 
sukurtos VKS atitinka ES teisės aktų reikalavimus, VKS veikia efektyviai, taikomos priemonės 
padeda sumažinti klaidų ir neatitikimų tikimybę bei laiku juos nustatyti ir ištaisyti, projektų 
įgyvendinimo priežiūra yra pakankama. 

Pažymėtina, kad VKS, atsižvelgiant į Europos Audito Rūmų, EK, Valstybės kontrolės auditu 
išvadas ir pateiktas rekomendacijas, ES struktūrinės paramos vertinimo rezultatus, Lietuvos ir kitų ES 
šalių geros praktikos pavyzdžius, yra nuolat tobulinamos - keičiami ES paramos administravimą 
reglamentuojantys teisės aktai, rengiami minėtų teisės aktų detalizavimo dokumentai, atsakingoms 
institucijoms teikiami metodiniai nurodymui ir paaiškinimai dėl jų taikymo, šalinami auditu nustatyti 
neatitikimai ir vykdoma nuolatinė audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra. 

3.2.1. 2000-2006 m. programavimo laikotarpis 

• BPD - Vadovaujančioji institucija užtikrino tinkamą BPD VKS veikimą. Atsižvelgdama į 
BPD įgyvendinimo metu kilusias problemas, vadovaujančiosios institucijos atliekamos BPD 
įgyvendinimo priežiūros metu nustatytus BPD VKS trūkumus, EK ir Valstybės kontrolės audito 
ataskaitose pateiktas rekomendacijas, atsakingų institucijų ir socialinių ekonominių partnerių 
teikiamus pasiūlymus, vadovaujančioji institucija BPD VKS nuolat tobulino - tikslino BPD 
administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą institucijų atsakomybės paskirstymą ir 
funkcijų aprašymą, rengė minėtų teisės aktų detalizavimo dokumentus, metodinius nurodymus, teikė 
atsakingoms institucijoms paaiškinimus dėl jų taikymo. EK, Valstybės kontrolės auditorių ir 
institucijų, atsakingų už veiklos atrankinius patikrinimus, darbuotojų nustatyti BPD VKS veikimo 
trūkumai buvo ištaisyti. 

Valstybės kontrolės atlikto BPD baigiamojo audito metu nustatyta, kad ES reglamentų 
reikalavimai dėl paramos administravimo ir kontrolės yra įgyvendinti; grąžintos ir grąžintinos sumos 
tinkamai administruotos ir apskaitytos; sumų, kurias reikėtų išieškoti ar neįmanoma išieškoti, abejotinų ir 
nurašytų skolų nėra. Pažeidimų dažnis yra žemas, o finansinio poveikio EK deklaruojamoms išmokėtoms 
ir pripažintoms tinkamomis finansuoti išlaidoms nėra. 

2010 m. rugsėjo 30 d., kaip ir nustatyta ES reglamentuose, Finansų ministerija pateikė EK ES 
struktūrinių fondų paramos teikimo pagal BPD užbaigimo dokumentus. BPD priemonėms įgyvendinti 
buvo skirta 3,091 mlrd. Lt ES struktūrinių fondų lėšų. Buvo įgyvendinti 3524 infrastruktūros, 
gamybos, žmogiškųjų išteklių, kaimo plėtros ir žuvininkystės plėtros projektai, kuriems panaudota 
3,198 mlrd. Lt. (103,47 proc.) ES struktūrinių fondų lėšų. 

Nepaisant to, kad BPD tikslų pasiekimui didelę įtaką padarė 2008 m. pabaigoje prasidėjusi 
pasaulinė finansų krizė ir ekonomikos nuosmukis, BPD investicijos į viešąją infrastruktūrą, į 
žmogiškąjį kapitalą ir įmonių fizinį kapitalą prisidėjo prie Lietuvos socialinės ekonominės plėtros ir 
ūkio modernizavimo, sudarė prielaidas ilgalaikiam šalies konkurencingumo ir darbo našumo 
didinimui. 

Ekspertų vertinimu, BPD investicijos prisidėjo prie nuoseklaus BVP augimo kiekvienais metais 
ir 2008 m. BVP buvo 2,1 proc. didesnis, nei būtų be BPD investicijų. Įgyvendinus BPD, buvo sukurta 
19 525 darbo vietų ir 19 136 papildomų darbo vietų (planuota sukurti 19 tūkst.). 
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• Sanglaudos fondas - atliktų auditu metu nustatyti neatitikimai dažniausiai yra susiję su 

vidaus darbo procedūrų trukumais ir su nepakankamai tinkamu viešųjų pirkimų vykdymu. Sanglaudos 
fondo projektus administruojančioms institucijoms rekomenduojama pateikti galutiniams paramos 
gavėjams galutinės projektų įgyvendinimo ataskaitos rengimo paaiškinimus ir nurodymus, prireikus, 
organizuoti jiems praktinius mokymus. Galutiniams paramos gavėjams rekomenduojama, vykdant 
viešuosius pirkimus, laikytis teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų vykdymą, reikalavimų, 
parengti ir pasitvirtinti subrangos masto pagrindimo, per didelės, perkančiajai organizacijai 
nepriimtinos, kainos ribas ar jos nustatymo principų ir kitas procedūras. 

Vadovaujančioji institucija, siekdama sudaryti galimybes efektyviau susigrąžinti ir administruoti 
2000-2006 metų Sanglaudos fondo paramos lėšas, parengė LRV 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimo Nr. 
1026 „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo" (Žin., 2001, Nr. 74-2596; 2008, 
Nr. 87-3483) pakeitimo" pakeitimo projektą (toliau - nutarimo projektas). Nutarimo projekte nustatyta 
aiški institucijų atsakomybė pranešant apie įtariamus pažeidimus ir nusikalstamas veikas, atliekant 
pažeidimų tyrimą, nustatymą ir pranešimą apie nustatytus pažeidimus ir įtariamas nusikalstamas 
veikas, priimant sprendimus dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimo, vykdant 
lėšų susigrąžinimą, tokiu būdu sudarant sąlygas efektyvesniam 2000-2006 metų Sanglaudos fondo 
paramos administravimui ir netinkamo lėšų panaudojimo rizikos sumažinimui. 

Finansų ministerija, įvertinusi rizikingų projektų galutinės išlaidų tinkamumo finansuoti datos 
atidėjimo būtinybę ir laiką, būtiną šiems projektams įgyvendinti, ir atsižvelgdama į EK sudarytas 
galimybes, dėl 11 2000-2006 metų Sanglaudos fondo projektų pateikė prašymą pakeisti EK 
sprendimus ir pratęsti minėtų projektų galutinę išlaidų tinkamumo finansuoti datą iki 2011 m. 
gruodžio 31 d. 

• Europos Bendrijų iniciatyvos - esminių neatitikimų ir pažeidimų nustatyta nebuvo, VKS 
veikia gerai. 

