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ĮŽANGA
Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinį
(teisėtumo) auditą atliko Savivaldybės kontrolierė Kristina Nikartienė ir kontrolieriaus pavaduotoja
Neringa Stasiūtė. Auditas atliktas vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos 2016 metų veiklos planu1 ir Savivaldybės kontrolieriaus 2015 m. lapkričio 4 d. pavedimu
Nr. KA1-24.
Audito tikslas – įvertinti Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2015 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinyje pateiktų duomenų teisingumą, biudžeto įvykdymą, įskaitant lėšų
ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems
tikslams ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audituojamas subjektas – Skuodo rajono savivaldybės administracija (toliau –
Savivaldybės administracija), kodas – 188751834, adresas LT – 98112 Skuodas, Vilniaus g. 13.
Audituojamas laikotarpis – 2015 metai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu 2, Savivaldybės
biudžeto vykdymą organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu3, savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinį (savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės išteklių fondų ir kitų savivaldybės
kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas kaip vieno
viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys, ir savivaldybės biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami savivaldybės biudžeto vykdymo duomenys) rengia
Savivaldybės administracija. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį rengia ir teikia Finansų
ministerijai Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja dirbo
Nijolė Mackevičienė, Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja dirbo Kristina Simaitienė,
Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja dirbo Rasutė Kniuipienė. Savivaldybės
iždo apskaitą vedė Finansų skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Budrikienė. Savivaldybės
administracijos direktoriaus pareigas iki 2015 m. balandžio 16 d. ėjo Bronislovas Stasiulis, nuo
2015 m. balandžio 17 d. iki 26 d. laikinai šias pareigas ėjo Finansų skyriaus vedėja Nijolė
Mackevičienė. Nuo 2015 m. balandžio 27 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas
eina Pranas Vaškys.
Asmuo, atsakingas už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą –
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė Edita Gadeikienė.
Siekiant gauti pakankamą užtikrinimą dėl Savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio duomenų teisingumo ir Savivaldybės biudžeto vykdymo teisėtumo, suplanavome
ir atlikome audito procedūras atskiruose subjektuose, kurių duomenys patenka į Savivaldybės
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, bei Savivaldybės administracijoje, kuri atsakinga už šio ataskaitų
rinkinio parengimą. Subjektų, kuriuose buvo atliktos audito procedūros, sąrašas pateikiamas 1
priede.
Audito ataskaitoje pateikiami tik šio audito metu atlikti ir nustatyti dalykai.
Nepriklausoma nuomonė dėl Savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų
ir Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito išvadoje, teikiamoje Savivaldybės
tarybai.
2016 metų veiklos planas, patvirtintas kontrolieriaus 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. KA1-23.
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas (Žin., 1990, Nr. 24-596).
3
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas (Žin., 2007, Nr. 77-3046).
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais4 ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų apskaitos tvarkymą ir asignavimų naudojimą,
audito metu buvo vertinami Savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkiniai. Savivaldybės (24 biudžetinių įstaigų ir 9 savivaldybės administracijos
filialų – seniūnijų, asignavimų valdytojų sąrašas pateiktas 2 priede) 2015 metų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinį sudarė:
 Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma
Nr. 1- sav.);
 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 2sav.);
 Skolinių įsipareigojimų 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 3-sav.) su
priedais;
 Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4);
 Aiškinamasis raštas prie Skuodo rajono savivaldybės 2015 m. biudžeto vykdymo
ataskaitų.
Savivaldybės (23 biudžetinių įstaigų, 4 viešųjų įstaigų, Savivaldybės iždo) 2015 metų
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudarė:
 Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas su priedais.
Savivaldybės 2015 m. biudžeto pajamų patikslintas planas 15860,5 tūkst. Eur,
faktiškai gauta pajamų 15226,8 tūkst. Eur., plano įvykdymas siekia 96 proc. Patikslintas 2015 metų
biudžeto pajamų (be paskolų) planas įvykdytas 98,8 proc., faktiškai 2015 m. į Savivaldybės
biudžetą gauta 15101,2 tūkst. Eur pajamų (be paskolų) arba 181,8 tūkst. Eur mažiau, nei planuota.
Savivaldybės 2015 m. asignavimų patikslintas planas 16407,7 tūkst. eurų, panaudota asignavimų –
15338,5 tūkst. eurų.
Savivaldybė 2015 metais vykdė šešias programas, Savivaldybės biudžeto asignavimai
paskirstyti 33 asignavimų valdytojams, iš kurių Savivaldybės administracijai skiriama apie 53 proc.
visų asignavimų.
Turto ir atitinkamai Finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis, kaip
nurodyta konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje, 2015 m. pabaigoje buvo 49853,8 tūkst. Eur.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose
nėra reikšmingų iškraipymų, o lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai.
Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų audito apribojimų ir to fakto, kad netikrinome 100
proc. ūkinių operacijų ir įvykių bei sudarytų sandorių.
Auditui taikyti du kiekybinio reikšmingumo lygiai:
- 1 proc. visų kasinių išlaidų, t. y. 165,0 tūkst. Eur. Ši suma naudojama vertinant, ar
nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma parodo, kad biudžeto vykdymo ataskaitos, kuriose yra
nurodytos kasinės išlaidos, visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingos.
Valstybinio audito reikalavimai patvirtinti Valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymu Nr. V-26 (su vėlesniais
pakeitimais).
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- 1 proc. turto pagal turto vertės likučius Savivaldybės konsoliduotoje finansinės
būklės ataskaitoje, t. y. 494,0 tūkst. Eur. Ši nustatyta suma naudojama vertinant, ar nustatytos
pavienės klaidos arba jų visuma parodo, kad finansinės ataskaitos, kuriose yra nurodyti duomenys
apie turtą ir įsipareigojimus, finansavimo sumas bei grynąjį turtą, reikšmingais atžvilgiais yra
teisingos.
Taip pat yra vertinamas kokybinis kiekvienos klaidos reikšmingumas.
Audito metu buvo vertinama apskaitos sistema, vidaus kontrolė, atlikta rizikos
veiksnių analizė, įvertinta kontrolės rizika, nustatytų reikšmingų rizikos veiksnių galima įtaka
Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų straipsniams, įvertintos vadovybės
numatytos vidaus kontrolės procedūros rizikai sumažinti ir valdyti.
Siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, nustatytos svarbiausios audito
sritys, kuriose atliktos audito procedūros. Audito procedūras atlikome šiose audito srityse: biudžeto
pajamų vykdymo, biudžeto išlaidų vykdymo, skolų ir skolinių įsipareigojimų, asignavimų
naudojimo išlaidoms ir ilgalaikio turto įsigijimui, turto apskaitos, inventorizacijos, valdymo ir kt.
Audito metu buvo bendradarbiaujama su Valstybės kontrole. Valstybės kontrolė audito
planavimo etape nustatė, kad klaidų rizika Savivaldybės apskaitoje dėl neištaisytų duomenų
iškraipymų išlieka šiose srityse: ilgalaikio materialiojo turto apskaitos srityje, apskaitant vietinės
reikšmės kelius ir gatves; ilgalaikio finansinio turto apskaitos srityje, apskaitant investicijas į
kontroliuojamus subjektus; biologinio turto apskaitos srityje. Vadovaujantis 600-tojo tarptautinio
audito standarto5 nuostatomis, buvo atliktos audito procedūros rizikingose srityse, informacija apie
audito rezultatus pateikta Valstybės kontrolei.
Atliekant auditą įrodymai buvo renkami naudojant patikrinimų, skaičiavimo,
analitines procedūras ir paklausimus.
Audito metu surinkome pakankamus ir tinkamus įrodymus, kuriais pagrindėme
biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų bei biudžeto lėšų ir turto valdymo,
naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimus.
PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Dėl Savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo
1.1. Biudžeto vykdymo rodikliai ir bendrosios tendencijos
Skuodo rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) patvirtino6 2015 metų
Savivaldybės biudžetą – 14592,0 tūkst. Eur pajamų ir 14592,0 tūkst. Eur asignavimų bei 466,5
tūkst. Eur 2014 m. nepanaudotų biudžeto lėšų ir tikslinės paskirties lėšų likutį.
Per 2015 m. Tarybos sprendimais7 biudžetas buvo tikslinamas 9 kartus. Patikslintas
2015 m. biudžeto pajamų planas – 15855,2 tūkst. Eur, asignavimų – 16407,7 tūkst. Eur.
Išlaidų planas 552,5 tūkst. Eur didesnis, negu pajamų planas. Šį skirtumą sudaro:
 466,5 tūkst. Eur – tai 2014 m. nepanaudotos biudžeto lėšos, skirtos 2015 m. sausio
1 d. esantiems įsiskolinimams padengti;

600-tasis tarptautinis audito standartas „Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant
komponentų auditorių darbą).
6
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T9-20.
7
Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2015-03-26 Nr. T9-48, 2015-05-07 Nr. T9-85, 2015-05-28 Nr. T9105, 2015-06-26 Nr. T9-133, 2015-08-27 Nr. T9-159, 2015-09-24 Nr. T9-177, 2015-10-29 Nr. T9-192, 2015-11-26 Nr.
T9-205, 2015-12-22 Nr. T9-221.
5
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 86,0 tūkst. Eur – Administracijos direktoriaus įsakymais8 skirta įstaigoms iš
Savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų subsidijuojamų darbo biržos siųstų asmenų darbo
užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti bei išlaidoms, susijusioms su Finansų
valdymo sistemos pritaikymu darbui su euru, finansuoti, kurios buvo kompensuotos. Iki 2015 m.
gruodžio 31 d. lėšos grąžintos į Savivaldybės biudžetą.
Finansų ministerijai pateiktoje Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2015 m.
9
ataskaitoje pajamų planas nurodytas 5,3 tūkst. Eur didesnis, t. y. 15860,5 tūkst. Eur. Skirtumas
susidarė, nes Tarybos sprendimu į Savivaldybės 2015 m. pajamų planą nebuvo įtraukta tikslinė
dotacija, gauta iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo, skirta pakuočių atliekų surinkimo iš
gyvenamųjų namų kvartalų priemonių (konteinerių) įsigijimui apmokėti.
Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu10, Savivaldybės biudžeto deficitas neviršijo
2015 m. planuojamų išlaidų iš skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti dydžio.
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5 759

2015 metų Savivaldybės biudžetas sudarytas programiniu principu, asignavimai skirti
šešioms Tarybos patvirtintoms11 programoms12 vykdyti (1 paveikslas).
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1 pav. Biudžeto asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. Eur)
Pastaba. Asignavimų planas nurodytas su nepanaudotomis 2014 m. biudžeto lėšomis.
Kaip matome iš diagramos, daugiausiai biudžeto lėšų yra skiriama Ugdymo kokybės ir
mokymosi aplinkos užtikrinimo programai (Nr. 1) – 35,3 proc. viso Savivaldybės biudžeto,
Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programai (Nr. 4) – 19 proc., Socialinės
paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai (Nr. 2) – 18,4
proc.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai: 2015-04-09 Nr. A1-237, 2015-05-13 Nr. A1-334.
Skuodo rajono savivaldybės Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2015 m. ataskaita Nr. 1-sav.
10
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596) 21 sr. 3 p.
11
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016-02-19 sprendimas Nr. T9-23 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016–2018
metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
12
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa (Nr. 1), Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa (Nr. 2), Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių
veiklos aktyvinimo programa (Nr. 3), Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa (Nr. 4),
Tvarios aplinkos apsaugos, verslo ir žemės ūkio plėtros programa (Nr. 5), Infrastruktūros ir investicijų plėtros programa
(Nr. 6).
8
9
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Biudžetinių metų eigoje asignavimų, atitinkamai ir pajamų, planas, lyginant su
pirminiu, padidintas 1349,2 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką biudžeto pajamų ir asignavimų plano
tikslinimui turėjo metų eigoje skirtos specialios tikslinės dotacijos Valstybės investicijų programoje
numatytiems projektams finansuoti, numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti, kitos dotacijos ir
lėšos iš kitų valdymo lygių, valstybės biudžeto asignavimai minimaliajai mėnesinei algai padidinti
bei kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti.
Papildomai skirti asignavimai pagal programas: Infrastruktūros ir investicijų plėtros
programai (Nr. 6) – 1045,0 tūkst. Eur, Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos
aktyvinimo programai (Nr. 3) – 249,8 tūkst. Eur, Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų
vykdymo programai (Nr. 4) – 157,2 tūkst. Eur, Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo
programai (Nr. 1) – 30,2 tūkst. Eur. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimo programai (Nr. 2) asignavimų planas per biudžetinius metus buvo
sumažintas 133,0 tūkst. Eur, planuojami asignavimai Tvarios aplinkos apsaugos, verslo ir žemės
ūkio plėtros programai (Nr. 5) per biudžetinius metus nepasikeitė.
Pateikiame informaciją apie pagrindinių Savivaldybės biudžeto rodiklių vykdymą
2015 metais (1 lentelė):
1 lentelė
Savivaldybės biudžeto rodiklių įvykdymas
Savivaldybės 2015 metų biudžeto
rodikliai
1

