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KONCERTINĖS ĮSTAIGOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS REPREZENTACINIO PUČIAMŲJŲ ORKESTRO ILGALAIKIO
MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO, TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO
TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS ANTIKORUPCINIO
VERTINIMO APRAŠYMAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6
straipsniu, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170
patvirtintomis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, Korupcijos prevencijos tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-263,
vidaus reikalų ministerijos Korupcijos prevencijos komisijos 2018 m. birželio 11 d. protokoliniu
sprendimu Nr. 56VL-26 buvo atliktas Koncertinės įstaigos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos Reprezentacinio pučiamųjų orkestro

(toliau – Įstaiga) ilgalaikio materialiojo ir

nematerialiojo, trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo tvarkos (toliau – veiklos
sritis) antikorupcinis vertinimas.
Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo vertinama veiklos srities atitiktis
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje 3, 4, 5 punktuose
nustatytiems kriterijams. Analizuotas 2018 m. sausio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpis.
Korupcijos rizikos analizę atliko personalo specialistė Inga Rimkutė, atsakinga už
korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje.
Tikslas - nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidų korupcijai
pasireikšti ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo, trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir
likvidavimo procedūrose bei pateikti pasiūlymus, kurie galėtų padėti mažinti nustatytus korupcijos
rizikos veiksnius.
Uždavinys – išanalizuoti Įstaigoje priimtus teisės aktus, reglamentuojančius ilgalaikio
materialiojo ir nematerialiojo, trumpalaikio materialiojo turto nurašymą ir likvidavimą, jų teisėtumą
Analizės ir vertinimo metu buvo peržiūrėti vidaus teisės aktai, išanalizuotas jų turinys, 2018