• EŽŪOGF - EK pateiktos EŽÜGF 2010 finansinių metų, pasibaigusių 2010 m. spalio 15 d., 
ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiai yra teisingos, galutinai užbaigtos ir tikslios, kiek tai susiję su 
išlaidomis, įrašytomis į EŽŪGF sąskaitas. NMA vykdomos vidaus kontrolės procedūros veikė 
tinkamai (t. y. buvo veiksmingai vykdomos visais reikšmingais atžvilgiais), kiek tai yra susiję su 
EŽŪGF. 

Taip pat informuojame, kad, atsižvelgiant į auditu ataskaitose pateiktus pastebėjimus dėl VKS 
veikimo, siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikai skiriamos Europos Bendrijų iniciatyvų, 
2000-2006 metų Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų 
skyriaus, SAP ARD, PHARE, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės, 2004-2006 m. 
Ignalinos programos, 2007-2013 m. Ignalinos programos lėšų, taip pat lėšų, išmokėtų iš Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų programų, minėtoms programoms bendrai finansuoti, 
panaudojimą ir siekiant nustatyti aiškesnę pažeidimų tyrimo, nustatymo ir šalinimo tvarką ir tokiu 
būdu neprarasti Lietuvai skiriamos ES finansinės paramos, Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-208 pakeistos ES finansinės paramos naudojimo pažeidimų 
nustatymo ir šalinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 17 
d. įsakymu Nr. 1K-037 (Žin., 2005, Nr. 127-4588; 2010, Nr. 81-4257). 

3.2.2. 2007-2013 m. programavimo laikotarpis 

• KPP - nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. birželio 30 d. programos administravimo ir 
kontrolės sistema vertinama gerai. Nustatyta 17 pastebėjimų ir pateikta 20 rekomendacijų. 
Rekomendacijos įgyvendintos. Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. administravimo ir 
kontrolės sistema taip pat vertinama gerai. Pateiktos 54 rekomendacijos, 44 rekomendacijos 
įgyvendintos, 10 - įgyvendinamos. Buvo pateikti aukštos, vidutinės ir žemos svarbos pastebėjimai, 
susiję su EŽŪFKP gyvendinimo ir administravimo taisyklių, ŽŪM ir NMA struktūrmių padalinių 
darbo procedūrų keitimu bei vadovavimusi šiais ir kitais susijusiais teisės aktais vykdant savo 
funkcijas. 

• Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų programa - VKS nuo 2009 m. 
liepos 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. atitiko reikalavimus, taikytinus pagal Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1198/2006 57-61 straipsnius ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 498/2007 VII skyrių, ir veikė 
efektyviai, EK pateiktos išlaidų ataskaitos yra teisingos. Audito metu nebuvo nustatyta aukštos 
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svarbos ir finansiškai reikšmingų trūkumų. Nustatyti trūkumai neturi įtakos sertifikuotoms išlaidoms. 
Tvirtinančiai institucijai rekomenduota įdiegti tarpinės institucijos procedūrų kontrolę, atlikti 
sertifikuojamų išlaidų atrankinius patikrinimus. 

• ETB programa - programos VKS aprašymas buvo patvirtintas 2009 m. gruodžio 23 d. 
Atlikus auditą, nustatyta, kad programos VKS yra sukurta ir veikia, tačiau yra tobulintina. Sisteminių 
klaidų audito metu nebuvo nustatyta. Programos stebėsenos ir (arba) valdymo komitetas 2010 m. 
gruodžio 14-15 dienomis vykusiame posėdyje patvirtino pakeistą programos VKS aprašymą. Audito 
institucija yra numačiusi patikrinti 2011 m., ar minėti VKS aprašymo pasikeitimai atitinka ES teisės 
aktų reikalavimus. 

• Bendradarbiavimo programa - programos bendrąja valdymo institucija paskirta VRM. 
Bendrosios valdymo institucijos vidaus audito padalinys atlieka sisteminius auditus, o projektų auditai 
bus atliekami išorines audito kompanijos. Šiuo metu yra apskelbti viešieji pirkimai audito paslaugoms 
pirkti. Atliekant auditą, nustatyta, kad nėra pilnai detalizuotos bendrosios valdymo institucijos 
vykdomos funkcijos. Audito metu sisteminių klaidų nenustatyta, nustatyti neatitikimai reikšmingos 
tiesioginės neigiamos įtakos programos VKS neturi, ji yra patikima, sukurta tinkamai ir veikia gerai. 

• 2007-2013 m. programavimo periodo ES struktūrinė parama - Audito institucija 2010 m. 
parengtoje ES struktūrinės paramos VKS veikimo 2009 m. ir EK deklaruotų išlaidų Metinėje kontrolės 
ataskaitoje (toliau - Metinė kontrolės ataskaita), vertinant VKS veikimo efektyvumą, VKS 
institucijoms buvo pateikti pastebėjimai, susiję su teisės aktų, reglamentuojančių VKS veikimą, 
trūkumais bei su deklaruotomis išlaidomis susijusiais neatitikimais. 2010 m. VKS veikimo 
efektyvumo ir veiksmų auditas nebaigtas (audito procedūros atliekamos šiuo metu). Atsižvelgiant į tai, 
šiuo metu audito institucija išvados apie VKS veikimą pateikti negali. 

Siekiant įgyvendinti rekomendacijas, pateiktas Meninės kontrolės ataskaitoje, pradėti keisti ES 
struktūrinę paramą administruojančių institucijų vidaus tvarkos aprašai, rengiami ES struktūrinės 
paramos įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai. 

Siekdama užtikrinti tinkamą ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų panaudojimą ir išvengti rizikos 
dėl Lietuvai skiriamų ES fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų neteisėto panaudojimo ir su tuo 
susijusio galimo lėšų praradimo, LRV 2010 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 293 (Žin., 2010, 33-157) 
patvirtinto LRV 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) 
panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių 
patvirtinimo" pakeitimą, kuriame nustatyta bendra pagal visas Lietuvoje administruojamas ES ir kitos 
tarptautinės paramos programas teikiamos paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės 
aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarka, patobulinta iki šiol galiojusi lėšų 
susigrąžinimo tvarka, atsižvelgiant į Lietuvos ekonominę situaciją ir ES ir kitos tarptautines paramos 
programų įgyvendinimo patirtį, nustatyta aiškesnė atsakomybė už su lėšų išsiieškojimu susijusių 
funkcijų atlikimą, perkeltos ES direktyvų, susijusių su apribojimų skirti paramą darbdaviams, kurie 
nelegaliai įdarbino trečiųjų šalių piliečius, taikymu, nuostatos. 

Atsižvelgiant į LRV veiklos programos nuostatas ir socialinius ir ekonominius pokyčius, buvo 
peržiūrėti ES struktūrinės paramos panaudojimo prioritetai ir atitinkamai pakeistos Žmogiškųjų 
išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir taip sudarytos 
sąlygos daugiau finansinių išteklių skirti šiuo metu aktualiausioms socialinio ir ekonominio pobūdžio 
problemoms spręsti. 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Rizikos valdymo darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos 
finansų ministro 2009 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-130 (Žin., 2009, 50-2014), siekdama 
užtikrinti tinkamą ES struktūrinės paramos administravimą, nuolat nagrinėja su įgyvendinančiųjų 
institucijų veiklos procesais susijusius vidinius ir išorinius rizikos faktorius, analizuoja informaciją ir 
dalinasi patiftknįrizikos valdymo srityje, keičiasi pasiūlymais dėl rizikos valdymo metodikų rengimo. 