Iš viso įplaukų, iš jų:
Paskolos (gautos)
Biudžeto pajamos
Biudžeto išlaidos
Biudžeto rezultatas (perteklius (+)
arba deficitas (-))

Planas metų
pradžioje,
tūkst. €
2

14592,0
577,5
14014,5
14592,0
-577,5

Patikslintas
planas,
tūkst. €
3

15860,5
577,5
15283,0
16047,7
-764,7

Įvykdyta per
2015 m.,
tūkst. €
4

15226,8
125,6
15101,2
15338,5
-237,3

Plano įvykdymas
Suma,
Įvykdyta
tūkst. €
%
5

-633,7
-451,9
-181,8
-709,2
x

6

96,0
21,7
98,8
95,6
x

Savivaldybės Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2015 m. ataskaitos (forma
Nr. 1-sav.) duomenimis, patikslintas 2015 metų biudžeto pajamų (be paskolų) planas įvykdytas 98,8
proc. (detaliau Ataskaitos 1.2 p.).
Biudžeto išlaidų patikslintas planas įvykdytas 93,5 proc., nepanaudota 1069,2 tūkst.
Eur planuotų asignavimų Savivaldybės programoms vykdyti (detaliau Ataskaitos 1.3 p.).
2015 metų Savivaldybės biudžeto rezultatas – 237,3 tūkst. Eur deficitas, t. y. biudžeto
išlaidos viršijo pajamas. Biudžeto deficitas neviršija 2015 m. planuojamų išlaidų (577,5 tūkst. Eur)
iš skolintų lėšų, vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo13 nuostatomis.

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 21 str. 3 d. (Valstybės žinios, 1990-08-31, Nr. 24-596) (Straipsnio
pakeitimai Nr. XII-1969, 2015-10-20, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17121).
13
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1.2. Skuodo rajono savivaldybės biudžeto pajamų užduoties įvykdymas
Savivaldybės biudžeto pajamas sudaro surinkti mokesčiai, dotacijos gautos iš
valstybės biudžeto, pajamos, gautos iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo ir kitos
pajamos, kurių didžiausią dalį sudaro nuomos mokestis už valstybinę žemę ir biudžetinių įstaigų
įmokos už teikiamas paslaugas bei patalpų nuomą.
Patikslintas 2015 m. Savivaldybės biudžeto pajamų planas – 15860,5 tūkst. Eur. Kaip
matome iš 2 paveikslo duomenų, Savivaldybės biudžeto pajamos 2012 m. buvo mažesnės nei 2011
m., o 2013 m. ženkliai didesnės, palyginus su praėjusiais dvejais metais, 2014 m. pajamos
sumažėjo, o 2015 m. ženkliai padidėjo pajamų planas. 2011–2014 m. biudžeto pajamų planas buvo
įvykdomas, į biudžetą buvo surenkama daugiau pajamų nei planuota, o 2015 m. į biudžetą buvo
surinkta mažiau pajamų, nei buvo planuota. Lyginant su 2012 m., 2013 m. pajamos išaugo 5 proc.
arba 720,5 tūkst. Eur. Lyginant su 2013 m., 2014 m. pajamos sumažėjo 3,5 proc. arba 532,6 tūkst.
Eur, lyginant 2015 m. su 2014 m., gauta 3,4 proc. arba 501 tūkst. Eur daugiau biudžeto pajamų (2
paveikslas).
16
15,5
15
14,5
14
13,5

2011 metai

2012 metai

2013 metai

2014 metai

2015 metai

Patikslintas planas

14466,3

14293,1

15114,1

14653,7

15860,5

Įvykdyta

14584,9

14537,9

15258,4

14725,8

15226,8

2 pav. Biudžeto pajamų surinkimas 2011-2015 metais (tūkst. Eur)
Patikslintas 2015 metų biudžeto pajamų (be paskolų) planas įvykdytas 98,8 proc.,
faktiškai 2015 m. į Savivaldybės biudžetą gauta 15101,2 tūkst. Eur pajamų (be paskolų) arba 181,8
tūkst. Eur mažiau, nei planuota.
2 lentelė
2015 m. biudžeto pajamų plano vykdymas
Eil.
Nr.

Pajamų pavadinimas

2015 m.
patikslintas
planas

2015 m.
Pajamų
įvykdymas struktūra,
proc.

Rezultatas
Suma,
tūkst. Eur

Įvykdymo
proc.

1

2

3

4

5

6

7

1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
4.
5.

Mokesčiai
Pajamų ir pelno mokesčiai
Turto mokesčiai
Prekių ir paslaugų mokesčiai
Dotacijos
Kitos pajamos
Turto realizavimo pajamos
Gautos ilgalaikės paskolos
Iš viso pajamų

7279,8
6263,7
550,9
465,2
7696,7
292,0
14,5
577,5
15860,5

7045,1
6231,6
408,8
404,7
7748,8
291,2
16,1
125,6
15226,8

46,3

- 234,7
-32,1
-142,0
- 60,6
+52,1
-0,8
+1,6
-451,9
-633,7

96,8
99,5
74,2
87,0
100,7
99,7
111,1
21,8
96,0

50,9
1,9
0,1
0,8
100,0

9
2015 m. neįvykdytas pajamų iš mokesčių planas, į biudžetą gauta mažiau negu
planuota mokesčių pagal visas mokesčių rūšis, iš viso 234,7 tūkst. Eur. Lėšų iš kitų pajamų gauta
0,8 tūkst. Eur mažiau, nei planuota.
Savivaldybės pajamų struktūroje didžiausią dalį 2015 m. sudarė dotacijos – 50,9 proc.
(žr. 3 paveikslą).

7045,1

291,2

Kitos pajamos

16,1

Turto
realizavimo
pajamos

7748,8

125,6

Paskolos

Mokesčiai

Dotacijos

3 pav. Savivaldybės 2015 m. gautų biudžeto pajamų struktūra, tūkst. Eur
2015 m. pabaigoje grąžintos nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos 16,5 tūkst. Eur, iš
jų:
Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentui prie SADM14 15,8 tūkst. Eur, t.sk.:
- socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti 2,9 tūkst. Eur,
- socialinei paramai mokiniams 5,5 tūkst. Eur,
- socialinėms paslaugoms finansuoti 4,3 tūkst. Eur,
- jaunimo teisių apsaugai 0,8 tūkst. Eur,
- dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos priemones ir gyventojų užimtumo
priemones 2,3 tūkst. Eur;
Švietimo ministerijai 0,65 tūkst. Eur (mokinio krepšelio lėšos);
Priešgaisrinės apsaugos departamentui prie VRM15 0,05 tūkst. Eur (priešgaisrinės
saugos funkcijai vykdyti).
Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų (be paskolų) planas
įvykdytas 98,8 proc., t. y. gauta 181,8 tūkst. Eur pajamų mažiau, nei planuota. 2015 m. biudžeto
pajamų (be dotacijų ir paskolų) planas įvykdytas 96,9 proc., t. y. gauta 233,9 tūkst. Eur pajamų
mažiau, nei planuota.
1.3. Skuodo rajono savivaldybės biudžeto išlaidos
Patikslintas 2015 m. biudžeto asignavimų planas – 16407,7 tūkst. Eur., panaudota
asignavimų 15338,5 tūkst. Eur arba 93,5 proc. visų patvirtintų lėšų, nepanaudota 1069,2 tūkst. Eur
planuotų asignavimų.

14
15

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija.

10
18
17
16
15
14
13

2011 meai

2012 metai

2013 metai

2014 metai

2015 metai

Patikslintas planas

15707,8

15684,6

17073,9

16601,4

16407,7

Panaudota

15082,3

14816,2

16380,7

15879,2

15338,5

4 pav. Biudžeto išlaidų tendencijos 2011–2015 metais (tūkst. Eur)
Kaip matome iš 4 paveikslo duomenų, Savivaldybės 2015 m. planuojami ir panaudoti
asignavimai sumažėjo, lyginant su 2014 m, planuojami – 193,7 tūkst. Eur, panaudoti – 540,7 tūkst.
Eur. Savivaldybės biudžeto išlaidos, taip pat kaip ir pajamos, 2012 m. sumažėjo lyginant su 2011
m., 2013 m. ženkliai padidėjo, o 2014 m. vėl sumažėjo. Planuoti asignavimai 2011–2014 m. nebuvo
panaudoti. Lyginant su 2012 m., 2013 m. išlaidos išaugo 10,6 proc. arba 1564,5 tūkst. Eur. 2014 m.,
lyginant su 2013 m., išlaidos sumažėjo 501,4 tūkst. Eur arba 3,1 proc. (4 paveikslas).
3 lentelė
Savivaldybės 2015 m. biudžeto asignavimų panaudojimo pagal ekonominę klasifikaciją
analizė
Finansavimo
šaltinio
kodas
1

1101
1102
1104
1109
1201
1301
1302

Išlaidų pavadinimas

2

Išlaidos darbo užmokesčiui ir
socialiniam draudimui
Išlaidos prekių ir paslaugų
naudojimui
Turto išlaidos
Išlaidos socialinėms
išmokomslyg (pašalpoms)
Kitos išlaidos
Materialiojo ir nematerialiojo
turto įsigijimo išlaidos
Išlaidos dėl finansinių
įsipareigojimų vykdymo
(paskolų grąžinimas)
Iš viso

Patikslintas
planas,
tūkst. Eur

Įvykdyta

Rezultatas
Suma,
tūkst. Eur

Proc.

Išlaidų
struktūra,
proc.

3

4

5

6

7

8490,1

8402,8

-87,3

99,0

54,8

3450,6

3071,8

-378,8

89,0

20,0

104,7
1707,8

73,8
1605,3

-30,9
-102,5

70,5
94,0

0,5
10,4

567,8
1690,6

560,8
1232,6

-7,0
-458,0

98,8
72,9

3,7
8,0

396,1

391,4

-4,7

98,8

2,6

16407,7

15338,5

-1069,2

93,5

100,0

Didžiausią Savivaldybės 2015 m. biudžeto išlaidų dalį sudarė išlaidos darbo
užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 54,8 proc., kurios lyginant su 2014 m. padidėjo 0,9 proc.
Išlaidos prekių ir paslaugų naudojimui sudarė 20 proc., lyginant su 2014 m. padidėjo 8,1 proc.
Išlaidos socialinėms išmokoms 2015 m. sudarė 10,4 proc. visų išlaidų ir lyginant su 2014 m.
sumažėjo 13,0 proc. arba 239,6 tūkst. Eur.
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Savivaldybės strateginiame veiklos plane patvirtintoms programoms vykdyti 2015 metais
panaudota 93,5 proc. patvirtintų biudžeto asignavimų arba 1069,2 tūkst. Eur mažiau nei buvo

planuota.
Savivaldybės lėšų likutis banko sąskaitose audituojamo laikotarpio pradžioje buvo
611,3 tūkst. Eur, laikotarpio pabaigoje – 499,5 tūkst. Eur, iš jų:
250,3 tūkst. Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti;
144,8 tūkst. Eur – Savivaldybės biudžeto apyvartinės lėšos;
7,9 tūkst. Eur – vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymą;
38,6 tūkst. Eur – įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą;
39,3 tūkst. Eur – Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos;
13,3 tūkst. Eur – bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos;
5,3 tūkst. Eur – tikslinės dotacijos gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programai
vykdyti lėšos.

