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ĮŽANGA 

 

Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 9 punktu, Šilutės rajono 

savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba atliko Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto 

įvykdymo ir metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditą. 

Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas pagal Kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų 

veiklos planą,1 vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2014-07-02 pavedimu2. 

Auditą atliko Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė, kontrolierės pavaduotoja Judita 

Subačienė (grupės vadovė), Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė Rasa Balandienė. 

Audituojamas subjektas – Šilutės rajono savivaldybės administracija (toliau – 

Savivaldybės administracija) adresas: Dariaus ir Girėno g. 1, 99133, Šilutė, identifikavimo kodas – 

188723322. 

Audito tikslas – įvertinti Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto sudarymą ir jo 

įvykdymą, įskaitant lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą 

įstatymų nustatytiems tikslams, Savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, 

Savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų tikrumą bei teisingumą, 

įvertinti Savivaldybės lėšų ir turto naudojimą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.  

Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu3 Savivaldybės biudžeto vykdymą organizuoja 

savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį rengia 

savivaldybės administracija. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu4 

savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (savivaldybės biudžetinių įstaigų, 

savivaldybės iždo, privatizavimo fondo ir kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų) rengia 

savivaldybės administracija, konsoliduotąsias ataskaitas pasirašo savivaldybės administracijos 

direktorius. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

rinkinį rengia ir teikia Finansų ministerijai Administracijos Biudžeto ir finansų skyrius.  

Už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo ataskaitos (bendros) parengimą atsakinga Savivaldybės administracija. 

Savivaldybės administracija 2015-05-125 Kontrolės ir audito tarnybai Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą.  

Vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais6 ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymą ir asignavimų naudojimą, bei Savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento 217 punktu7, audito metu buvo vertinama: Savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinys, Savivaldybės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys, Savivaldybės 2014 m. 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo ataskaita bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas. 

Audituojamu laikotarpiu nuo 2013-12-09 Savivaldybės administracijos direktoriumi 

paskirtas Tomas Budrikis (Tarybos sprendimas Nr. T1-969), nuo 2014-07-03 administracijos 

                                                 
1 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos planas, suderintas su Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu. 
2 Šilutės rajono savivaldybės kontrolierės 2014 m. liepos 2 d. pavedimas Nr. K8-4. 
3 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 2003 m. gruodžio 23 d. įstatymas Nr. IX-1946 // V. žinios, 2004, Nr. 4-47, 27 

str. 3p ir 35 str. 3p. 
4 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. įstatymas Nr. X-1212 // V. žinios, 2007, 

Nr. 77-3046, 23, 31 straipsniai. 
5 Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2015-05-12 raštas Nr. R3-(4.1.9.)-350 „Dėl Savivaldybės turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos pateikimo“. 
6 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų 

patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 
7 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. T1-2088 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos veiklos reglamento pakeitimo“, 217 p. 
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direktoriaus pareigas ėjo Sigitas Šeputis8, Ūkio skyriaus vedėjo pareigas iki 2014-07-02 – Sigitas 

Šeputis, nuo 2014-07-21 – Stasė Dilertienė9. Turto poskyrio prie Ūkio skyriaus vedėjos pareigas – 

Zita Tautvydienė, Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėjos pareigas nuo 2013-08-01 – Inga 

Tamulevičienė, nuo 2014-08-04 laikinai ėjo Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėjos pareigas – 

Džiuljeta Digrytė, nuo 2015-04-20 Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėjos pareigas – Anžela 

Bernotienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos pareigas – Janina Valienė.  

Audito ataskaitoje pateikti tik šio audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma 

nuomonė pareiškiama apie Savivaldybės biudžeto vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaitų 

rinkinį, Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą, dėl 

Savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų tikrumo ir teisingumo, 

dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

ataskaitos. Nepriklausoma nuomonė pareiškiama atskirose 2-ose išvadose. 

 

 AUDITO APIMTIS IR METODAI 
 

Vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais10 ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymą ir asignavimų naudojimą, bei 

Savivaldybės tarybos veiklos reglamento 217 punktu11, audito metu buvo vertinama: Savivaldybės 

2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, Savivaldybės 2014 m. finansinių ataskaitų 

rinkinys, Savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, Savivaldybės turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas.  