(Parašas) 
Rolandas Kriščiūnas 
Finansų viceministras 
Lietuvos Respublikos finansų ministerija 
2011 m. vasario 14 d. 
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2010 finansinių metų metinė santrauka

Aš, toliau pasirašęs Finansų viceministras,  Lietuvos Respublikos finansų ministerija atstovas, tinkamai paskirtas Lietuva pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637)
parengti struktūrinių veiksmų ir Europos žuvininkystės fondo (toliau – fondai) metinę santrauką, patvirtinu, kad:

1. 2010 metais patvirtintos išlaidos

1.1 2007−2013 m. programavimo laikotarpiui

a)  Tvirtinančiosios institucijos pareiškė, kad visos per SFC2007 sistemą deklaruotos išlaidos 2010 metais atitinka Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 56 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1198/2006 55 straipsnyje nustatytus išlaidų
finansavimo tinkamumo kriterijus ir paramos gavėjų buvo sumokėtos įgyvendinant pagal veiksmų programą atrinktus veiksmus, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1083/2006  78 straipsnio 1 dalyje ir Reglamente Nr. 1198/2006
nustatytomis viešojo įnašo skyrimo sąlygomis.

Programoje rasta neatitikimų PagrindimasSuma

2007CB163PO031

Pagal 2007–2013 m. finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną
programą per 2010 m. patvirtintos išlaidos, pateiktos šios programos kompiuterinėje duomenų bazėje, sutampa su 2010 m. EK
deklaruotomis išlaidomis per SFC2007, išskyrus išlaidas susijusias su 2 prioriteto 2.2 subprioriteto projektu Nr. LT-PL/009. Iš išlaidų
deklaracijos sumos už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. buvo išskaičiuota minėto projekto deklaruojamų išlaidų
suma 59 881,61 EUR, kuri dar nebuvo deklaruota EK, kol nebus įvertintas nustatyto pažeidimo poveikis viso projekto atžvilgiu.

59 881,61

2007LT161PO001

Deklaruojamų Europos Komisijai išlaidų suma Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros
sistemoje (toliau − SFMIS) išlaidų deklaravimo modulio „Mokėjimo prašymo dalys“ sąraše Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3
prioriteto uždavinio Nr. VP3-3.1-AM-01 dėl dviejų, bendrai finansuojamų iš ES lėšų, projektų nurodyta viešųjų išlaidų suma pagal šį prioritetą
buvo 63 496,56 EUR didesnė (pajamos turėjo būti atimtos iš savivaldybių biudžeto lėšų, bet buvo atimtos iš privačių projekto vykdytojo ir
partnerio(-ių) lėšų) nei SCF2007, į kurią duomenys buvo suvesti teisingai. Šis skirtumas atsirado dėl neatitikimų diegiant pajamų algoritmą
SFMIS 2007.

63 496,56

Patvirtinu, kad išlaidos, užregistruotos nacionalinėse informacinėse finansų stebėsenos sistemose, atitinka SFC 2007 pateiktas sumas, išskyrus šiuos neatitikimus :

1.2.1 lentelė. 2000−2006 m. patvirtintos (1) ir Komisijai deklaruotos struktūrinių fondų išlaidos už 2010 metus (nekaupiamosios sumos, )

Veiksmų programa
Visos išlaidos

Bendrija Kiti asmenys
Privatus

Viešasis

Bendros faktiškai sumokėtos ir patvirtintos finansavimo reikalavimus atitinkančios išlaidos

2003LT161DO001 (EŽŪOGF) 1 667 724,351 502 607,91 165 116,44 0,00

2004LT06GDO001 (EŽŪOGF) 0,000,00 0,00 0,00

2003LT161DO001 (ERPF) 9 957 074,917 458 924,12 2 498 150,79 0,00

1.2  2000−2006 m. programavimo laikotarpiui

a) mokėjimo institucijos pareiškė, kad visos toliau pateiktose 1.2.1 ir 1.2.2  lentelėse deklaruotos išlaidos 2010 metais atitinka kiekviename atitinkamame Komisijos sprendime, kuriuo patvirtinama susijusi programa ar projektas,
nustatytus tikslus ir Reglamento (EB) Nr.  1260/1999 nuostatas dėl struktūrinių fondų ar atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 1164/1994 nuostatas dėl Sanglaudos fondo;
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Veiksmų programa
Visos išlaidos

Bendrija Kiti asmenys
Privatus

Viešasis

Bendros faktiškai sumokėtos ir patvirtintos finansavimo reikalavimus atitinkančios išlaidos

2003LT161DO001 (ESF) 188 138,65130 728,99 57 409,66 0,00

2004LT050PC001 (ESF) 0,000,00 0,00 0,00

2003LT161DO001 (Žuvininkystės
orientavimo finansinė priemonė (ŽOFP)) 0,000,00 0,00 0,00

2004CB160PC003 (INTERREG) 5 759 899,404 283 722,81 1 476 176,59 0,00

Iš viso EŽŪOGF 1 667 724,351 502 607,91 165 116,44 0,00

Iš viso ERPF 9 957 074,917 458 924,12 2 498 150,79 0,00

Iš viso ESF 188 138,65130 728,99 57 409,66 0,00

Iš viso Žuvininkystės orientavimo finansinė
priemonė (ŽOFP) 0,000,00 0,00 0,00

Iš viso INTERREG 5 759 899,404 283 722,81 1 476 176,59 0,00

Iš viso 17 572 837,3113 375 983,83 4 196 853,48 0,00

(1) Skiltys lentelėje yra tokios pačios kaip ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001 II priede.

Projektas Visos patvirtintos išlaidos (viešasis ir privatus finansavimas)

2000LT16PPA001

2000LT16PPE001

2000LT16PPE002

2000LT16PPT001

2000LT16PPT002

2000LT16PPT003

2000LT16PPT005

2001LT16PPA002 3 830 570,34

2001LT16PPA003

2001LT16PPE003

2001LT16PPE004

1.2.2 lentelė. 2000−2006 m. patvirtintos (1) ir Komisijai deklaruotos Sanglaudos fondo išlaidos už 2010 metus (nekaupiamosios sumos, )



Projektas Visos patvirtintos išlaidos (viešasis ir privatus finansavimas)