2. Dėl Savivaldybės skolų ir skolinių įsipareigojimų
Savivaldybės biudžeto skolos ir skoliniai įsipareigojimai16 2015 m. gruodžio 31 d.
sudarė 3726,1 tūkst. Eur, lyginant su 2014 m. sumažėjo 435,19 tūkst. Eur. Pradelstų įsiskolinimų
Savivaldybė neturėjo. 2014 m. pabaigoje mokėtinos sumos, kurių terminas praleistas daugiau kaip
45 dienos, sudarė 23,0 tūkst. Eur.
Kreditinį įsiskolinimą metų gale sudarė:
- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų kreditinio įsiskolinimo likutis
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 317,5 tūkst. Eur. Likutį sudarė priskaičiuotas darbo
užmokestis ir socialinis draudimas už gruodžio mėnesį, kuris 2016 metų sausio mėnesį buvo
likviduotas taip pat apskaičiuota grąžintina17 darbo užmokesčio dalis (65,94 tūkst. Eur) valstybės
tarnautojams, kuri bus išmokama 2016–2020 metais;
- Prekių ir paslaugų naudojimo, socialinių išmokų ir kitų išlaidų kreditinis
įsiskolinimas 2015 metų pabaigoje buvo 333,8 tūkst. Eur.
- Sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų
vykdymo kreditinis įsiskolinimas sudarė 3074,8 tūkst. Eur, iš jų: 33,8 tūkst. Eur – neapmokėtos
ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos, 3041,0 tūkst. Eur – išlaidos dėl finansinių
įsipareigojimų vykdymo.
Savivaldybės biudžeto gautinos sumos metų pabaigoje sudarė 137,7 tūkst. Eur,
didžiausia suma – 123,7 tūkst. Eur yra gyventojų mokėtina suma už daugiabučių namų renovaciją,
kuriems mokėjimo terminas atidėtas penkeriems metams.
Savivaldybės negrąžintų paskolų likutis 2015 m. pradžioje buvo 3799,4 tūkst. Eur, per
metus grąžinta 884,0 tūkst. Eur paskolų, pasiskolinta – 125,6 tūkst. Eur. Negrąžintų paskolų likutis
2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 3041,0 tūkst. Eur. Per metus skoliniai įsipareigojimai sumažėjo 20

Pagal Savivaldybės Skolinių įsipareigojimų (forma Nr. 3-sav.) bei Mokėtinų ir gautinų sumų (forma Nr. 4) 2015-1231 duomenis.
17
Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl
ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas (2015 m.
birželio 30 d. Nr. XII-1927) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 903 „Dėl
Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos
krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“.
16
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proc. Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl Savivaldybės kontroliuojamų
įmonių prisiimtų įsipareigojimų 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 504,5 tūkst. Eur.
Nustatyta, kad Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje18 ne pilnai atskleista
informacija apie Savivaldybės per 2015 m. grąžintas paskolas. Ataskaitoje nurodyta grąžintų
paskolų suma – 391,4 tūkst. Eur, nors faktiškai per 2015 m. grąžinta paskolų suma yra 884,0 tūkst.
Eur, skirtumas – 492,6 tūkst. Eur. Skirtumas susidarė, nes iš Europos Sąjungos paramos lėšų
grąžinama paskolų suma nebuvo įtraukta į Tarybos tvirtinamo biudžeto planuojamus asignavimus.
Iš Europos Sąjungos paramos lėšų į Savivaldybės sąskaitą gauta suma tiesiogiai buvo pervesta
kredito įstaigai. Savivaldybės Skolinių įsipareigojimų 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje parodyta
visa per metus grąžintų paskolų suma, todėl nurodytas teisingas negrąžintų paskolų 2015 m.
pabaigoje likutis.
Atsižvelgiant į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą19, nuo 2016 m. tvirtinant
Savivaldybės biudžetą į pajamas ir asignavimus įtraukiamos ir Europos Sąjungos paramos lėšos,
rekomenduojame patikslinti 2016 m. Savivaldybės biudžetą, įtraukiant visą per metus grąžinamą
paskolų sumą, tame tarpe ir iš Europos Sąjungos paramos gautų lėšų numatomą grąžinti paskolų
dalį.
Skolinių įsipareigojimų bei Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitose pateikiami
duomenys apie faktiškai paimtų ir negrąžintų paskolų likutį. Vadovaujantis Savivaldybių
skolinimosi taisyklėmis20, vertinant Savivaldybės skolinimosi limitus įskaitomi visi Savivaldybės
prisiimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų, finansinės
nuomos (lizingo) sutartis bei kitus skolos dokumentus. Įvertinus visus Savivaldybės prisiimtus, bet
dar 2015 m. gruodžio 31 d. neįvykdytus įsipareigojimus pagal paskolų ir garantijų sutartis,
nustatyta, kad Savivaldybės skola sudaro 54 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir
valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybės biudžetui sumos (limitas yra
70 proc.), garantiniai įsipareigojimai yra 6,4 proc. (limitas – 10 proc.)
Savivaldybė skolindamasi neviršija Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų savivaldybės
skolos ir metinio grynojo skolinimosi limitų.
Remiantis Valstybės kontrolės savivaldybėse atlikto finansinio (teisėtumo) audito21
rezultatais, siekiant užtikrinti Savivaldybės finansinės padėties tvarumą, efektyvų skolinių
įsipareigojimų vykdymą, siūlome nustatyti Savivaldybės skolinimosi politiką, turėti įsipareigojimų
valdymo veiksmų planą, nes būsimais laikotarpiais, kol Savivaldybė turės prievolę vykdyti
ilgalaikius skolinius įsipareigojimus, galima rizika, kad bus nepajėgi užtikrinti tinkamą funkcijų
vykdymą, įgyvendinti investicijų projektus ir įsipareigojimus kreditoriams.
Įvertinus 2015 metų pateiktus duomenis apie Savivaldybės biudžeto pajamas, išlaidas,
įsipareigojimus ir suteiktas garantijas bei paskolas, mokėtinas ir gautinas sumas, reikšmingų klaidų,
turinčių įtakos metinio Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teisingumui, nenustatyta.

Savivaldybės Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-12-31 ataskaita (forma Nr. 2-sav.).
Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas (TAR, 2015-12-21, Nr. 20134).
20
Savivaldybių skolinimosi taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr.
345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“.
21
Valstybinio audito 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybėse atlikto finansinio
(teisėtumo) audito rezultatų Nr. FA-P-30-1-32.
18
19
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3. Dėl Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo ir disponavimo jomis teisėtumo
Pagal Biudžeto sandaros įstatymą22, asignavimų valdytojai privalo užtikrinti programų
vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir
rezultatyvumą.
3.1. Dėl asignavimų, skirtų socialinei pašalpai mokėti
Per 2015 m. nepanaudota 171,5 tūkst. Eur asignavimų, skirtų socialinei pašalpai
mokėti. Asignavimai Tarybos sprendimais metų eigoje pagal poreikį paskirstyti asignavimų
valdytojams. Asignavimai paskirstyti vadovaujantis Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei
paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašu23 (toliau – Tvarkos aprašas).
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 24 4 str. 5 d.
nustatyta, kad nepanaudotos savivaldybių biudžetų lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir
mokėti, atsižvelgiant į poreikį, pirmiausia naudojamos kitai socialinei paramai finansuoti
savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Taryba, patvirtindama25 lėšų naudojimo tvarką, Tvarkos
aprašo 3 dalyje nustatė, kad nepanaudotos lėšos pirmiausia naudojamos kitai socialinei paramai
finansuoti pagal išvardintas priemones. Tačiau Tvarkos aprašo 4 dalyje nustatė, kad 3 dalyje
nurodytoms priemonėms nepanaudotos Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos piniginei socialinei
paramai, skiriamos kitoms Savivaldybės reikmėms.
Pažymėtina, kad visos socialinei pašalpai mokėti nepanaudotos lėšos (171,5 tūkst. Eur)
Tarybos sprendimais asignavimų valdytojams paskirstytos vadovaujantis Tvarkos aprašo 4 dalimi, t.
y. skirtos ne socialinėms, o kitoms Savivaldybės reikmėms tenkinti. Tarybos sprendimais
paskirstytos lėšos asignavimų valdytojams įvairioms reikmėms tenkinti, prieš tai neatlikus lėšų kitai
socialinei paramai poreikio analizės, nors Tvarkos aprašo 4 dalis nustato, kad tik nepanaudotos kitai
socialinei paramai finansuoti lėšos pagal Tvarkos aprašo 3 dalį, gali būti skiriamos panaudoti
kitoms Savivaldybės reikmėms. Išanalizavus Tarybos sprendimus, kuriais buvo paskirstytos
socialinei pašalpai mokėti nepanaudotos lėšos, nustatyta, kad Barstyčių vaikų globos namams
Tarybos sprendimu26 buvo skirta 5,8 tūkst. Eur. Likusios lėšos (165,7 tūkst. Eur) buvo paskirstytos
asignavimų valdytojams ne socialinėms, o kitoms reikmėms tenkinti. Taigi, tik 3,4 proc.
nepanaudotų socialinei pašalpai mokėti lėšų 2015 m. buvo skirta kitai socialinei paramai finansuoti,
o 96,6 proc. – kitoms Savivaldybės reikmėms tenkinti.
Negalime patvirtinti, kad 171,5 tūkst. Eur socialinei pašalpai mokėti nepanaudotų lėšų
Tarybos sprendimais buvo paskirstyta asignavimų valdytojams nepažeidžiant Piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo27 bei Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei
paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo28 nuostatų.

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas (Žin., 1990, Nr. 24-596).
Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašas,
patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T9-83.
24
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (Žin., 2003-07-23, Nr.
73-3352).
25
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimas Nr. T9-83 „Dėl nepanaudotų lėšų, skirtų
piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“.
26
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T9-133 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės
2015 metų biudžeto patikslinimo“.
27
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (Žin., 2003-07-23, Nr.
73-3352).
28
Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašas,
patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T9-83.
22
23
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3.2. Dėl viešųjų pirkimų vykdymo
Nustatėme, kad 20,2 tūkst. Eur lėšų Prekių ir paslaugų išlaidų srityje panaudota
pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo29 bei Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių30 nuostatas.
Atlikdami audito procedūras viešųjų pirkimų organizavimo srityje vertinome
supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymą seniūnijose ir nustatėme, kad vykdant viešuosius pirkimus
nėra užtikrinamas racionalus ir teisėtas lėšų naudojimas Savivaldybės administracijoje, nes:
- Pažeidžiant Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 19.1 punkto nuostatą, kad mažos
vertės pirkimo apklausa žodžiu gali būti vykdoma, kai pirkimo sutarties vertė neviršija 3,0 tūkst.
Eur be PVM, vykdyti pirkimai žodžiu Skuodo, Barstyčių bei Ylakių seniūnijose.
- Pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8 p. nuostatą, kad pirkimo sutarties
sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, nesilaikoma sudarytose sutartyse
nustatytos prekių kainos Skuodo, Aleksandrijos bei Šačių seniūnijose, už prekes apmokama pagal
išrašytas sąskaitas faktūras, neatsižvelgiant į sutartyse nurodytą kainą.
- Seniūnijos neįsigyja prekių, paslaugų ar darbų iš Centrinės perkančiosios
organizacijos (CPO) ar per ją ir nepateikia dokumento, įrodančio tokį apsisprendimą.
Pažeidžiama Viešųjų pirkimų įstatymo 15 str. 5 dalies nuostata, kad perkančiosios
organizacijos privalo įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš CPO arba per ją, kai CPO kataloge
siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir perkančioji
organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas.
Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti CPO kataloge siūlomų
prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą.
- Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) nėra paskelbtos
seniūnijose sudarytos pirkimo sutartys. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo reikalavimas31, kad
perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti
CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.
Savivaldybės administracijai 2016 m. vasario 11 d. raštu Nr. KADV1-8 bei 2016 m.
balandžio 13 d. raštu Nr. KADV1-27 pateiktos rekomendacijos dėl viešųjų pirkimų organizavimo
tobulinimo, dėl lėšų naudojimo vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo bei Supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklių nuostatomis.
Audito metu nustatyti trūkumai nedaro reikšmingos įtakos Savivaldybės biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinio teisingumui, išskyrus Ataskaitos 3 skyriuje išdėstytus pastebėjimus dėl
teisėto lėšų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.