2014 m. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: 

 Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita (forma Nr. 1-sav.); 

 Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2-sav.);  

 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas. 

Vadovautasi pateiktų formų: Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų 

statistinė ataskaita (forma Nr. 3-sav.) su priedais; Ilgalaikių paskolų panaudojimo statistinė ataskaita 

(forma Nr. 4-sav.); Mokėtinų ir gautinų sumų 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4) 

duomenimis. 

2014 m. Savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinys: 

 Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis; 

 Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis; 

 Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis; 

 Pinigų srautų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis; 

 2014 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais. 

2014 m. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys: 

 konsoliduota Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis; 

 konsoliduota Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis; 

 konsoliduota Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis; 

 konsoliduota Pinigų srautų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis; 

 konsoliduotų 2014 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais. 

                                                 
8 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-07-03 sprendimas Nr. T1-2133 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus paskyrimo“. 
9 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-21 įsakymas Nr. A2- 466 „Dėl pavedimo Stanislovai 

Dilertienei laikinai eiti Ūkio skyriaus vedėjo pareigas“. 
10 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų 

patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 
11 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. T1-2088 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“, 217 p. 
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Savivaldybės 2014 metų biudžete patvirtinta dešimt programų, Savivaldybės biudžeto 

asignavimai paskirstyti 49 asignavimų valdytojams, iš kurių Savivaldybės administracijai skiriama 

apie 42,0% visų asignavimų.   

Audito metu buvo tiriama ir 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 pagrindinės audito procedūros, analitinės procedūros bei nuoseklios peržiūros testai. 

Pagrindines audito procedūras atlikome šiose audito srityse: 

 - Savivaldybės pajamos; 

 - Savivaldybės išlaidos; 

 - Įsiskolinimai; 

- Savivaldybės funkcijoms skirtų asignavimų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo 

įmokos,  

- ilgalaikio turto apskaitos ir naudojimas; 

- Savivaldybės vardu paimtų paskolų naudojimas ir apskaita; 

- VSS finansinių ataskaitų rinkinio vertinimas; 

 -Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų vertinimas. 

Atliekant auditą įrodymai buvo renkami naudojant skaičiavimo, patikrinimų, analitines 

procedūras ir paklausimus. Naudotasi Kontrolės ir audito tarnybos 2014 metais atliktų auditų, 

audito procedūrų rezultatais. 

Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad Savivaldybės biudžeto 

vykdymo ataskaitose ir finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, kad jos teisingai parodo 

Savivaldybės turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, grynąjį turtą, pajamas, sąnaudas, pinigų 

srautus, o Savivaldybės biudžeto lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojami teisėtai.  

Visiškas užtikrinimas yra neįmanomas dėl įgimtų kontrolės apribojimų ir to fakto, kad 

netikrinome visų (100 proc.) ūkinių įvykių, ūkinių operacijų ir  sudarytų sandorių.  

Auditui taikytas kiekybinio reikšmingumo lygis 2% visų Savivaldybės 2014-12-31 biudžeto 

kasinių išlaidų (118 596,9 tūkst. Lt), t.y., 2 371,9 tūkst. Lt ir turto pagal 2014 m. konsoliduotos 

finansinės būklės ataskaitos duomenis (392 706,78 tūkst. Lt) – 7 854,14 tūkst. Lt. Tai didžiausia 

priimtina klaidų suma, naudojama vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma parodo, 

kad biudžeto vykdymo ir finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingos. Be to, 

vertintas kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas. Audito metu surinkta pakankamai 

įrodymų nepriklausomai finansinio ir teisėtumo audito nuomonei pareikšti.  
 

AUDITO PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS 
 

1. BIUDŽETO VYKDYMO IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ VIEŠINIMAS 

 Atlikome vertinimą, ar audituojami Šilutės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus 

subjektai vykdė Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nuostatų reikalavimus. 

 Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo12 33 straipsnio nuostatomis, VSS 

ataskaitų rinkiniai skelbiami jo interneto svetainėje, o jeigu jos neturi, – už atitinkamos VSS grupės 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio rengimą atsakingo VSS interneto svetainėje. Vadovaujantis 23-ojo 

VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“13 22 punkto nuostatomis, viešojo sektoriaus 

subjektas per 10 kalendorinių dienų nuo tarpinių finansinių ataskaitų pateikimo dienos savo 

interneto svetainėje paskelbia tarpinių ataskaitų rinkinį. Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės 

                                                 
12 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. įstatymas Nr. X-1212 // V. žinios, 

2007, Nr. 77-3046, 33 straipsnis. 
13 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 1K-213 // V. žinios, 2008, Nr. 70-2685. 
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Administracijos direktoriaus įsakymu14 patvirtintų Taisyklių 27 straipsnio nuostatomis, tarpinių ir 

metinių ataskaitų rinkiniai skelbiami ne vėliau kaip per 10 dienų nuo ataskaitų pateikimo 

Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriui dienos. 

 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2013-04-10 įsakymu Nr. A1-35415 

pavedė Šilutės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams finansinių ataskaitų rinkinius 

pateikti Biudžeto ir finansų skyriui: I-ojo ketvirčio ataskaitų pateikimo terminas iki balandžio 25 d. 

(savarankiškai apskaitą tvarkančios savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos, 

Centralizuota buhalterija), pusmečio ataskaitų pateikimo terminas iki liepos 25 d. 

 Vertinimo metu 2014-09-03 nustatyta, kad 2 viešojo sektoriaus subjektai laiku, iki 2014 m. 

balandžio 25 d., nepaskelbė savo interneto svetainėse 2014 metų pirmojo ketvirčio finansinių 

ataskaitų rinkinių, 4 VSS laiku, iki 2014 m. liepos 25 d., nepaskelbė savo interneto svetainėse 2014 

metų pusmečio finansinių ataskaitų rinkinių. 

Audito metu raštu16 informavome Administracijos direktorių apie BĮ teisės aktų 

nevykdymą, per nustatytą Savivaldybės kontrolierės terminą (iki 2014-09-15), Administracijos 

direktorius įpareigotas imtis priemonių. Savivaldybės administracija raštu17atsakė, kad visi VSS 

supažindinti ir įpareigoti laikytis teisės aktų reikalavimų bei nustatytų funkcijų atlikimo terminų. 

Rekomendacija įgyvendinta. 
 

2. BUHALTERINĖS APSKAITOS KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS 

  Atlikome vertinimą, kaip biudžetinių įstaigų vadovai vykdo teisės aktų reikalavimus, ar 

užtikrina, kad būtų laiku priimami sprendimai, susiję su buhalterine apskaita bei sudaro sąlygas: 

„įsigyti ir naudoti kompiuterines programas ir kitas priemones apskaitai tvarkyti ir skaičiavimams 

atlikti“. Vertinimo metu nustatyta, kad biudžetinės įstaigos, savarankiškai tvarkančios buhalterinę 

apskaitą, ne visos ir  nevienodai išnaudoja buhalterinių programų galimybes. 

BĮ, kuriose įdiegtos buhalterinės apskaitos programos, buhalteriai dirba ir visus modulius 

įsisavino: 

Savivaldybės Administracija, F. Bajoraičio viešoji biblioteka, lopšelis-darželis 

„Žvaigždutė“, lopšelis-darželis „Žibutė“, Šilutės socialinių paslaugų centras, lopšelis-darželis 

„Pušelė“, M. Jankaus pagrindinė mokykla, Šilutės senelių globos namai, Šilutės Vydūno gimnazija, 

įsisavino ir dirba visais buhalterinės apskaitos programos moduliais, kuriuos įdiegė UAB „Progra“. 

UAB „Nevda“ sukūrė ir įdiegė buhalterinės apskaitos sistemą „Biudžetas VS“, kuri 

sukonfigūruota ir pritaikyta darbui pagal VSAFAS bei pasirinktą apskaitos politiką. Minėta 

programa dirba ir visus modulius įsisavino: Rusnės specialioji mokykla, Saugų vaikų globos namai, 

Pamario pagrindinė mokykla.  