2001LT16PPE005

2001LT16PPE006

2001LT16PPE007 2 380 964,76

2001LT16PPE008

2002LT16PPE009 3 636 450,00

2002LT16PPE010

2002LT16PPE011 4 704 168,34

2002LT16PPE012

2002LT16PPE013 35 377,09

2002LT16PPE014

2002LT16PPT007

2002LT16PPT008

2003LT16PPA004

2003LT16PPA005 1 555 057,92

2003LT16PPA006

2003LT16PPE015 5 301 933,99

2003LT16PPE016

2003LT16PPE017

2004LT16CPE001

2004LT16CPE002

2004LT16CPE003 7 842 822,99

2004LT16CPE004

2004LT16CPE005

2004LT16CPT001

2004LT16CPT002

2004LT16CPT003

2004LT16CPT004



Projektas Visos patvirtintos išlaidos (viešasis ir privatus finansavimas)

2004LT16CPT005

2004LT16CPT006

2004LT16CPT007

2004LT16CPT008 34 122 965,37

2004LT16PPT009 4 386 640,11

2005LT16CPA001 210 567,26

2005LT16CPE001

2005LT16CPE002

2005LT16CPE003 3 828 078,16

2005LT16CPE004

2005LT16CPT001 25 052 726,46

2005LT16CPT002 1 876 028,65

2006LT16CPE001

Visos iš Sanglaudos fondo skirtos lėšos 98 764 351,44

 2.1.1 lentelė. 2007−2013 m. audito nuomonių santrauka  (2)

Veiksmų programa Klaidų lygis (iš veiksmų auditų)Audito nuomonė (teigiama / su išlygomis / neigiama /
atsisakymas pateikti nuomonę (3) ) Trūkumų ir pažeidimų kiekybinis įvertinimas

Svarbi kvalifikacija

Priemonės, kurių imtasi (sisteminėms problemoms spręsti)

2007LT14FPO001 (EŽF) 0,00Nepagrįsta nuomonė

Auditų metu nebuvo nustatyta esminių trūkumų. Audito nuomonė paremta audito rezultatais iki 2010 m. gruodžio 31 d. nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. buvo
sertifikuotų išlaidų, todėl buvo atlikti veiksmų auditai.

0,00

Audito metu nebuvo nustatyta reikšmingų sisteminių trūkumų. Pateiktos 3 vidutinės svarbos rekomendacijos, kurios yra įgyvendintos.

2. 2010 metų audito veikla

Toliau pateikiamose 2.1 ir 2.2 dalyse nurodyta audito informacija yra galutinė ir tiksli audito veiklos ir susijusių audito institucijų pateiktų vertinimų santrauka.

2.1 2007−2013 m. programavimo laikotarpiui



Veiksmų programa Klaidų lygis (iš veiksmų auditų)Audito nuomonė (teigiama / su išlygomis / neigiama /
atsisakymas pateikti nuomonę (3) ) Trūkumų ir pažeidimų kiekybinis įvertinimas

Svarbi kvalifikacija

Priemonės, kurių imtasi (sisteminėms problemoms spręsti)

2007LT161PO001 (ERPF / Sanglaudos
fondas)

2,44Pagrįsta nuomonė

Metinėje kontrolės ataskaitoje, vertinant VKS veikimo efektyvumą ir 2009 m. EK deklaruotas išlaidas, VKS institucijoms buvo pateikti 169 svarbūs ir vidutinės svarbos pastebėjimai
dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių VKS veikimą, trūkumų ir nustatytų su deklaruotomis išlaidomis susijusių neatitikimų (tarp jų ir pastebėjimai dėl
nustatytų finansinių klaidų), turinčių tiesioginę įtaką VKS veikimo efektyvumui ir EK deklaruotų išlaidų tinkamumui.

19 277 033,30

Metinėje kontrolės ataskaitoje VKS institucijoms pateiktos 142 rekomendacijos VKS tobulinti ir trūkumams, susijusiems su deklaruotinomis išlaidomis, šalinti. Su institucijomis yra
aptartas rekomendacijų įgyvendinimo planas, kuriame numatytos rekomendacijų įgyvendinimo priemonės (tokios kaip atitinkamų LRV nutarimų, ministerijų įsakymų, institucijų vidaus
tvarkos aprašų keitimas ir kt.) ir terminai.  Iš esmės rekomendacijų įgyvendinimo terminai nepasibaigę. Institucijos įpareigotos nustatytais terminais informuoti Audito instituciją
(Valstybės kontrolę), atliekančią rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną apie priemonių problemoms spręsti įgyvendinimą. 2009 m. Metinėje kontrolės ataskaitoje pateiktų
rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną numatoma vykdyti 2010 m. audito metu. Rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos metu bus vertinamas ne tik audituojamos institucijos
pasirinktos rekomendacijos įgyvendinimo priemonės įvykdymas, bet ir aplinkybių (prieštaravimų), dėl kurių buvo formuluota rekomendacija, pašalinimas.

2007LT161PO002 (ERPF / Sanglaudos
fondas)

2,44Pagrįsta nuomonė

Metinėje kontrolės ataskaitoje, vertinant VKS veikimo efektyvumą ir 2009 m. EK deklaruotas išlaidas, VKS institucijoms buvo pateikti 169 svarbūs ir vidutinės svarbos pastebėjimai
dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių VKS veikimą, trūkumų ir nustatytų su deklaruotomis išlaidomis susijusių neatitikimų (tarp jų ir pastebėjimai dėl
nustatytų finansinių klaidų), turinčių tiesioginę įtaką VKS veikimo efektyvumui ir EK deklaruotų išlaidų tinkamumui.

19 277 033,30

Metinėje kontrolės ataskaitoje VKS institucijoms pateiktos 142 rekomendacijos VKS tobulinti ir trūkumams, susijusiems su deklaruotinomis išlaidomis, šalinti. Su institucijomis yra
aptartas rekomendacijų įgyvendinimo planas, kuriame numatytos rekomendacijų įgyvendinimo priemonės (tokios kaip atitinkamų LRV nutarimų, ministerijų įsakymų, institucijų vidaus
tvarkos aprašų keitimas ir kt.) ir terminai.  Iš esmės rekomendacijų įgyvendinimo terminai nepasibaigę. Institucijos įpareigotos nustatytais terminais informuoti Audito instituciją
(Valstybės kontrolę), atliekančią rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną apie priemonių problemoms spręsti įgyvendinimą. 2009 m. Metinėje kontrolės ataskaitoje pateiktų
rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną numatoma vykdyti 2010 m. audito metu. Rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos metu bus vertinamas ne tik audituojamos institucijos
pasirinktos rekomendacijos įgyvendinimo priemonės įvykdymas, bet ir aplinkybių (prieštaravimų), dėl kurių buvo formuluota rekomendacija, pašalinimas.