4. Dėl Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo
Pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymą , turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama efektyviai ir racionaliai.
32

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996-09-06, Nr. 84-2000).
Skuodo rajono savivaldybės administracijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Savivaldybės
administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. A1-1.
31
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 1S-199 (aktuali redakcija 2015 m. gruodžio
31 d. įsakymas Nr. 1S-222).
32
Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 2006,
Nr. 87-3397).
29
30

15
4.1. Dėl patalpų nuomos
Pažeidžiant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo nuostatas, privačiam subjektui, teikiančiam mokinių maitinimo paslaugą, neteisėtais
būdais leidžiama naudotis švietimo įstaigų patikėjimo teise valdomu turtu.
Atliktas tyrimas dėl naudojamo švietimo įstaigų turto mokinių maitinimo paslaugoms
teikti ir nustatyti dalykai Savivaldybės administracijai pateikti Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m.
birželio 23 d. rašte Nr. KADV1-51 (5 priedas).
Savivaldybės administracijai buvo rekomenduota užtikrinti teisėtą turto, reikalingo
mokinių maitinimo paslaugai teikti bendrojo ugdymo mokyklose, perdavimą maitinimo paslaugą
teikiančiai įmonei.
Savivaldybės administracija 2016 m. liepos 1 d. raštu Nr. (4.1.18)-R2-1211
informavo, kad bus keičiamos negyvenamų patalpų švietimo įstaigose nuomos sutartys.
4.2. Dėl želdynų kūrimo Savivaldybėje
Vadovaujantis Želdynų įstatymo33 10 str. 1 d., želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo,
želdynų kūrimo, želdinių veisimo valdymą vykdo savivaldybės.
Nustatėme, kad Savivaldybėje visiškai nebuvo atlikta želdynų ir želdinių
inventorizacija, vadovaujantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis 34 (toliau
Inventorizavimo taisyklės). Kaip informavo Savivaldybės administracijos specialistai,
inventorizavimui skirtos valstybės lėšos nebuvo panaudotos ir grąžintos atgal dėl darbo krūvio,
skubaus darbo tempo ir žmogiškųjų išteklių trūkumo.
Pažymėtina, kad vadovaujantis Inventorizavimo taisyklių 3 p., želdynų ir želdinių
inventorizavimas savivaldybių lygiu turi būti atliekama kas 10 metų. Vadovaujantis Želdynų
įstatymo 18 str. 2 d., želdynai ir želdiniai turi būti inventorizuojami visuose želdynuose ir
želdiniuose, nepaisant žemės nuosavybės formos. Vadovaujantis minėto įstatymo 18 str. 5 ir 6 d.,
remiantis želdynų ir želdinių inventorizavimo duomenimis ir šio įstatymo nustatyta želdynų
klasifikacija, tvarkoma želdynų ir želdinių apskaita, kurios duomenys turi būti prieinami visiems
suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir kasmet skelbiami viešai.
Negavome iš Savivaldybės administracijos informacijos, ar yra paskirtas atsakingas
Savivaldybės administracijos tarnautojas ar skyrius, atsakingas už želdynų planavimą, kūrimą,
apsaugą, tvarkymą ir priežiūros darbus Savivaldybėje, kaip tai nustatyta Želdynų įstatymo 10 str. 2
d. Gavome informaciją, kad Savivaldybėje yra sudaryta Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros
komisija35 (toliau – Komisija), vadovaujantis Želdynų įstatymo 10 str. 1 d. 3 p. Veikdama pagal
Nuostatus36, Komisija užtikrina ir vykdo želdinių apsaugą, jų priežiūrą, kirtimą ir pertvarkymą
rajone.
Atsižvelgiant į tai, kad viena iš Vietos savivaldos įstatyme37 išdėstytų savivaldybės
savarankiškųjų funkcijų yra <...> savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga,
tvarkymas ir kūrimas, inventorizacijos, apskaitos <...> organizavimas ir stebėsena,
rekomenduojame skirti didesnį dėmesį šios funkcijos vykdymui. Vadovaujantis Želdynų įstatymo
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215).
Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2008-01-08 įsakymu Nr. D150.
35
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-03 įsakymas Nr. A1-410.
36
Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatai, patvirtinti Savivaldybės administracijos 2008-04-23
įsakymu Nr. A1-213.
37
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994-07-20, Nr. 55-1049).
33
34
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10 str. 3 d., būtina želdinių veisimo prioritetus ir priemones numatyti Savivaldybės strateginiame
plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose.
4.3. Dėl bendro naudojimo objektų valdymo ir priežiūros kontrolės
Atlikome auditą, kurio tikslas buvo – įvertinti, ar Savivaldybės administracija užtikrina
bendro naudojimo objektų rajone valdymo ir priežiūros kontrolę. Audito metu nustatyti dalykai
išdėstyti 2016 m. vasario 17 d. audito ataskaitoje Nr. KADV3-2. Su ataskaita galima susipažinti
interneto svetainėje adresu www.skuodas.lt.
Pažymėtina, kad Savivaldybės administracijos sudarytas veiksmų planas nėra
įgyvendinamas, todėl ateityje bus atliekamos papildomos audito procedūros, siekiant užtikrinti
tinkamą bendro naudojimo objektų valdymą rajone.
Įvertinus turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą Savivaldybėje,
nustatyta, kad dėl reikšmingų trūkumų ir neatitikimų nėra užtikrinamas teisėtas ir racionalus turto
naudojimas.

5. Dėl metinės inventorizacijos vykdymo
Inventorizacija – tai turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir jų faktiškai rastų likučių
palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis. Inventorizacijos atlikimą reglamentuoja
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu38 patvirtintos inventorizacijos taisyklės (toliau –
Taisyklės). Pagal minėtų Taisyklių nuostatas turi būti inventorizuojamas visas įstaigoje esantis
turtas. Įstaigos vadovas įstatymų nustatyta tvarka atsako už inventorizacijos organizavimą ir
atlikimą laiku, inventorizavimo duomenų išsaugojimą, kartu su vyriausiuoju buhalteriu atsakingas
už teisingų inventorizacijos rezultatų įtraukimą į apskaitą. Pagal nustatytus reikalavimus atlikta
inventorizacija yra finansinėse ataskaitose pateikiamos informacijos patikimumo garantas.
Audito metu buvo vertinamas ilgalaikio turto ir atsargų metinės inventorizacijos
atlikimas, vadovaujantis Taisyklėmis, Savivaldybės administracijoje ir seniūnijose: Aleksandrijos,
Barstyčių, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Notėnų, Skuodo miesto, Skuodo, Šačių, skolų (mokėtinų ir
gautinų) – Savivaldybės administracijoje. Stebėtojo teisėmis dalyvavome visų seniūnijų
inventorizacijose.
Administracijos direktorius 2015 spalio 29 d. įsakymu39 patvirtino inventorizacijos
komisijas (viena – Savivaldybės administracijos ir devynios – seniūnijose) ir inventorizacijos
atlikimo tvarką. Įsakymas paruoštas laikantis Taisyklių.
Savivaldybės administracijos materialiai atsakingų asmenų sąrašas patvirtintas
Administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 9 d. įsakymu40. Materialiai atsakingų asmenų sąrašas
nepakeistas pasikeitus materialiai atsakingiems asmenims (pasikeitė Administracijos struktūra,
darbuotojai). Taisyklių 5.4. punktas nurodo, kad materialiai atsakingas asmuo – asmuo, su kuriuo
subjekto vadovas yra sudaręs visiškos materialinės atsakomybės sutartį.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr.719 (2014-10-03 nutarimo Nr. 1070 redakcija), TAR,
2014-10-07, Nr.13731.
39
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-29 įsakymas Nr. A1-696 „Dėl inventorizacijos
komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“.
40
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-09 įsakymas Nr. A1-9 „Dėl savivaldybės
materialiai atsakingų asmenų tvirtinimo“.
38
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Lietuvos Respublikos darbo kodekso 256 straipsnyje nurodyta, kad visiškos
materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma su darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiai
susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir
dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe. Konkrečių darbų ir pareigų sąrašas nustatomas
kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra, ‒ darbo tvarkos taisyklėse. Savivaldybės administracijos
vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu
Nr. A1-276, 59 punkte nurodyta, kad su šiais valstybės tarnautojais ir darbuotojais, einančiais
pareigas, betarpiškai susijusias su jiems perduotų materialinių vertybių saugojimu, priėmimu,
išdavimu, pirkimu, transportavimu, naudojimu, sudaromos visiškos materialinės atsakomybės
sutartys: su seniūnais, skyrių vedėjais, specialistais, nepriklausančiais padaliniui, specialistais,
kuriems pareigybės aprašyme nustatytos šios funkcijos, vairuotojais, kasininkais.
Kaip informavo Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistai,
visiškos materialinės atsakomybės sutarčių darbuotojai neturi, tik įsakymu patvirtinti materialiai
atsakingi asmenys.
Vykdant 2015 m. inventorizaciją, kai kurie darbuotojai, kaip materialiai atsakingi
pasirašė už turtą, už kurį nėra materialiai atsakingi.
Siekiant ištaisyti esamus trūkumus, Administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 20
d. įsakymu Nr. A1-27841 patvirtintas naujas atsakingų asmenų sąrašas, atitinkantis dabartinę
situaciją. Savivaldybės administracijoje nebeliko materialiai atsakingų asmenų, tik atsakingi. Tuo
pačiu įsakymu pripažintas netekusiu galios Administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 9 d.
įsakymas Nr. A1-942. Administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. A1-32143
patvirtintos naujos Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklės, kuriose nebeliko
reikalavimo sudaryti visiškos materialinės atsakomybės sutarčių.
Pažeidimai, nustatyti seniūnijų inventorizacijų metu:
 Ylakių seniūnijoje išsinuomotas turtas neįtrauktas į apskaitą, todėl
neinventorizuojamas, nors nuo 2013 m. rugsėjo 24 d. sudaryta nuomos sutartis su UAB „Biuro
mašinos“, sutarties Nr.1-30058799, išsinuomotas kopijuoklis Kyocera1128;
 Ylakių, Mosėdžio, Barstyčių, Šačių, Lenkimų seniūnijos inventorizuoja
Savivaldybės administracijai nuosavybės teise priklausantį turtą, tačiau turtu faktiškai naudojasi
Skuodo rajono kultūros centras. Turtas turėtų būti perduotas Skuodo rajono kultūros centrui valdyti
teisėtais pagrindais;
 Ylakių seniūnija inventorizuoja Savivaldybė administracijai nuosavybės teise
priklausantį turtą, tačiau turtu faktiškai naudojasi Skuodo meno mokyklos Ylakių filialas. Turtas
turėtų būti perduotas Skuodo meno mokyklai valdyti teisėtais pagrindais;
 Skuodo miesto seniūnija inventorizuoja Savivaldybės administracijai nuosavybės
teise priklausantį turtą, tačiau turtu faktiškai naudojasi Kūno kultūros ir sporto centras. Turtas turėtų
būti perduotas Kūno kultūros ir sporto centrui valdyti teisėtais pagrindais.
Dalyvaujant inventorizacijos procese nustatyta, kad inventorizacijos komisijų nariai
supažindinami su Taisyklėmis, parengtais dokumentais, aprūpinami priemonėmis, kurių reikia
inventorizacijai atlikti.
Gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijos atlikimą reglamentuoja Taisyklių 45-49
punktai. Subjektai, vadovaudamiesi protingumo ir racionalumo kriterijais, nustato gautinų ir
mokėtinų sumų derinimo tvarką. Gautinos ir mokėtinos sumos, kurių derinimo sąnaudos viršytų
tikėtiną naudą, gali būti inventorizuojamos jų nederinant. Kai viena iš tarpusavio gautinų ir
Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos atsakingų asmenų sąrašo patvirtinimo.
Dėl savivaldybės materialiai atsakingų asmenų tvirtinimo.
43
Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo.
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mokėtinų sumų derinimo šalių yra viešojo sektoriaus subjektas, tarpusavio gautinų ir mokėtinų
sumų suderinimas įforminamas suderinimo aktu. Jame nurodoma mokėtina arba gautina suma, jos
atsiradimo priežastis ir data, nustatoma ar prievolės nepasibaigusios. Gautinų ir mokėtinų sumų
inventorizacija atliekama gautinų ir mokėtinų sumų suderinimo aktų duomenis sutikrinant su
buhalterinėje apskaitoje užregistruotais gautinų ir mokėtinų sumų likučiais. Gautinų ir mokėtinų
sumų inventorizavimo apraše turi būti nurodytas kreditoriaus arba skolininko pavadinimas, gautina
arba mokėtina suma ir jos atsiradimo data, tarpusavio suderinimo data.
Patikrinus Savivaldybės administracijos gautinų ir mokėtinų sumų inventorizavimo
aprašus, pažeidimų nenustatyta. Gautinos ir mokėtinos sumos inventorizuotos vadovaujantis
Taisyklių nuostatomis, pateikti inventorizacijos komisijos siūlymai nuvertinti skolas, vadovaujantis
22-ojo VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nuostatomis.