Ž. Naumiesčio gimnazija dirba visais UAB „Eksitonas Business Solutions“ įdiegtos 

buhalterinės apskaitos programos moduliais. 

BĮ, kuriose įdiegtos buhalterinės apskaitos programos moduliai, buhalteriai dirba ir 

modulius įsisavino iš dalies: 

UAB „Progra“ įdiegė buhalterinės apskaitos programos modulius, kuriais dirbama ir 

įsisavinta iš dalies, t. y., kai kurios apskaitos sritys (Didžioji knyga, balansas ar kt. apskaitos sritys) 

tvarkomos Excel lentelių pagalba: Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, Šilutės muziejus, Šilutės pirmoji 

gimnazija, lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“. 

                                                 
14 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. A1-579 „Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų bei kitų Savivaldybės kontroliuojamų subjektų finansinių 

ataskaitų rinkinių sudarymo taisyklės“. 
15 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. A1-354 „Dėl 

finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo grafiko patvirtinimo“. 
16 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. rugsėjo 3 d. raštas Nr. K6-(3.1.8.)-62 „Dėl teisės aktų 

nevykdymo“. 
17 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-11 raštas Nr. R3-(4.1.9.)-6429 „Dėl teisės aktų 

nevykdymo“. 
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Naudojami įdiegtos UAB „Eksitonas Business Solutions“ buhalterinės apskaitos 

programos moduliai, kuriais dirbama ir siekiama pilnai įsisavinti, kai kurios apskaitos sritys 

(Didžioji knyga, balansas, darbo užmokestis ar kt.) tvarkomos Excel lentelių pagalba: Usėnų 

pagrindinė mokykla, Katyčių pagrindinė mokykla, Ž. Naumiesčio mokykla-darželis, lopšelis-

darželis „Raudonkepuraitė“. 

BĮ vadovai nevykdo Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių18 4 

punkto, – buhalterinei apskaitai tvarkyti neįdiegtos reikalingos kompiuterinės programos, kad vyr. 

buhalteriai galėtų atsisakyti daug laiko sąnaudų reikalaujančių rankiniu būdu atliekamų operacijų, 

kurios sudaro riziką klaidų atsiradimui: Rusnės pagrindinės mokyklos; Saugų J. Mikšo pagrindinės 

mokyklos; Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos; Vainuto gimnazijos; lopšelio-darželio 

„Gintarėlis“; Kintų pagrindinės mokyklos; Juknaičių pagrindinės mokyklos. 

Audito metu raštu19 informavome Administracijos direktorių ir BĮ vadovus apie teisės aktų 

nevykdymą. Administracijos direktoriui rekomendavome imtis priemonių ir vykdyti kontrolę. 

Biudžetinių įstaigų vadovai įpareigoti užtikrinti, kad būtų laiku priimami sprendimai, susiję su 

buhalterine apskaita, įsigyti ir naudoti kompiuterines programas bei kitas priemones apskaitai 

tvarkyti ir skaičiavimams atlikti. 
 

3. SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS 

3.1. Savivaldybės biudžeto pajamos 

Šilutės rajono savivaldybės taryba 2014-02-27 sprendimu Nr. T1-1061 patvirtino 2014 

metų Savivaldybės biudžetą – 114 785,00 tūkst. Lt pajamų ir 114 785,00 tūkst. Lt asignavimų 

programoms finansuoti. Savivaldybės biudžeto 2014 metų planuojamos pajamos, palyginus su 2013 

metų gautomis pajamomis, buvo didesnės. Biudžetinių metų eigoje Savivaldybės biudžetas Tarybos 

sprendimais20 buvo tikslintas, perskirstytos lėšos mokykloms, padidintas mokyklų pajamų ir išlaidų 

planas už teikiamas paslaugas, sumažintos įstaigų pajamų išlaidos ir kt.  

Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų patikslinto biudžeto pajamų planas be skolintų lėšų 

(visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai) – 114 240,9 tūkst. Lt, įvykdymas – 114 999,2 tūkst. 