2007LT051PO001 (ESF) 2,44Pagrįsta nuomonė

Metinėje kontrolės ataskaitoje, vertinant VKS veikimo efektyvumą ir 2009 m. EK deklaruotas išlaidas, VKS institucijoms buvo pateikti 169 svarbūs ir vidutinės svarbos pastebėjimaidėl
atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių VKS veikimą, trūkumų ir nustatytų su deklaruotomis išlaidomis susijusių neatitikimų (tarp jų ir pastebėjimai dėl
nustatytų finansinių klaidų), turinčių tiesioginę įtaką VKS veikimo efektyvumui ir EK deklaruotų išlaidų tinkamumuidėl atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių
VKS veikimą, trūkumų ir nustatytų su deklaruotomis išlaidomis susijusių neatitikimų (tarp jų ir pastebėjimai dėl nustatytų finansinių klaidų), turinčių tiesioginę įtaką VKS veikimo
efektyvumui ir EK Metinėje kontrolės ataskaitoje, vertinant VKS veikimo efektyvumą ir 2009 m. EK deklaruotas išlaidas, VKS institucijoms buvo pateikti 169 svarbūs ir vidutinės
svarbos pastebėjimai dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių VKS veikimą, trūkumų ir nustatytų su deklaruotomis išlaidomis susijusių neatitikimų (tarp jų
ir pastebėjimai dėl nustatytų finansinių klaidų), turinčių tiesioginę įtaką VKS veikimo efektyvumui ir EK deklaruotų išlaidų tinkamumui.

19 277 033,30

Metinėje kontrolės ataskaitoje VKS institucijoms pateiktos 142 rekomendacijos VKS tobulinti ir trūkumams, susijusiems su deklaruotinomis išlaidomis, šalinti. Su institucijomis yra
aptartas rekomendacijų įgyvendinimo planas, kuriame numatytos rekomendacijų įgyvendinimo priemonės (tokios kaip atitinkamų LRV nutarimų, ministerijų įsakymų, institucijų vidaus
tvarkos aprašų keitimas ir kt.) ir terminai.  Iš esmės rekomendacijų įgyvendinimo terminai nepasibaigę. Institucijos įpareigotos nustatytais terminais informuoti Audito instituciją
(Valstybės kontrolę), atliekančią rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną apie priemonių problemoms spręsti įgyvendinimą. 2009 m. Metinėje kontrolės ataskaitoje pateiktų
rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną numatoma vykdyti 2010 m. audito metu. Rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos metu bus vertinamas ne tik audituojamos institucijos
pasirinktos rekomendacijos įgyvendinimo priemonės įvykdymas, bet ir aplinkybių (prieštaravimų), dėl kurių buvo formuluota rekomendacija, pašalinimas.



Veiksmų programa Klaidų lygis (iš veiksmų auditų)Audito nuomonė (teigiama / su išlygomis / neigiama /
atsisakymas pateikti nuomonę (3) ) Trūkumų ir pažeidimų kiekybinis įvertinimas

Svarbi kvalifikacija

Priemonės, kurių imtasi (sisteminėms problemoms spręsti)

2007LT051PO002 (ESF) 2,44Pagrįsta nuomonė

Metinėje kontrolės ataskaitoje, vertinant VKS veikimo efektyvumą ir 2009 m. EK deklaruotas išlaidas, VKS institucijoms buvo pateikti 169 svarbūs ir vidutinės svarbos pastebėjimai
dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių VKS veikimą, trūkumų ir nustatytų su deklaruotomis išlaidomis susijusių neatitikimų (tarp jų ir pastebėjimai dėl
nustatytų finansinių klaidų), turinčių tiesioginę įtaką VKS veikimo efektyvumui ir EK deklaruotų išlaidų tinkamumui.ir 2009 m. EK deklaruotas išlaidas, VKS institucijoms buvo pateikti
169 svarbūs ir vidutinės svarbos pastebėjimai.

19 277 033,30

Metinėje kontrolės ataskaitoje VKS institucijoms pateiktos 142 rekomendacijos VKS tobulinti ir trūkumams, susijusiems su deklaruotinomis išlaidomis, šalinti. Su institucijomis yra
aptartas rekomendacijų įgyvendinimo planas, kuriame numatytos rekomendacijų įgyvendinimo priemonės (tokios kaip atitinkamų LRV nutarimų, ministerijų įsakymų, institucijų vidaus
tvarkos aprašų keitimas ir kt.) ir terminai.  Iš esmės rekomendacijų įgyvendinimo terminai nepasibaigę. Institucijos įpareigotos nustatytais terminais informuoti Audito instituciją
(Valstybės kontrolę), atliekančią rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną apie priemonių problemoms spręsti įgyvendinimą. 2009 m. Metinėje kontrolės ataskaitoje pateiktų
rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną numatoma vykdyti 2010 m. audito metu. Rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos metu bus vertinamas ne tik audituojamos institucijos
pasirinktos rekomendacijos įgyvendinimo priemonės įvykdymas, bet ir aplinkybių (prieštaravimų), dėl kurių buvo formuluota rekomendacija, pašalinimas.

2007CB163PO031 (Europos regioninio
bendradarbiavimo programa)

0,00Nepagrįsta nuomonė

Audito metu buvo vertinta sukurtos Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa, įgyvendinama pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą (toliau − ETB
programa) VKS atitikimas ES ir nacionalinių teisės aktų reikalavimams; institucijų atsakingų už Programą administravimą funkcijų pasiskirstymas bei atskyrimas; audito seka, ETB
programos viešinimas.

0,00

Audito metu, trūkumams ištaisyti buvo pateiktos 3 rekomendacijos vadovaujančiajai institucijai − Vidaus reikalų ministerijos

Visų audito nuomonių ir atitinkamos informacijos iš metinių kontrolės ataskaitų, pateiktų N metų gruodžio 31 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 62 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 1198/2006 61 straipsnį, dėl N-1 metų
liepos 1 d.−N metų birželio 30 d. audito vietoje metų (reikėtų įtraukti visas programas), santrauka. Jei valstybė narė nusprendžia grupei programų taikyti bendrą sistemą, šiuos duomenis galima grupuoti pagal programų
grupes ir atitinkamą informaciją.

(2)

(3) Unikalus 2009 m. Žr. informacinį pranešimą apie metinę kontrolės ataskaitą.

2.1.2 lentelė. 2007−2013 m. nuo 2010 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. atlikto sistemos audito rezultatai.(4)

Veiksmų programa Trūkumų ir pažeidimų
kiekybinis įvertinimasData audito Įstaigos, kuriose atliktas auditas

Svarbi kvalifikacija

Priemonės, kurių imtasi (sisteminėms problemoms spręsti)

Išvada dėl sistemos

Audito metu nebuvo nustatyta aukštos svarbos trūkumų.

Audito metu nebuvo nustatyta reikšmingų sisteminių trūkumų. Pateiktos rekomendacijos yra įgyvendintos.

2007LT14FPO001 (EŽF) 15/10/2010 NMA (tvirtinančioji institucija),ŽŪM (vadovaujančioji institucija) Nepagrįsta nuomonė 0,00



Veiksmų programa Trūkumų ir pažeidimų
kiekybinis įvertinimasData audito Įstaigos, kuriose atliktas auditas

Svarbi kvalifikacija

Priemonės, kurių imtasi (sisteminėms problemoms spręsti)

Išvada dėl sistemos

2010 m. VKS veikimo efektyvumo ir veiksmų auditas nebaigtas (audito procedūros atliekamos šiuo metu). Atsižvelgiant į tai, šiuo metu Audito institucija išvados apie VKS veikimą
(esminių pastebėjimų) negali pateikti

2007LT161PO001 (ERPF / Sanglaudos
fondas)

Finansų ministerija, Aplinkos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija,
Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas
prie Susisiekimo ministerijos, Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra,
VšĮ Europos socialinio fondo agentūra, Transporto investicijų direkcija, VšĮ Centrinė
projektų valdymo agentūra, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, UAB „Investicijų ir
verslo garantijos“, Lietuvos mokslo taryba, Viešųjų pirkimų tarnyba.