6. Dėl Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintą 2015 metų konsolidavimo
schemą Skuodo rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupę sudaro 28 viešojo
sektoriaus subjektai.
Vertinimo metu nustatyta, kad visi viešojo sektoriaus subjektai, nurodyti 2015 m.
konsolidavimo schemoje, pateikė duomenis VSAKIS (viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų
konsolidavimo informacinė sistema).
Į konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį yra įtrauktos Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu45 patvirtintų Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų
finansinės ataskaitos už 2015 metus: 23 biudžetinių įstaigų (Skuodo atviras jaunimo centras
įsteigtas nuo 2015 m. rugsėjo 1d. ir įtrauktas į konsolidavimo schemą), 4 viešųjų įstaigų,
Savivaldybės iždo (5 pav.).
44

Skuodo rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupė

23 biudžetinės
įstaigos
(sąrašas pateiktas 3
priede)

4 viešosios įstaigos:
Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis
Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras
Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centras
Ylakių globos namai

Savivaldybės iždas

4 pav. Skuodo rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės sudėtis
Taip pat Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje yra įtrauktas
finansinis turtas, kurį sudaro Savivaldybei priklausantis šių bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas:
UAB Skuodo autobusų stotis, UAB Skuodo šiluma, UAB Skuodo vandenys, VšĮ Skuodo
stomatologijos paslaugos, UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, VšĮ Skuodo
informacijos centras.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-02-04 įsakymas Nr. 1K-51 „Dėl 2015 metų Lietuvos Respublikos
viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties, lygių ir atsakingų už konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo“ (TAR, 2016-02-08, Nr. 2434).
45
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-04 įsakymas Nr. A1-706 „Dėl Skuodo rajono
savivaldybės 2015 m. kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašo ir viešojo sektoriaus subjektų grupės 2015 m.
finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties patvirtinimo“.
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Parengtą Savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį
tikrinome ir analizavome šiais aspektais: viešojo sektoriaus subjektų paketų informacijos
teisingumo, tarpusavio sandorių eliminavimo, nesuderintų operacijų analizės, rankinių įrašų
tikrinimo, konsoliduotų duomenų teisingumo.
Atlikus audito procedūras nustatėme, kad Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje atskleista visa reikalinga informacija. Iš viso atlikti 45
koreguojantys įrašai, iš jų: 26 – užregistruoti rankiniai duomenų koregavimo įrašai, 19 –
užregistruoti, bet panaikinti (stornuoti). Visiems 26 užregistruotiems rankiniams duomenų
koregavimo įrašams yra pateiktos pateisinančios pažymos. Pagal Finansų skyriaus pateiktas
konsolidavimo kontrolės bei konsoliduotųjų ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaitas neištaisytų
klaidų nenustatėme.
6.1. Savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje (KFAR)
buvo nustatyta klaidingai pateikta informacija apie finansinį turtą, nuosavybės metodo įtaką ir
einamųjų metų deficitą. Sumos nebuvo reikšmingos. Rengiant 2015 m. KFAR klaidos buvo
ištaisytos. Savivaldybės administracija pateikė teisingą informaciją apie kontroliuojamus,
asocijuotus ir kitus subjektus (6 VSAFAS „Aiškinamasis raštas“ 1 priedas), išskyrus tai, kad:
- UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (asocijuotas subjektas, toliau –
UAB KRATC) nepateikė 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio Savivaldybės administracijai iki
2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo į VSAKIS.
Administracijos direktoriaus įsakymu46 patvirtinta kontroliuojamųjų uždarųjų akcinių
bendrovių ir asocijuotų subjektų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo tvarka Savivaldybės
administracijai. Įsakyme išvardintos visos kontroliuojamos uždarosios akcinės bendrovės: Skuodo
autobusų stotis, Skuodo šiluma ir Skuodo vandenys ir du asocijuoti subjektai: VšĮ Skuodo
informacijos centras ir VšĮ Skuodo stomatologijos paslaugos. UAB KRATC toks įpareigojimas
nenustatytas, nors Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo47 1 str. 3 d. įpareigoja juridinius
asmenis pateikti finansines ataskaitas akcininkams, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai, o 19 str. 6
d. reglamentuoja, kad viešojo sektoriaus subjektas gali reikalauti, kad įmonės ir įstaigos pateiktų
finansinę informaciją, reikalingą viešojo sektoriaus subjekto finansinėms ataskaitoms parengti.
UAB KRATC 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinį Savivaldybės administracijai
pateikė 2016 m. birželio pradžioje, mūsų Tarnybai jis elektroniniu paštu pateiktas 2016-06-14. Į
2015 m. KFAR pateikti tik 2014 metų duomenys, todėl finansinis turtas sumažintas, o neigiama
nuosavybės metodo įtaka padidinta 2,69 Eur. UAB KRATC valdoma akcijų dalis yra tik 0,002
proc., todėl suma visiškai nereikšminga, tačiau bendra tvarka turėtų galioti visoms įmonėms ir
įstaigoms, kurių finansinių ataskaitų informacija patenka į Savivaldybės KFAR.
- UAB Skuodo šiluma 2016-03-04 pateikė Savivaldybės administracijai neaudituotas
2015 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas. 2015 m. gruodžio 31 d. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nurodyta, kad įmonė 2015 m. patyrė 124,4 tūkst. Eur nuostolį. Po Valdybos pastabų, dėl neteisingai
nurašyto ilgalaikio turto, finansinės ataskaitos buvo taisomos ir galutinis 2015 m. rezultatas – 56,8
tūkst. Eur pelnas. Nors ir yra galimybė einamaisiais metais koreguoti Savivaldybės administracijos
finansines ataskaitas pagal pateiktas audituotas kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių
finansines ataskaitas, tačiau toks rezultato skirtumas iškreipia ir KFAR teisingumą.
Nustatytos klaidos nedaro reikšmingos įtakos Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio duomenų teisingumui.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. A1-764 „Dėl
finansinės atskaitomybės pateikimo“.
47
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas (Žin., 2007-07-12, Nr. 77-3046).
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6.2. 2015 metais atlikto audito metu nustatėme, kad mokyklų bibliotekų fondai
klaidingai apskaitomi kaip naudojamas ūkinis inventorius nebalansinėse sąskaitose, vadovaujantis
8-uoju VSAFAS „Atsargos“.
Pr. Žadeikio gimnazijai, Ylakių gimnazijai, Mosėdžio gimnazijai, Bartuvos
progimnazijai, Barstyčių, Lenkimų, Aleksandrijos ir Šačių mokykloms buvo rekomenduota grožinę
literatūrą bei kitus dokumentus, skirtus mokyklų bibliotekų vartotojų informaciniams, mokslo,
kultūriniams ar kitiems poreikiams tenkinti, apskaityti kaip bibliotekos fondą, vadovaujantis 12-ojo
VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ reikalavimais (bibliotekos fondas apskaitoje
registruojamas kito ilgalaikio materialiojo turto grupėje). 2015 m. Lenkimų Simono Daukanto
mokykloje – daugiafunkciame centre buvo panaikinta mokyklos biblioteka ir visa grožinė literatūra
perduota R. Granausko viešosios bibliotekos Lenkimų filialui. Visose likusiose mokyklose 2015
metų pabaigoje grožinei literatūrai apskaityti buvo suformuoti bibliotekų fondai pagal finansavimo
šaltinius, bendroje sumoje 207,9 tūkst. Eur (žr. 6 pav.).
48
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17,9