Lt.  

Viršyti šie biudžeto pajamų patikslinti planiniai rodikliai, ataskaita Forma Nr. 1-sav. 

duomenimis, (1 lentelė): 

- turto pajamų planas 676,1 tūkst. Lt, surinkta 732,8 tūkst. Lt arba 108,3%, virš plano gauta 

56,7 tūkst. Lt; 

- žemės mokesčio planas 650,0 tūkst. Lt, surinkta 996,2 tūkst. Lt arba 153,3%, virš plano 

gauta 346,2 tūkst. Lt; 

- ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamų planas 50,0 tūkst. Lt, surinkta 153,8 tūkst. 

Lt arba 307,6% virš plano gauta 103,8 tūkst. Lt; 

- nekilnojamojo turto mokesčio planas 600,0 tūkst. Lt, surinkta 1145,3 tūkst. Lt arba 190,9% 

virš plano gauta 545,3 tūkst. Lt; 

- nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinius vandens telkinius pajamų planas 

400,0 tūkst. Lt, surinkta 444,3 tūkst. Lt arba 111,1%, virš plano gauta 44,3 tūkst. Lt; 

- kitų mokesčių už valstybinius gamtos išteklius pajamų planas 203,5 tūkst. Lt, surinkta 

204,2 tūkst. Lt arba 100,1%,virš plano gauta 0,7 tūkst. Lt;  

- aplinkos teršimo mokesčio planas 203,9 tūkst. Lt, surinkta 204,3 tūkst. Lt arba 100,2% virš 

plano 0,4 tūkst. Lt; 

                                                 
18 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 1K-170 // V. žinios, 2005, Nr. 67-2431. 
19 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. spalio 20 d. raštas Nr. K6-(3.1.8.)-73 „Dėl teisės aktų 

nevykdymo“. 
20 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2014-07-31 Nr. T1-2159, 2014-07-31 Nr. T1-2161, 2014-10-30 Nr. 

T1-2263, 2014-10-30 Nr. T1-2264, 2014-11-27 Nr. T1-2307, 2014-11-27 Nr. T1-2308, 2014-11-27 Nr. T1-2309, 2014-

12-18 Nr. T1-2342, 2014-12-18 Nr. T1-2343; 2014-12-18 Nr. T1-2344; 2014-12-18 Nr. T1-2363. 
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- pajamų už patalpų nuomą planas 327,5 tūkst. Lt, surinkta 366,4 tūkst. Lt arba 111,9% 

gauta virš plano 38,9 tūkst. Lt; 

-  baudų ir konfiskacijos pajamų planas 2,0 tūkst. Lt, surinkta 7,3 tūkst. Lt arba 365,0% 

gauta virš plano 5,3 tūkst. Lt; 

- Kitų neišvardytų pajamų planas 176,2 tūkst. Lt, surinkta 183,9 tūkst. Lt arba 104,4% gauta 

virš plano 7,7 tūkst. Lt; 

Neįvykdyti šie biudžeto pajamų patikslinti planiniai rodikliai: 

- pajamų už atsitiktines paslaugas planas 436,4 tūkst. Lt, surinkta 287,4 tūkst. Lt arba 65,8%, 

negauta 149,0 tūkst. Lt; 

- įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas 2 771,3 tūkst. 

Lt, įvykdymas 2 399,4 tūkst. Lt arba 86,6%, negauta 371,9 tūkst. Lt. 

- rinkliavų pajamų planas 4 100,0 tūkst. Lt, surinkta 4 026,0 tūkst. Lt arba 98,2%, negauta 

74,0 tūkst. Lt;  

Savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų, palyginus su 2013 metais, pasikeitimai 
1 lentelė, tūkst. Lt 

Eil. 

Nr. 
Pajamų pavadinimas 

Savivaldybės biudžeto pajamos Skirtumas: 

+ padidėjo, 

- sumažėjo 

2013 m. 2014 m. 