m. lapkričio 30 d. duomenimis atlikti metinės inventorizacijos aprašai ir komisijos išvados dėl turto
tolesnio naudojimo ar jo nurašymo. Per analizuotą laikotarpį Įstaigoje ilgalaikio materialiojo ir
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nematerialiojo, trumpalaikio turto nurašymas buvo du kartus. Visas ilgalaikis turtas priklauso
Vidaus reikalų ministerijai ir Įstaigos yra naudojamas patikėjimo teise.
2018 metais lapkričio mėn. buvo atlikta viso įstaigos turto inventorizacija 2018 m. spalio
31 d. duomenimis. Inventorizacijos komisija pripažino visą įstaigoje naudojamą turtą tinkamu
naudoti Įstaigos veikloje.
Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“.
Įstaigoje ilgalaikiam nematerialiajam turtui skaičiuoti taikytas šis tarnavimo laikas:
programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija – 2 metai;
patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės – 2 metai;
kitas nematerialusis turtas – 2 metai;
prestižas – 6 metai.
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12-ajame viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybė standarte (toliau – VSAFAS) „Ilgalaikis
materialusis turtas“. Vadovaujantis 2009 m. gruodžio 21 d. Įstaigos direktoriaus įsakymo Nr. V-8
1 punktu „Dėl Koncertinės įstaigos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Reprezentacinio pučiamųjų orkestro ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų
patvirtinimo“ Įstaigoje ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio įsigijimo
savikaina ne mažesnė kaip 500 eurų ir kuris tarnauja ilgiau kaip vienerius metus. Visas Įstaigos
materialusis turtas yra riboto naudingo tarnavimo laiko. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas
skaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo norma, kurią Įstaiga nusistato, atsižvelgdama į
planuojamą naudingo tarnavimo laiką, planuojamą ilgalaikio materialiojo turto naudojimo
intensyvumą, technologijų ir ekonominę pažangą, morališkai sendinančią turtą. Įstaigoje turto
nusidėvėjimui skaičiuoti taikytas šis tarnavimo laikas:
apsaugos įranga – 5 metai;
filmavimo, fotografavimo, vaizdo stebėjimo įrenginiai – 7 metai;
mobilieji telefonai – 4 metai;
analoginiai telefonų aparatai – 6 metai;
vidaus ryšio įrenginiai – 5 metai;
mikrofonai, vaizdo, garso įrašymo-atkūrimo įrenginiai – 5 metai;
antenos, stiprintuvai, pultai – 7 metai;
garso stiprinimo aparatūra – 5 metai;
akumuliatoriai - 2-4 metai;
ventiliatoriai, kondicionieriai – 5 metai
modemai – 8 metai;
scenos meno priemonės – 3 metai;
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muzikos instrumentai – 10 metų;
pianinai, rojaliai – 18 metų;
buitinė įranga – 8 metai;
ūkinis inventorius ir kiti reikmenys – 3 metai;
specialieji drabužiai ir avalynė – 2 metai;
baldai – 8 metai;
metaliniai stelažai, seifai ir metalinės spintos - 12 metų;
kompiuterinė technika – 4 metai;
kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės – 5 metai;
kitas neišvardytas materialusis turtas – 4-5 metai.
Inventorizacijos duomenimis 2018 m. spalio 31 d. Įstaiga turėjo 125 vienetus ilgalaikio
materialaus turto, kurio likutinė vertė sudaro 223630,15 eurų. Inventorizuojant turtą, nuvertėjimo
požymių nenustatyta.
Vadovaujantis 2008 m. vasario 1 d. Įstaigos direktoriaus įsakymo Nr. V-1 „Dėl atsargų
gavimo ir panaudojimo koncertinėje įstaigoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Reprezentaciniame pučiamųjų orkestre tvarkos tvirtinimo“ trumpalaikis materialusis turtas
(raštinės reikmenys, ūkinės medžiagos, tepalai muzikos instrumentams prižiūrėti) išduodamas
naudojimui, pagal poreikį, iš karto nurašomas į Įstaigos faktines išlaidas, o bendra jų vertė
įtraukiama į atitinkamų sąskaitų pajamas ir išlaidas. Nupirktas ir neišduotas trumpalaikis turtas yra
saugomas pas materialiai atsakingą asmenį.
Materialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio turto nurašymas patvirtintas 2012 m. birželio 19
d. direktoriaus įsakymu Nr. V-58 „Dėl valstybės nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio
materialiojo turto, patikėjimo teise valdomo koncertinės įstaigos Lietuvos Respublikos Vidaus
reikalų ministerijos Reprezentacinio pučiamųjų orkestro, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu
(negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pagal aprašą
prieš ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus turto nurašymą direktoriaus įsakymu sudaroma komisija
kuri nagrinėja materialiai atsakingo asmens siūlymą trumpalaikį/ilgalaikį materialųjį turtą,
pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu naudoti). Pasiūlyme turi būti nurodytos
priežastys, dėl kurių šis turtas tapo nebetinkamas naudoti. Komisija įpareigota pasiūlyti likviduoti
nudėvėtą, nereikalingą arba netinkamą naudoti trumpalaikį ir ilgalaikį materialųjį turtą, surašyti
pripažinimo nereikalingomis arba netinkamomis naudoti aktus, nurodant turto likvidavimo būdą.
Pripažinus, kad turtas netinkamas naudoti, surašyti turto nurašymo ir likvidavimo aktą. Įstaigos
direktoriaus įsakymą vizuoja Orkestro planavimo ir finansų kontrolės specialistas ir Turto valdymo
ir ūkio departamento prie VRM Apskaitos ir finansų skyriaus vedėjas. Įstaigos direktoriaus
sprendimas turi būti suderintas su LR VRM kancleriu. Visi nurašymo duomenys yra apskaitomi
TVŪD Apskaitos ir finansų skyriuje.
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IŠVADOS:
Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ir išanalizavus teisės aktus, reglamentuojančius ilgalaikio
materialiojo ir nematerialiojo, trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo tvarką,
darytina išvada, kad šioje srityje korupcijos rizikos nėra, nes:
1. Įstaigos nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto pripažinto
nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymas, išardymas ir likvidavimas
reglamentuotas 2012 m. birželio 19 d. direktoriaus įsakymo Nr. V-58, kuris nuosekliai
detalizuoja visą nurašymo ir likvidavimo tvarką.
2. Sprendimas likviduoti nematerialųjį ir ilgalaikį bei trumpalaikį materialųjį turtą privalo
būti suderintas su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kancleriu.
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