Pagrįsta nuomonė 0,00

2010 m. VKS veikimo efektyvumo ir veiksmų auditas nebaigtas (audito procedūros atliekamos šiuo metu). Atsižvelgiant į tai, šiuo metu Audito institucija išvados apie VKS veikimą
(esminių pastebėjimų) negali pateikti

2007LT161PO002 (ERPF / Sanglaudos
fondas)

Finansų ministerija, Aplinkos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija,
Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas
prie Susisiekimo ministerijos, Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra,
VšĮ Europos socialinio fondo agentūra, Transporto investicijų direkcija, VšĮ Centrinė
projektų valdymo agentūra, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, UAB „Investicijų ir
verslo garantijos“, Lietuvos mokslo taryba, Viešųjų pirkimų tarnyba.

Pagrįsta nuomonė 0,00

2010 m. VKS veikimo efektyvumo ir veiksmų auditas nebaigtas (audito procedūros atliekamos šiuo metu). Atsižvelgiant į tai, šiuo metu Audito institucija išvados apie VKS veikimą
(esminių pastebėjimų) negali pateikti

2007LT051PO001 (ESF)

Finansų ministerija, Aplinkos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija,
Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas
prie Susisiekimo ministerijos, Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra,
VšĮ Europos socialinio fondo agentūra, Transporto investicijų direkcija, VšĮ Centrinė
projektų valdymo agentūra, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, UAB „Investicijų ir
verslo garantijos“, Lietuvos mokslo taryba, Viešųjų pirkimų tarnyba.

Pagrįsta nuomonė 0,00

2010 m. VKS veikimo efektyvumo ir veiksmų auditas nebaigtas (audito procedūros atliekamos šiuo metu). Atsižvelgiant į tai, šiuo metu Audito institucija išvados apie VKS veikimą
(esminių pastebėjimų) negali pateikti

2007LT051PO002 (ESF)

Finansų ministerija, Aplinkos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija,
Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas
prie Susisiekimo ministerijos, Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra,
VšĮ Europos socialinio fondo agentūra, Transporto investicijų direkcija, VšĮ Centrinė
projektų valdymo agentūra, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, UAB „Investicijų ir
verslo garantijos“, Lietuvos mokslo taryba, Viešųjų pirkimų tarnyba.

Pagrįsta nuomonė 0,00



Veiksmų programa Trūkumų ir pažeidimų
kiekybinis įvertinimasData audito Įstaigos, kuriose atliktas auditas

Svarbi kvalifikacija

Priemonės, kurių imtasi (sisteminėms problemoms spręsti)

Išvada dėl sistemos

Sisteminių klaidų audito metu nebuvo nustatyta.

Trūkumams ištaisyti pateiktos rekomendacijos. Audito institucijai pateikti audituojamųjų rekomendacijų įgyvendinimo planai su priemonėmis rekomendacijoms įgyvendinti.

2007CB163PO031 (Europos regioninio
bendradarbiavimo programa) 30/06/2010 Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas,Ekonomikos ir finansų

departamentas, VšĮ Jungtinis techninis sekretoriatas Nepagrįsta nuomonė 0,00

(4) Apie šešių mėnesių laikotarpį, einantį po vienerių metų laikotarpio, kuriam atliktas auditas vietoje, t. y. N/7/1  N/12/31, turi būti pateiktos užbaigto audito esminės išvados.

2.2 lentelė. 2000−2006 m. 2010 m. atlikto audito rezultatai

Programa
Patikrintos sukauptos (5) išlaidos
kaip deklaruotų sukauptų išlaidų
procentinė dalis

Audito data Įstaigos, kuriose atliktas auditas
Klaidų lygis – N-1 metai

Pagrindiniai rezultatai ir išvados

Priemonės, kurių imtasi (sisteminėms problemoms spręsti)

Sistemos auditas Veiksmų auditas

Audito metu nustatyta, kad reglamentų reikalavimai dėl paramos administravimo ir kontrolės yra įgyvendinti; grąžintos ir grąžintinos sumos tinkamai administruotos ir apskaitytos.
Sumų, kurių neįmanoma išieškoti, abejotinų ir nurašytų skolų nėra. Pažeidimų dažnis yra žemas, o finansinio poveikio EK deklaruojamoms išmokėtoms ir pripažintoms tinkamomis
finansuoti išlaidoms nėra.

Audito ataskaitoje pateikta viena rekomendacija.

2003LT161DO001 (EŽŪOGF) 31/12/2010

Finansų ministerija (vadovaujančioji, auditą koordinuojančioji ir mokėjimo
institucija), Žemės ūkio ministerija (tarpinė institucija), Nacionalinė mokėjimo
agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (įgyvendinančioji institucija), atrinktos
projektų vykdytojų įstaigos (galutiniai paramos gavėjai).

8,03

00,00

Audito darbai buvo atliekami nuo 2010 m. balandžio 25 d. iki 2011 m. sausio 28 d,  kurių metu buvo atliktas NMA EŽŪGF 2010 metų finansinių išlaidų, įrašytų į EŽŪGF sąskaitas
metinių ataskaitų auditas ir įvertintos NMA vidaus kontrolės procedūros. Sertifikavimo įstaigos pateiktoje ataskaitoje nurodyta, kad EK pateiktos EŽŪGF 2010 finansinių metų,
pasibaigusių 2010 m. spalio 15 d., ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingos, galutinai užbaigtos ir tikslios, kiek tai susiję su išlaidomis, įrašytomis į EŽŪGF sąskaitas.
Vadovaujantis atliktu darbu, tikrinant, kaip NMA atitinka akreditavimo kriterijus, NMA vykdomos vidaus kontrolės procedūros veikė tinkamai (t. y. buvo veiksmingai vykdomos visais
reikšmingais atžvilgiais), kiek tai yra susiję su EŽŪGF. Sertifikavimo auditas yra atliktas pagal EK reglamento Nr. 885/2006 5 straipsnį ir pateiktos ataskaitos forma atitinka EK gaires.
Ataskaitoje pateikiamos išvados bei rekomendacijos susijusios su NMA atitikimu akreditavimo kriterijams, taikomas vidaus kontrolės priemones, procedūras, kurios skirtos užtikrinti,
kad laikomasi Bendrijos taisyklių, ir procedūras, skirtas apsaugoti Bendrijos finansinius interesus. Sertifikavimo audito atlikimo metu buvo nustatyti vidutinės svarbos pastebėjimai,
kurie susiję su bendrąja kontrolės aplinka ir kontrolės procedūrų trūkumais, kurie aukščiausiu lygmeniu pradėti skubiai spręsti. Sertifikavimo audito ataskaitoje iš viso pateikta 15
rekomendacijų iš kurių  9 pastebėjimai susiję su akreditavimo kriterijų atitiktimi, tai yra leidimų atlikti mokėjimus – administravimo kontrole (4 pastebėjimai), leidimų atlikti mokėjimus –
patikrinimais vietose (3 pastebėjimai) ir atskiri vertinimai kuriuos atlieka vidaus audito departamentas (2 pastebėjimai). Kiti nustatyti neatitikimai yra susiję su atitiktimi, tai yra
finansinėmis klaidomis.