44,1

23,7

Pr. Žadeikio gimnazija
Ylakių gimnazija

28,1

Mosėdžio gimnazija
Bartuvos progimnazija
Barstyčių pagr. mokykla

43,3

Aleksandrijos pagr. mokykla

38,8

Šačių pagr. mokykla

6 pav. Bibliotekų fondai mokyklose, tūkst. Eur
Didžiąją dalį mokyklų bibliotekų knygų ir kitų dokumentų vertės sudarė vadovėliai.
Visose mokyklose, vadovaujantis patvirtintomis apskaitos politikomis, vadovėliai ir toliau bus
apskaitomi pagal 8-ąjį VSAFAS „Atsargos“, kaip mokymo priemonės.
6.3. 2015 m. atlikto audito metu Valstybės kontrolė nustatė, kad Skuodo rajono
savivaldybės vietinės reikšmės kelių apskaita nėra teisinga:
- gatvės apskaitomos tik atskiromis atkarpomis, atlikus tų atkarpų kapitalinį remontą
(rekonstrukciją) bei kadastrinius matavimus;
- dalis gatvių ir statinių nėra apskaityti Savivaldybės administracijos apskaitos
registruose;
- apskaitos kortelėse nurodoma nepakankama informacija;
- ne visi inventorizavimo aprašai sutikrinti su buhalterinės apskaitos duomenimis
2014-12-31;
- keliai iš nebaigtos statybos nėra perkeliami į infrastuktūros statinius, kai yra
eksploatuojami;
- tik labai mažai daliai vietinės reikšmės kelių yra atlikta techninė inventorizacija ir
jie įregistruoti nekilnojamojo turto registre.
Kontrolės ir audito tarnybos 2015 m. liepos 14 d. Ataskaita Nr. KADV3-12 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2014
metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“.
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Per 2015 m. Savivaldybės administracija ištaisė daugelį neatitikimų. Vietinės reikšmės
kelių ir gatvių sąrašas (toliau – Sąrašas) patvirtintas Tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T937. Seniūnijos pateikė inventorizuotus vietinių kelių (gatvių) ilgius, pločius, dangas ir patikslino jų
numeravimą pagal 2009 metais VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto parengtą Skuodo rajono
savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą, kuri
patvirtinta Administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-30. Patikrinome trijų
seniūnijų duomenis: Ylakių, Barstyčių ir Mosėdžio. Palyginus Sąrašo ir apskaitos registrų,
inventorizacijos duomenis seniūnijose 2015 m. spalio 31 d., nustatėme, kad:
 pagal Sąrašą visi keliai (gatvės) užregistruoti apskaitoje;
 sutvarkytos apskaitos kortelės, prieš tai nebuvę apskaitoje keliai (gatvės)
užregistruoti simboline 1 euro verte;
 kelių (gatvių ) apskaita tvarkoma pagal turto vienetus, apskaitos kortelėse
nurodomas kelio numeris, ilgis, plotis, danga;
 kelių (gatvių) inventorizacija seniūnijose atlikta vadovaujantis Administracijos
direktoriaus 2015 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. A1-696, inventorizacijos aprašų - sutikrinimo
žiniaraščių duomenys atitinka apskaitos ir Sąrašo duomenis, inventorizacija baigta.
 patikrinus Nebaigtos statybos sąskaitos likučius 2015 m. gruodžio 31 d. neatitikimų
nebuvo nenustatyta. Nebaigtoje statyboje yra tik ruošiamų tvarkyti kelių techniniai projektai arba
keliai, kuriems dar nėra darbų užbaigimo aktų.
Dėl lėšų trūkumo Savivaldybė nepajėgi atlikti techninės inventorizacijos darbų bei
teisiškai įregistruoti vietinės reikšmės kelių Nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo turto
registre 2014 m. buvo įregistruota 16 gatvių ir 4 aikštės, 2015 m. – tik rekonstruota Mosėdžio
miestelio Gėlių gatvė (išlaidų suma – 159 eurai). Pažymėtina, kad jau praėjusiais metais
Savivaldybės administracijai buvo rekomenduota numatyti vietinės reikšmės kelių techninės
inventorizacijos ir teisinės registracijos ilgalaikę perspektyvą, siekiant užtikrinti tikslią ir teisingą
kelių buhalterinę apskaitą Savivaldybėje. Deja, į rekomendaciją kol kas neatsižvelgta.
Savivaldybės taryba 2012 m. vasario 28 d. sprendimu49 patvirtino Vietinės reikšmės
kelių informacinės sistemos nuostatus (toliau – Nuostatai), skirtus Savivaldybės vietinės reikšmės
keliams inventorizuoti, tvarkyti, saugoti bei informacinei sistemai sukurti. Nustatėme, kad
Savivaldybėje nėra sukurta dokumentinė ir skaitmeninė savivaldybės duomenų bazė, skirta vietinės
reikšmės keliams (gatvėms) registruoti ir registro duomenims saugoti. Kaip informavo
Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vedėja, informacinė sistema
nesukurta dėl lėšų trūkumo ir artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje bus naikinamas
sprendimas dėl Nuostatų patvirtinimo, nes yra pasikeitę teisės aktai ir nebėra prievolės Savivaldybei
kurti vietinės reikšmės kelių duomenų bazės.
Atliekant infrastruktūros ir kitų statinių metinę inventorizaciją nesivadovauta 12-ojo
VSAFAS “Ilgalaikis turtas” 66 p. ir 22-ojo VSAFAS “Turto nuvertėjimas” nuostatomis ir
nevertinta, ar vietinės reikšmės keliai turi nuvertėjimo požymių.
2015 m. KFAR Infrastruktūros ir kiti statiniai (A. , II.4) sudaro 19273,35 tūkst. Eur, iš
jų Savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir kiti statiniai – 19047,61 tūkst. Eur (98,8 proc.).
Keliai, gatvės ir kiti statiniai (aikštelės) sudaro 10214,58 tūkst. Eur.
Nustatėme, kad vietinės reikšmės kelių ir gatvių apskaita yra teisinga, ankstesniais
metais nustatyti trūkumai per 2015 m. ištaisyti, išskyrus aukščiau nurodytus dalykus.

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012-02-28 sprendimas Nr. T9-20 „Dėl Skuodo rajono vietinės reikšmės kelių
informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.
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6.4. Savivaldybės KFAR FBA straipsnio „Biologinis turtas“ (B) likutis 2015-12-31
yra 0 eurų. Negalime patvirtinti KFAR nurodyto biologinio turto likučio, kuris yra 0 eurų,
teisingumo, nes:
- Savivaldybės teritorijoje yra 7 parkai ir 18 skverų. Parkai ir skverai (žemės sklypai)
nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, yra prižiūrimi Savivaldybės. Savivaldybės
administracijos apskaitoje biologinio turto grupėje nėra įregistruoti Savivaldybės teritorijoje esantys
parkai ir skverai.
- Savivaldybės administracijai įgyvendinant projektus, finansuojamus ES lėšomis,
mieste buvo pasodinti medžiai. Išlaidų suma augalams nėra išskiriama, visa įgyvendinamų projektų
vertė registruojama nebaigtos statybos sąskaitose, o vėliau perkeliama į infrastruktūros statinių
grupę.
Savivaldybės administracija ir kiti subjektai neturi nustatytos ne žemės ūkio paskirties
augalų ir gyvūnų priskyrimo biologinio turto vienetui tvarkos, kurioje būtų nurodyti aiškūs
biologinio turto pripažinimo ir registravimo apskaitoje kriterijai, reikšmingos sumos. T. y. nėra
konkrečiai apspręsta, kas bus laikoma biologinio turto vienetu (parkas, pavienis augalas ir pan.), kas
ir kokia tvarka nustatys ar turtas priskirtinas biologiniam turtui. Be to, Savivaldybė nėra patvirtinusi
biologinio turto vertinimo taisyklių (metodikos).
Dėl to, kad nėra apibrėžtų aiškių kriterijų, neįmanoma nustatyti, ar aukščiau
išvardintais atvejais ne žemės ūkio augalai turėjo būti registruojami apskaitoje biologinio turto
grupėje.
Tam, kad Savivaldybėje nėra apskaitomas biologinis turtas, įtakos galėjo turėti ir tai,
kad Savivaldybėje visiškai nebuvo atlikta želdynų ir želdinių inventorizacija, vadovaujantis
Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis50. Kaip informavo Savivaldybės
administracijos specialistai, inventorizavimui skirtos valstybės lėšos nebuvo panaudotos ir grąžintos
atgal dėl darbo krūvio, skubaus darbo tempo ir žmogiškųjų išteklių trūkumo (daugiau inf. 4.2
skyriuje).
Skuodo rajono Savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
pagal derinimo ir eliminavimo ryšius yra korektiškas, parodo tikrą ir teisingą Skuodo rajono
savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės 2015 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2015
metų veiklos rezultatą, grynojo turto pokyčius pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

7. Dėl nustatytų trūkumų šalinimo
Savivaldybės administracija ir tikrintos pavaldžios įstaigos dėl audito metu nustatytų
neatitikimų, pastebėjimų ir teiktų rekomendacijų buvo informuotos žodžiu bei raštu.
Malonu, kad visos įstaigos, kuriose buvo atliekamos audito procedūros, reaguodamos
į joms pateiktas rekomendacijas, informavo Kontrolės ir audito tarnybą apie nustatytų trūkumų
šalinimo bei rekomendacijų įgyvendinimo planus. Pagal šią audito ataskaitą naujai teikiamos
rekomendacijos (žr. ataskaitos 8 dalį) pateiktos Rekomendacijų įgyvendinimo plane (4 priedas).

Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2008-01-08 įsakymu Nr. D150.
50
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8. Rekomendacijos
Savivaldybės administracijai rekomenduojama:
1. Socialinei pašalpai nepanaudotas lėšas pirmiausia naudoti kitai socialinei paramai
finansuoti ir tik nustačius, kad nėra poreikio kitos socialinės paramos finansavimui, paskirstyti lėšas
asignavimų valdytojams kitoms reikmėms tenkinti (Ataskaitos 3.1 p.).
2. Patikslinti 2016 m. Savivaldybės biudžetą, įtraukiant visą per metus grąžinamą
paskolų sumą, tame tarpe ir iš Europos Sąjungos paramos gautų lėšų numatomą grąžinti paskolų
dalį (Ataskaitos 2 sk.).
3. Nustatyti Savivaldybės skolinimosi politiką (skolinimosi taisyklės, ilgalaikio
skolinimosi prioritetai, skolos analizė, rizikos dėl prisiimtų įsipareigojimų valdymas ir pan.)
(Ataskaitos 2 sk.).
4. Siekiant užtikrinti tikslią ir teisingą kelių buhalterinę apskaitą savivaldybėje
numatyti vietinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos ir teisinės registracijos ilgalaikę
perspektyvą (Ataskaitos 6.3 p.).
5. Užtikrinti, kad visas išsinuomotas turtas būtų įtraukiamas į apskaitą ir
inventorizuojamas (Ataskaitos 5 sk.).
6. Organizuoti Savivaldybės administracijai nuosavybės teise priklausančio turto
teisėtą perdavimą toms įstaigoms, kurios faktiškai naudojasi tuo turtu (Ataskaitos 5 sk.).
7. Siekiant pagerinti turto valdymo procesus Savivaldybėje, apsvarstyti galimybę
stiprinti žmogiškuosius išteklius šioje srityje (Ataskaitos 4 ir 5 sk.).
8. Visoms įstaigoms ir įmonėms, kurių finansinių ataskaitų duomenys reikalingi
Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinio parengimui, nustatyti vienodą finansinių
ataskaitų pateikimo tvarką ir apie tai informuoti įstaigas ir įmones (Ataskaitos 6.1 p.).
9. Nustatyti ne žemės ūkio paskirties augalų ir gyvūnų priskyrimo biologinio turto
vienetui tvarką, kurioje būtų nurodyti aiškūs biologinio turto pripažinimo ir registravimo apskaitoje
kriterijai, reikšmingos sumos (Ataskaitos 6.4 p.).
10. Paskirti atsakingą Savivaldybės administracijos tarnautoją ar skyrių, atsakingą už
želdynų planavimą, kūrimą, apsaugą, tvarkymą ir priežiūros darbus Savivaldybėje (Ataskaitos 4.2
p.).
11. Užtikrinti želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių
veisimo valdymą bei inventorizavimo vykdymą Savivaldybėje (Ataskaitos 4.2 p.).
12. Želdinių veisimo prioritetus ir priemones numatyti Savivaldybės strateginio
planavimo dokumentuose (Ataskaitos 4.2 p.).

Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė

Kristina Nikartienė

Kontrolieriaus pavaduotoja

Neringa Stasiūtė

Susipažino:
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių

Kazys Viršilas

Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus
vyriausioji specialistė, pavaduojanti skyriaus vedėją

Edita Gadeikienė

Savivaldybės administracijos Centralizuotos
buhalterijos skyriaus vedėja

Kristina Simaitienė
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Audito ataskaitos„ Dėl Skuodo rajono
savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“
1 priedas

Subjektų, kuriuose atliktos audito procedūros, sąrašas ir atsakingi asmenys
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Subjektas
Skuodo rajono savivaldybės administracija
Aleksandrijos pagrindinė mokykla
Lenkimų Simono Daukanto mokykla-daugiafunkcis centras
Notėnų pagrindinė mokykla
Šačių pagrindinė mokykla
Bartuvos progimnazija
Barstyčių pagrindinė mokykla
Pranciškaus Žadeikio gimnazija
Ylakių gimnazija
Mosėdžio gimnazija
Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras
Skuodo rajono kultūros centras
Mosėdžio vaikų lopšelis darželis
Ylakių vaikų lopšelis darželis
Skuodo meno mokykla
Barstyčių vaikų globos namai
Pedagoginė psichologinė tarnyba
Skuodo vaikų lopšelis darželis
Kūno kultūros ir sporto centras
R. Granausko viešoji biblioteka
Skuodo muziejus
Skuodo KVAP mokykla
Skuodo atviras jaunimo centras

____________________________________________
Kristina Nikartienė
2016-07-14

Subjekto vadovas
P. Vaškys
O. Gerulskienė
A. Palšys
J. Einikis
B. Bagočius
V. Jokšas
C. Paulauskas
G. Skarienė
V. Statkus
A. Šverienė
R. Razmienė
V. Valinskis
L. Drąsutienė
Ž. Rancienė
A. Raugienė
R. Kašinskienė
L. Rimkūnienė
J. Vencevičienė
A. Lenkis
J. Grušas
A. Ozolienė
T. Kubilius
R. Gembutas
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rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“
2 priedas

Asignavimų valdytojų sąrašas
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Subjekto pavadinimas
Skuodo vaikų lopšelis darželis
Ylakių vaikų lopšelis darželis
Mosėdžio vaikų lopšelis darželis
Aleksandrijos pagrindinė mokykla
Lenkimų S. Daukanto mokykla – daugiafunkcis centras
Notėnų pagrindinė mokykla
Šačių pagrindinė mokykla
Bartuvos progimnazija
Barstyčių pagrindinė mokykla
Pranciškaus Žadeikio gimnazija
Ylakių gimnazija
Mosėdžio gimnazija
Skuodo meno mokykla
Barstyčių vaikų globos namai
Pedagoginė psichologinė tarnyba
Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras
Kūno kultūros ir sporto centras
R. Granausko viešoji biblioteka
Skuodo muziejus
Skuodo KVAP mokykla
Skuodo rajono kultūros centras
Skuodo atviras jaunimo centras
Kontrolės ir audito tarnyba
Savivaldybės administracija
Aleksandrijos seniūnija
Barstyčių seniūnija
Ylakių seniūnija
Lenkimų seniūnija
Mosėdžio seniūnija
Notėnų seniūnija
Skuodo seniūnija
Skuodo miesto seniūnija
Šačių seniūnija

____________________________________________
Kristina Nikartienė
2016-07-14
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3 priedas

Viešojo sektoriaus subjektų grupės biudžetinės įstaigos
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Pavadinimas
Skuodo rajono savivaldybės administracija (su seniūnijomis)
Skuodo vaikų lopšelis darželis
Ylakių vaikų lopšelis darželis
Mosėdžio vaikų lopšelis darželis
Skuodo rajono kultūros centras
Aleksandrijos pagrindinė mokykla
Lenkimų Simono Daukanto mokykla – daugiafunkcis centras
Notėnų pagrindinė mokykla
Šačių pagrindinė mokykla
Bartuvos progimnazija
Barstyčių pagrindinė mokykla
Pranciškaus Žadeikio gimnazija
Ylakių gimnazija
Mosėdžio gimnazija
Skuodo meno mokykla
Barstyčių vaikų globos namai
Pedagoginė psichologinė tarnyba
Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras
Kūno kultūros ir sporto centras
Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka
Skuodo muziejus
Kontrolės ir audito tarnyba
Skuodo atviras jaunimo centras

____________________________________________
Kristina Nikartienė
2016-07-14
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4 priedas

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
Eil.
Nr.

Rekomendacija

1

Subjektas,
Veiksmas/ Priemonės/ Rekomendacijos
kuriam pateikta
įgyvendinimo
Komentarai
rekomendacija
terminas (data)

2

3

4

5

1.

Socialinei pašalpai nepanaudotas lėšas pirmiausia naudoti
kitai socialinei paramai finansuoti ir tik nustačius, kad nėra
poreikio kitos socialinės paramos finansavimui, paskirstyti
lėšas asignavimų valdytojams kitoms reikmėms tenkinti
(Ataskaitos 3.1 p.).

Skuodo rajono Nepanaudotų lėšų
savivaldybės paskirstymas bus
administracija derinimas su Socialinės
paramos skyriumi.

2016-09-01

2.

Patikslinti 2016 m. Savivaldybės biudžetą, įtraukiant
visą per metus grąžinamą paskolų sumą, tame tarpe ir
iš Europos Sąjungos paramos gautų lėšų numatomą
grąžinti paskolų dalį (Ataskaitos 2 sk.).
Nustatyti Savivaldybės skolinimosi politiką
(skolinimosi taisyklės, ilgalaikio skolinimosi
prioritetai, skolos analizė, rizikos dėl prisiimtų
įsipareigojimų valdymas ir pan.) (Ataskaitos 2 sk.).
Siekiant užtikrinti tikslią ir teisingą kelių buhalterinę
apskaitą savivaldybėje numatyti vietinės reikšmės kelių
techninės inventorizacijos ir teisinės registracijos
ilgalaikę perspektyvą (Ataskaitos 6.3 p.).

Skuodo rajono Savivaldybės Tarybos
savivaldybės sprendimais bus
administracija tikslinamas biudžetas.

2016-12-31

Skuodo rajono Bus paruošta ir
savivaldybės patvirtinta
administracija Savivaldybės
skolinimosi tvarka.
Skuodo rajono Bus svarstoma galimybė
savivaldybės vykdyti vietinės reikšmės
administracija kelių techninę

2016-12-31

5.

Užtikrinti, kad visas išsinuomotas turtas būtų
įtraukiamas į apskaitą ir inventorizuojamas (Ataskaitos
5 sk.).

2016-11-01

6.

Organizuoti Savivaldybės administracijai nuosavybės
teise priklausančio turto teisėtą perdavimą toms
įstaigoms, kurios faktiškai naudojasi tuo turtu
(Ataskaitos 5 sk.).
Siekiant pagerinti turto valdymo procesus
Savivaldybėje, apsvarstyti galimybę stiprinti
žmogiškuosius išteklius šioje srityje (Ataskaitos 4 ir 5
sk.).

Skuodo rajono Peržiūrėjus nuomos
savivaldybės sutartis, išnuomotas
administracija turtas bus įtrauktas į
apskaitą.
Skuodo rajono Bus peržiūrėtas
savivaldybės perduotas turtas ir
administracija užtikrintas teisėtas jo
perdavimas.
Skuodo rajono Atsiradus finansinėms
savivaldybės galimybėms, bus
administracija svarstoma galimybė
stiprinti žmogiškuosius
išteklius šioje srityje.
Skuodo rajono Bus pakoreguotas
savivaldybės įsakymas dėl finansinių
administracija ataskaitų pateikimo.
Skuodo rajono Bus paruošta ir
savivaldybės patvirtinta tvarka.
administracija

2016-11-01

Skuodo rajono Savivaldybės tarybai
savivaldybės bus pateiktas klausimas
administracija dėl etato įsteigimo.

2017-03-31

Skuodo rajono Atsiradus finansinėms
savivaldybės galimybėms, bus
administracija atliktas želdynų
inventorizavimas.
Skuodo rajono Bus numatyta 2017–
savivaldybės 2019 m. strateginiame
administracija veiklos plane.

2017-03-31

3.

4.

7.

8.

9.

Visoms įstaigoms ir įmonėms, kurių finansinių ataskaitų
duomenys reikalingi Savivaldybės administracijos finansinių
ataskaitų rinkinio parengimui, nustatyti vienodą finansinių
ataskaitų pateikimo tvarką ir apie tai informuoti įstaigas ir
įmones (Ataskaitos 6.1 p.).
Nustatyti ne žemės ūkio paskirties augalų ir gyvūnų
priskyrimo biologinio turto vienetui tvarką, kurioje būtų
nurodyti aiškūs biologinio turto pripažinimo ir registravimo
apskaitoje kriterijai, reikšmingos sumos (Ataskaitos 6.4 p.).

10. Paskirti atsakingą Savivaldybės administracijos
tarnautoją ar skyrių, atsakingą už želdynų planavimą,
kūrimą, apsaugą, tvarkymą ir priežiūros darbus
Savivaldybėje (Ataskaitos 4.2 p.).
11. Užtikrinti želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo,
želdynų kūrimo, želdinių veisimo valdymą bei
inventorizavimo vykdymą Savivaldybėje (Ataskaitos
4.2 p.).
12. Želdinių veisimo prioritetus ir priemones numatyti
Savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose
(Ataskaitos 4.2 p.).

inventorizaciją ir teisinę
registraciją iš KPPP lėšų.

______________________________________________
Kristina Nikartienė
2016-07-14

2017-03-31

2017-02-28

2017-03-31

2016-11-01

2017-03-01
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SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO
TARNYBA
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. 98112 Vilniaus g. 13, Skuodas, tel. (8 440) 45 561, faks. (8 440) 73 984,
el. paštas kristina.nikartiene@skuodas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188687730.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2016-06-23 Nr. KADV1-51

DĖL TURTO IR LĖŠŲ VALDYMO
Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu
(toliau – Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas) ir
Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
Valstybės kontrolė 2015 metais Savivaldybėje atliko finansinį (teisėtumo) auditą,
kurio metu pateikė pastabų Savivaldybei dėl naudojamo švietimo įstaigų turto mokinių maitinimo
paslaugoms teikti. Audito metu, įvertinus mokinių nemokamo maitinimo organizavimą, biudžeto
lėšų ir turto naudojimą, buvo nustatyta, kad maitinimo paslaugas teikianti įmonė neatlygintinai
naudojasi Savivaldybės turtu (virtuvės ir valgyklos patalpomis, inventoriumi, kitu ilgalaikiu ir
trumpalaikiu turtu) šioms paslaugoms teikti. Tai neatitinka Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str. 1 dalies nuostatų, nes maitinimo paslaugas teikianti
įmonė (privatus juridinis asmuo) pagal įstatymą neturi teisės neatlygintinai naudotis Savivaldybės
turtu.
Valstybės kontrolė 2015 m. birželio 17 d. rašte51 Savivaldybei pateikė rekomendaciją
dėl Savivaldybės tarybos sprendimo52, nustatančio Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo tvarką, papildymo, numatant išimtį, kad Savivaldybės ilgalaikis turtas gali būti
išnuomojamas be konkurso, kai perkamos paslaugos, kurioms teikti bus naudojamas Savivaldybės
ilgalaikis ir trumpalaikis materialus turtas.
Savivaldybės administracija 2015 m. spalio 29 d. raštu53 informavo, kad Savivaldybės
tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu54 patvirtino Savivaldybės materialiojo turto nuomos

Valstybės kontrolės 2015 m. birželio 17 d. raštas Nr. S-(35-3919)-1116 „Dėl audito metu nustatytų dalykų“.
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. T9-178 „Dėl Skuodo rajono
savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
53
Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2015 m. spalio 29 d. raštas Nr. (4.1.15)-R2-1572 „Dėl informacijos
pateikimo“.
51
52