Sertifikavimo audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos susijusios su NMA tobulintinomis administravimo sritimis ir deklaruotinų išlaidų trūkumais. NMA yra aptarusi ir parengusi

2004LT06GDO001 (EŽŪOGF) 21/01/2010 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (mokėjimo
institucija). 0,00 00,00

2.2 2000−2006 m. programavimo laikotarpiui



Programa
Patikrintos sukauptos (5) išlaidos
kaip deklaruotų sukauptų išlaidų
procentinė dalis

Audito data Įstaigos, kuriose atliktas auditas
Klaidų lygis – N-1 metai

Pagrindiniai rezultatai ir išvados

Priemonės, kurių imtasi (sisteminėms problemoms spręsti)

Sistemos auditas Veiksmų auditas

Audito darbai buvo atliekami nuo 2010 m. balandžio 25 d. iki 2011 m. sausio 28 d,  kurių metu buvo atliktas NMA EŽŪGF 2010 metų finansinių išlaidų, įrašytų į EŽŪGF sąskaitas
metinių ataskaitų auditas ir įvertintos NMA vidaus kontrolės procedūros. Sertifikavimo įstaigos pateiktoje ataskaitoje nurodyta, kad EK pateiktos EŽŪGF 2010 finansinių metų,
pasibaigusių 2010 m. spalio 15 d., ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingos, galutinai užbaigtos ir tikslios, kiek tai susiję su išlaidomis, įrašytomis į EŽŪGF sąskaitas.
Vadovaujantis atliktu darbu, tikrinant, kaip NMA atitinka akreditavimo kriterijus, NMA vykdomos vidaus kontrolės procedūros veikė tinkamai (t. y. buvo veiksmingai vykdomos visais
reikšmingais atžvilgiais), kiek tai yra susiję su EŽŪGF. Sertifikavimo auditas yra atliktas pagal EK reglamento Nr. 885/2006 5 straipsnį ir pateiktos ataskaitos forma atitinka EK gaires.
Ataskaitoje pateikiamos išvados bei rekomendacijos susijusios su NMA atitikimu akreditavimo kriterijams, taikomas vidaus kontrolės priemones, procedūras, kurios skirtos užtikrinti,
kad laikomasi Bendrijos taisyklių, ir procedūras, skirtas apsaugoti Bendrijos finansinius interesus. Sertifikavimo audito atlikimo metu buvo nustatyti vidutinės svarbos pastebėjimai,
kurie susiję su bendrąja kontrolės aplinka ir kontrolės procedūrų trūkumais, kurie aukščiausiu lygmeniu pradėti skubiai spręsti. Sertifikavimo audito ataskaitoje iš viso pateikta 15
rekomendacijų iš kurių  9 pastebėjimai susiję su akreditavimo kriterijų atitiktimi, tai yra leidimų atlikti mokėjimus – administravimo kontrole (4 pastebėjimai), leidimų atlikti mokėjimus –
patikrinimais vietose (3 pastebėjimai) ir atskiri vertinimai kuriuos atlieka vidaus audito departamentas (2 pastebėjimai). Kiti nustatyti neatitikimai yra susiję su atitiktimi, tai yra
finansinėmis klaidomis.

Sertifikavimo audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priemones bei numačiusi papildomas priemones rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenai vykdyti. Pažymėtina,
kad rekomendacijų įgyvendinimas buvo atliekamas ir pačio sertifikavimo audito atlikimo metu, įgyvendintos 5  pateiktos rekomendacijos. 2010 metų Sertifikavimo audito ataskaitoje
pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo peržiūrą numatoma atlikti 2011 metų Sertifikavimo audito atlikimo metu.

2004LT06GDO001 (EŽŪOGF) 21/01/2010 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (mokėjimo
institucija). 0,00 00,00

Audito metu nustatyta, kad reglamentų reikalavimai dėl paramos administravimo ir kontrolės yra įgyvendinti; grąžintos ir grąžintinos sumos tinkamai administruotos ir apskaitytos;
sumų, kurias reikėtų išieškoti ar neįmanoma išieškoti, abejotinų ir nurašytų skolų nėra. Pažeidimų dažnis yra žemas, o finansinio poveikio EK deklaruojamoms išmokėtoms ir
pripažintoms tinkamomis finansuoti išlaidoms nėra.

Audito ataskaitoje rekomendacijos neteikiamos.

2003LT161DO001 (ERPF) 28/09/2010

Finansų ministerija, Aplinkos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir
mokslo ministerija, Ūkio ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas
prie Susisiekimo ministerijos, Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo
agentūra, Transporto investicijų direkcija, VšĮ Centrinė projektų valdymo
agentūra, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, UAB „Investicijų ir verslo
garantijos“, Lietuvos mokslo taryba, Viešųjų pirkimų tarnyba.

12,73

00,02

Audito metu nustatyta, kad reglamentų reikalavimai dėl paramos administravimo ir kontrolės yra įgyvendinti; grąžintos ir grąžintinos sumos tinkamai administruotos ir apskaitytos;
sumų, kurias reikėtų išieškoti ar neįmanoma išieškoti, abejotinų ir nurašytų skolų nėra. Pažeidimų dažnis yra žemas, o finansinio poveikio EK deklaruojamoms išmokėtoms ir
pripažintoms tinkamomis finansuoti išlaidoms nėra.

Audito ataskaitoje rekomendacijos neteikiamos.

2003LT161DO001 (ESF) 27/09/2010
Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, VšĮ Europos socialinio
fondo agentūra, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

6,35
00,13

Audito metu nustatyta, kad atitinkamų reglamentų reikalavimai dėl paramos administravimo ir kontrolės yra įgyvendinti; grąžintos ir grąžintinos sumos tinkamai administruotos ir
apskaitytos; sumų, kurias reikėtų išieškoti ar neįmanoma išieškoti, abejotinų ir nurašytų skolų nėra. Pažeidimų dažnis žemas, o finansinio poveikio EK deklaruojamų išmokėtų ir
pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidoms nėra.

Audito ataskaitoje rekomendacijos neteikiamos.

2004LT050PC001 (ESF) 11/03/2010

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (vadovaujančioji institucija ir institucija
atsakinga už veiklos atrankinius patikrinimus), Finansų ministerija (mokėjimo
institucija), VšĮ Europos socialinio fondo agentūra (įgyvendinančioji institucija),
galutiniai paramos gavėjai (patikrinimai vietose).

0,00

00,00



Programa
Patikrintos sukauptos (5) išlaidos
kaip deklaruotų sukauptų išlaidų
procentinė dalis

Audito data Įstaigos, kuriose atliktas auditas
Klaidų lygis – N-1 metai

Pagrindiniai rezultatai ir išvados

Priemonės, kurių imtasi (sisteminėms problemoms spręsti)

Sistemos auditas Veiksmų auditas

Audito metu nustatyta, kad reglamentų reikalavimai dėl paramos administravimo ir kontrolės yra įgyvendinti; grąžintos ir grąžintinos sumos tinkamai administruotos ir apskaitytos;
sumų, kurias reikėtų išieškoti ar neįmanoma išieškoti, abejotinų ir nurašytų skolų nėra. VKS trūkumų ir (ar) sisteminių klaidų, netinkamų finansuoti išlaidų nenustatyta.

Audito ataskaitoje rekomendacijos neteikiamos.

2003LT161DO001 (Žuvininkystės
orientavimo finansinė priemonė (ŽOFP)) 27/09/2010

Finansų ministerija (vadovaujančioji, auditą koordinuojančioji ir mokėjimo
institucija), Žemės ūkio ministerija (tarpinė institucija), Nacionalinė mokėjimo
agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (įgyvendinančioji institucija), atrinktos
projektų vykdytojų įstaigos (galutiniai paramos gavėjai).

38,59

00,00

 Atrankinio patikrinimo metu iš viso patikrinta 78.613,14 EUR. Atliktas auditas leido įsitikinti, kad patikrintos Pagrindinio projekto partnerio ir projekto partnerių patirtos išlaidos –
78.613,14 EUR. patirtos nepažeidžiant ES ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių ES struktūrinių fondų paramos teikimą ir administravimą, nuostatų, yra tinkamos finansuoti ir
pagrįstos. Atsižvelgiant į tai, kad audito metu nebuvo nustatyta netinkamų finansuoti išlaidų, sukurta VKS projekto lygmenyje vertinama kaip labai gera. Atliktas JTS auditas leido
įsitikinti, kad patikrintos JTS patirtos ir techninės pagalbos lėšomis finansuotos išlaidos – 37.310,89 EUR  – patirtos nepažeidžiant ES ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių
ES struktūrinių fondų paramos teikimą ir administravimą, nuostatų, yra tinkamos finansuoti ir pagrįstos. Atsižvelgiant į tai, kad audito metu nebuvo nustatyta netinkamų finansuoti
išlaidų, sukurta VKS JTS lygmenyje vertinama kaip labai gera.

Sisteminių trūkumų nenustatyta.

2004CB160PC003 (INTERREG) 28/01/2010

VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras; Automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos; Alytaus apskrities viršininko administracija; Kalvarijos
savivaldybės administracija; Lazdijų rajono savivaldybė; Vilkaviškio rajono
savivaldybės administracija, JTS

0,00

01,91

Galutinio paramos gavėjo pateikti viešųjų pirkimų dokumentai nenuoseklūs, juose nepagrįstai didesni reikalavimai, kurie galėjo riboti konkurenciją ir prieštarauti skaidrumo principui,
nesilaikyta Viešųjų pirkimų įstatymo, kad pirkimo dokumentai būtų tikslūs, aiškūs ir nedviprasmiški; diskriminacinis reikalavimas aplinkos ekspertui; viešųjų pirkimų komisija nenustatė
kvalifikacijos neatitikties ir nepaprašė jos patikslinti. Netvarkingai teiktos įvykdytų pirkimo sutarčių ir pirkimo procedūrų ataskaitos Viešųjų pirkimų tarnybai, nesilaikyta Viešųjų pirkimų
įstatymo reikalavimų dėl konkurso laimėtojų informavimo sudaryti sutartis tvarkos, taip pat nedelsiant nepranešta dalyviams apie preliminarią pasiūlymų eilę. Audito metu nustatyta,
kad vadovaujančioji institucija neparengė aiškių nurodymų dėl projekto galutinės ataskaitos turinio. Institucijos, administruojančios projekto įgyvendinimą, baigiamųjų dokumentų
neparengė nustatytu laiku. TID patikrų ataskaitas parengė vėliau, negu nustatyta procedūrų vadove.

 Audito ataskaitoje pateiktos 3 rekomendacijos: galutiniam paramos gavėjui − patvirtinti procedūras dėl subrangos masto pagrindimo numatant tokią sąlygą pirkimo dokumentuose,
vidiniu administraciniu aktu pavesti parengti per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos, kainos ribas ar jos nustatymo principus, kurie turės būti paskelbti pirkimo
dokumentuose, vadovaujančiajai institucijai, Sanglaudos fondo (ISPA) projektus administruojančioms institucijoms ir galutiniam paramos gavėjui − pateikti Sanglaudos fondo (ISPA)
projekto galutinės ataskaitos rengimo paaiškinimus, rekomendacijas ir nurodymus ir, prireikus, organizuoti jiems praktinius mokymus. Rekomendacijų įgyvendinimo terminas
nepasibaigęs.

Sanglaudos fondo bendras Įvertinimas 29/06/2010
Finansų ministerija (vadovaujančioji ir mokėjimo institucija), Susisiekimo
ministerija (tarpinė institucija), Transporto investicijų direkcija (įgyvendinančioji
institucija), AB Lietuvos geležinkeliai − galutinis paramos gavėjas

0,00
00,00

(5) Sukauptos nuo programos laikotarpio pradžios.

Atsižvelgiant į 2010 m. atliktų ES finansinės paramos auditų išvadas, Lietuvos Respublikoje sukurtos VKS atitinka ES teisės aktų reikalavimus, VKS veikia efektyviai, taikomos priemonės padeda sumažinti klaidų ir neatitikimų
tikimybę bei laiku juos nustatyti ir ištaisyti, projektų įgyvendinimo priežiūra yra pakankama.
Pažymėtina, kad VKS, atsižvelgiant į Europos Audito Rūmų, EK, Valstybės kontrolės auditų išvadas ir pateiktas rekomendacijas, ES struktūrinės paramos vertinimo rezultatus, Lietuvos ir kitų ES šalių geros praktikos pavyzdžius,
yra nuolat tobulinamos − keičiami ES paramos administravimą reglamentuojantys teisės aktai, rengiami minėtų teisės aktų detalizavimo dokumentai, atsakingoms institucijoms teikiami metodiniai nurodymui ir paaiškinimai dėl jų
taikymo, šalinami auditų nustatyti neatitikimai ir vykdoma nuolatinė audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra.

3. Bendroji analizė (6)



(6) Žr. gairių 2.6.3 skyrių.

4. Bendro patikinimo pareiškimas (7)

(7) Žr. gairių 2.9 skyrių.

Pareigūno vardas, pavardė: Finansų viceministras

Pareigos, organizacija: Rolandas Kriščiūnas Lietuvos Respublikos finansų ministerija

(Parašas)

Data: 14/02/2011
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