29
tvarkos aprašą, kurį papildė minėta išimtimi dėl turto nuomos. Savivaldybės tarybos 2015 m.
gruodžio 22 d. sprendimo55 1 punktu išnuomojo ne konkurso būdu uždarajai akcinei bendrovei
„Maistas LT“ bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugoms teikti Savivaldybei
nuosavybės teise priklausantį turtą (patalpas), tačiau 2 punktu nustatė nuomojamų patalpų
nuompinigių dydį – 0,00 Eur/kv.m. Vadovaujantis priimtu Savivaldybės tarybos sprendimu,
švietimo įstaigos, nurodytos 1 priede, sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis su uždarąją
akcine bendrove „Maistas LT“ dėl negyvenamųjų patalpų švietimo įstaigose nuomos bendrojo
ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugoms teikti. Sudarytose sutartyse nėra aptartas
mokestis už patalpų nuomą.
Valstybės kontrolė 2016 m. vasario 1 d. rašte56 pažymėjo, kad sutartis, kurioje
privačiam maitinimo paslaugų teikėjui nustatytas 0,00 Eur/kv. m. patalpų nuomos mokestis, pagal
turinį galėtų būti prilygintina panaudos sutarčiai. Tačiau Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str. 1 d. nenumato galimybės savivaldybių turtą
privatiems subjektams perleisti valdyti ir naudotis neatlygintinai (panaudai). Šio įstatymo 9 str.
nustato pareigą Savivaldybės turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti vadovaujantis efektyvumo,
racionalumo ir teisėtumo principais.
Vyriausybės atstovas Klaipėdos apskrityje 2016 m. balandžio 5 d. rašte57 nurodė
artimiausiame Tarybos posėdyje svarstyti Savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo
Nr. T9-217 „Dėl patalpų nuomos“ 2 punkto pakeitimo klausimą ir nustatyti nuomos mokestį, nes
nustatytas nuomojamų patalpų nuompinigių dydis 0,00 Eur/kv.m prieštarauja Civilinio kodekso
6.447 str. 1 d., 6.487 str. nuostatoms.
Civilinio kodekso 6.447 str. 1 d. nustato nuomos sutarties sampratą, kad „pagal
nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir
naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį“. Nuomos
mokestis turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į Civilinio kodekso 6.487 str. nuostatas. Nuoma yra
sandoris, kuris priskirtinas atlygintiniems sandoriams. Minėto sprendimo 2 p. nustatytas 0,00
Eur/kv.m negali būti laikomas nuomos mokesčiu, nes pagal jo esmę nėra atlygis. Taigi, mokyklose
maitinimo paslaugas teikianti įmonė neatlygintinai naudojasi Savivaldybės turtu (patalpomis) šioms
paslaugoms teikti.
Taip pat minėto sprendimo 2 p. prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 3 str. 4 p. įtvirtintam nepiktnaudžiavimo valdžia principui,
reglamentuojančiam, jog viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo
administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo
įgaliojimų.
Savivaldybės administracija 2016 m. gegužės 31 d. raštu58 informavo Vyriausybės
atstovą Klaipėdos apskrityje, kad Savivaldybė įgyvendino 2016 m. balandžio 5 d. teikime išdėstytus
nurodymus, nes Savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu59 nustatė negyvenamųjų
patalpų nuomos mokestį (žr. 2 priedą). Vadovaujantis Nuompinigių už savivaldybės materialiojo
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T9-128 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės
materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
55
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T9-217 „Dėl patalpų nuomos“.
56
Valstybės kontrolės 2016 m. vasario 1 d. raštas Nr. S-(35-3919)-219 „Dėl valstybinio audito rekomendacijos
įgyvendinimo“.
57
Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje 2015 m. balandžio 5 d. teikimas Nr. (5.1.)-TR-19 „Dėl Skuodo rajono
savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T9-217 2 punkto pakeitimo“.
58
Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2016 m. gegužės 31 d. raštas Nr. (4.1.24)-R2-1041 „Dėl teikimo
įgyvendinimo“.
59
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T9-102 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T9-217 „Dėl patalpų nuomos“ 2 punkto pakeitimo“.
54
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turto nuomą skaičiavimo taisyklėmis , buvo apskaičiuotas nuompinigių dydis už negyvenamų
patalpų nuomą mokinių maisto ruošimo ir maitinimo paslaugoms teikti. Apskaičiuota bendra
nuomos kaina – 373,65 Eur/mėn. Tačiau minėtas Savivaldybės tarybos sprendimas nėra vykdomas,
nes nustatytas nuompinigių dydis realiai nėra taikomas, šiuo metu dar galioja 1 priede išvardintos
negyvenamųjų patalpų nuomos sutartys, kuriose nėra aptartas mokestis už patalpų nuomą.
2015 m. buvo vykdomas viešasis pirkimas dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
maitinimo paslaugos pirkimo. Uždaroji akcinė bendrovė „Maistas LT“ laimėjo supaprastintą atvirą
konkursą dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugos teikimo ir 2015 m.
rugpjūčio 3 d. pasirašė paslaugų teikimo sutartį61 su Savivaldybės administracija.
Pažymėtina, kad nuompinigių dydžio nustatymas už patalpų, reikalingų maitinimo
paslaugai teikti, nuomą, prieštarauja įvykdyto viešojo pirkimo sąlygoms62. Bendrojo ugdymo
mokyklų mokinių maitinimo paslaugos pirkimo techninės specifikacijos III skyriuje 63 nurodyta, kad
patalpos, nurodant tikslų perduodamų patalpų plotą, kitas turtas, reikalingas maitinimo paslaugai
teikti, maitinimo paslaugos teikėjui bus perduoti neatlygintinai naudotis. Po įvykusio viešojo
pirkimo sudarytos Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugos teikimo sutarties 64
sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas,
kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų
tarnybos sutikimas. Sutarties galiojimo laikotarpis yra 36 mėn., t. y. iki 2018 m. rugsėjo 1 d.
Prieš tai galiojusioje mokinių maitinimo paslaugos teikimo sutartyje65, sudarytoje su
VšĮ „Kretingos maistas“, taip pat buvo numatyta sąlyga – neatlygintinai naudotis švietimo įstaigų
patikėjimo teise valdomu ilgalaikiu turtu (virtuvės, pagalbinėmis ir valgyklos patalpomis) ir
trumpalaikiu materialiuoju turtu (virtuvine įranga ir kitu inventoriumi). Šios sutarties galiojimo
laikotarpiu (nuo 2011-09-16 iki 2015-09-01) su paslaugos teikėju nebuvo sudarytos patalpų,
reikalingų maitinimo paslaugos teikimui, ir kito turto nuomos sutartys, privačiam subjektui buvo
leista naudotis turtu neatlygintinai.
60

Atsižvelgiant į tai, kad apskaičiuota kaina už negyvenamų patalpų nuomą mokinių
maisto ruošimo ir maitinimo paslaugoms teikti yra 373,65 Eur/mėn., Savivaldybė per pirmą 2016
m. pusmetį negavo 2241,9 Eur pajamų į biudžetą. Taikant tą patį įkainį už patalpų nuomą, per 2015
m. Savivaldybė galėjo gauti 4483,8 Eur pajamų į biudžetą, tačiau faktiškai jų negavo.
Pažeidžiant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo nuostatas, privačiam subjektui, teikiančiam mokinių maitinimo paslaugą, neteisėtais
būdais leidžiama naudotis švietimo įstaigų patikėjimo teise valdomu turtu.

Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklės, patvirtintos Skuodo rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T9-31.
61
Skuodo rajono savivaldybės 2015 m. rugpjūčio 3 d. Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugos
teikimo sutartis Nr. (4.1.8)-R5-461.
62
Supaprastinto atviro konkurso Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugos
pirkimo sąlygos, patvirtintos Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu
Nr. A1-368.
63
Supaprastinto atviro konkurso Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugos
pirkimo sąlygų, patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr.
A1-368, 1 priedo „Techninė specifikacija“ III skyrius „ Patalpų nuomos sąlygos“.
64
Skuodo rajono savivaldybės 2015 m. rugpjūčio 3 d. Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugos
teikimo sutartis Nr. (4.1.8)-R5-461.
65
Skuodo rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugos 2011 m. rugsėjo 16 d. pirkimo sutartis Nr.
(4.1.8)-R5-513.
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Pažeidžiant Biudžeto sandaros įstatymo nuostatas, neplanuojamos ir negaunamos į
Savivaldybės biudžetą pajamos už patalpų ir kito turto, reikalingo mokinių maisto ruošimo ir
maitinimo paslaugoms teikti, nuomą.
Išvada. Neužtikrinamas teisėtas ir racionalus Savivaldybės turto ir lėšų
naudojimas.
Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytus dalykus, Savivaldybės administracijai
rekomenduojame:
1. Užtikrinti teisėtą turto, reikalingo mokinių maitinimo paslaugai teikti bendrojo
ugdymo mokyklose, perdavimą maitinimo paslaugą teikiančiai įmonei.
2. Užtikrinti, kad į Savivaldybės biudžetą būtų gaunamos pajamos už turtą, perduotą
naudotis maitinimo paslaugą teikiančiai įmonei.
Apie pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planą prašome informuoti mus
iki 2016 m. liepos 1 d., atsiunčiant užpildytą Rekomendacijų įgyvendinimo plano lentelę.
PRIDEDAMA:
1. Sudarytų patalpų nuomos sutarčių sąrašas, 1 lapas.
2. Nuompinigių dydis už negyvenamųjų patalpų nuomą mokinių maisto ruošimo ir
maitinimo paslaugoms teikti, 1 lapas.
3. Rekomendacijų įgyvendinimo planas, 1 lapas.
Dėkojame už supratimą ir geranorišką bendradarbiavimą.

Savivaldybės kontrolierė

Kristina Nikartienė

Kontrolės ir audito tarnybos
2016 m. birželio 23 d. rašto Nr. KADV1-51
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SUDARYTŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Mokymo įstaigos pavadinimas

Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinė mokykla
Skuodo rajono Barstyčių pagrindinė mokykla
Skuodo Bartuvos progimnazija
Skuodo rajono Daukšių pagrindinio ugdymo skyrius
Skuodo rajono Ylakių gimnazija
Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto
6. pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
7. Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija
8. Skuodo rajono Notėnų pagrindinė mokykla
9. Skuodo rajono Šačių pagrindinė mokykla
10. Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija
Iš viso
1.
2.
3.
4.
5.

Sutarties
data

Sutarties
Nr.

Išnuomotas
plotas
kv. m

2016-01-11
2016-01-04
2016-01-11
2016-01-04
2016-01-12

R4-2/36
R3-1/37
R2-6/40
V3-2/39
R3-21/42

37,49
133,6
80,47
44,2
109,51

2016-01-04
2016-01-04
2016-01-05
2016-01-08
2016-01-07

V3-1/38
F12-1/45
D4-3/44
D2-02/43
4R-6/41

48,53
86,23
57,4
51
89,36
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NUOMPINIGIŲ DYDIS UŽ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMĄ
MOKINIŲ MAISTO RUOŠIMO IR MAITINIMO PASLAUGOMS TEIKTI
Eil.
Nr.

Mokymo įstaigos pavadinimas

Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinė mokykla
Skuodo rajono Barstyčių pagrindinė mokykla
Skuodo Bartuvos progimnazija
Skuodo rajono Daukšių pagrindinio ugdymo skyrius
Skuodo rajono Ylakių gimnazija
Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto pagrindinė
6. mokykla-daugiafunkcis centras
7. Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija
8. Skuodo rajono Notėnų pagrindinė mokykla
9. Skuodo rajono Šačių pagrindinė mokykla
10. Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija
Iš viso
1.
2.
3.
4.
5.

Nuomos
Išnuomotas
kaina už
plotas
1 kv.
kv. m
m/Eur
37,49
0,52
133,6
0,18
80,47
1,01
44,2
0,18
109,51
0,38
48,53
86,23
57,4
51
89,36

Bendra
nuomos
kaina,
Eur
19,46
24,68
81,28
8,16
42,06

0,69
0,69
0,23
0,20
0,92

33,33
59,73
13,03
10,13
81,79
373,65

_________________________
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
Eil.
Nr.

Rekomendacija

1

2

1.

2.

Subjektas,
Veiksmas/ Priemonės/ Rekomendacijos
kuriam pateikta
Komentarai
įgyvendinimo
rekomendacija
terminas (data)
3

4

Užtikrinti
teisėtą
turto, Skuodo rajono
reikalingo mokinių maitinimo savivaldybės
paslaugai
teikti
bendrojo administracija
ugdymo mokyklose, perdavimą
maitinimo paslaugą teikiančiai
įmonei.
Užtikrinti, kad į Savivaldybės Skuodo rajono
biudžetą
būtų
gaunamos savivaldybės
pajamos už turtą, perduotą administracija
naudotis maitinimo paslaugą
teikiančiai įmonei.
______________________________________________

Kristina Nikartienė
2016-07-14
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