1.  Mokesčiai 39 525,6 49 042,2 +9 516,6 

2.  Dotacijos 60 988,0 61 834,7  +846,7 

3.  Kitos pajamos 3 815,5 3 968,2 +152,7 

4.  Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos 253,0 154,1 -98,9 

5.  Iš kitų savivaldybių gautos moksleivio krepšelio lėšos 74,0 0,0 -74,0 

6.  Iš viso pajamų 106 268,6 114 999,2 +8 730,6 

 

Pajamos iš mokesčių Savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų struktūroje sudaro didelę 

dalį – 42,6% (49 042,2 tūkst. Lt). Šių pajamų planas įvykdytas 102,5%, planuota - 47 831,9 tūkst. 

Lt, virš plano gauta - 1 210,3 tūkst. Lt pajamų (2 lentelė).  
 

Savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų iš mokesčių struktūra,  

surinkimo planas ir jo vykdymas 

  2 lentelė, tūkst. Lt 

Pajamų pavadinimas 
Pajamų surinkimo 

planas 
Gauta 

Gauta 

(+ daugiau, - mažiau) 

Įvykdymo 

% 

Gyventojų pajamų mokestis 42 258,0 42 644,6 +386,6 100,9 

Turto mokestis 1 270,0 2 167,3 +897,3 170,6 

Prekių ir paslaugų mokestis 4 303,9 4 230,3 -73,6 98,3 

Iš viso: 47 831,9 49 042,2 +1 210,3 102,5 

 

Gyventojų pajamų mokestis sudaro didžiausią – 100,9% visų surinktų mokesčių dalį. 

Savivaldybės Taryba patvirtino 42 258,0 tūkst. Lt šio mokesčio surinkimo planą. Gyventojų pajamų 

mokesčio pajamų (gauto iš VMI) gauta 288,6 tūkst. Lt daugiau. Savivaldybė iš Valstybės iždo 2014 

metais gavo 613,0 tūkst. Lt daugiau planuoto gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų 

struktūros skirtumams išlyginti. Turto mokesčiai sudaro 2 167,3 tūkst. Lt arba 4,4% gautų visų 

mokesčių. Savivaldybės biudžeto pajamų pokyčiai atvaizduoti 3 lentelėje. 
 

Savivaldybės biudžeto pajamų 2008 – 2014 metų dinamika 
3 lentelė (tūkst. Lt) 

Metai Patikslintas pajamų planas,  Įvykdymas Įvykdymas, proc. 

2008 122 144,7 118 721,1 97,2 

2009 116 829,5 108 849,3 93,2 

2010 111 951,1 112 431,6 100,4 
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2011 124 674,3 125 109,6 100,3 

2012 112 315,5 113 554,7 101,1 

2013 105 198,0 106 268,6 101,1 

2014 114 240,9 114 999,2 100,7 

 

Savivaldybės biudžeto pajamos 2000-2014 metais turėjo tendenciją ženkliai didėti. Tačiau 

per 2006-2009 m. biudžeto pajamos buvo planuojamos per didelės, – jos nebuvo surenkamos. 

Lyginant 2000 metų pajamų įvykdymą su 2008 metais, pajamų įvykdymas padidėjo 2,2 karto arba 

padidėjimas sudaro 64 896,3 tūkst. Lt. Biudžeto pajamos 2008–2009 m. buvo nevykdomos. Jų 

surinkimas 2009 metais sudarė 93,2%. 2010 metais patikslintas pajamų planas įvykdytas 100,4%, 

2011 metais – 100,3%, 2012 m. – 101,1%, 2013 m. –- 101,1%, 2014 m. –100,7%. Savivaldybės 

biudžeto 2014 m. pajamų plano vykdymo analizė pagal atskirus mokesčius ir kitus mokėjimus 

pateikiama 4 lentelėje. 
 

Savivaldybės biudžeto 2014 metų pajamų plano vykdymo analizė 
4 lentelė (tūkst. Lt) 

Eil. 

Nr. 
Pajamų pavadinimas 

Patikslintas 

planas 

Įvykdyta 

per 2014 m.  

Plano įvykdymas 

Suma  Įvykdymo % 

1. Mokesčiai 47 831,9 49 042,2 1 210,3 102,5 

1.1. Gyventojų pajamų mokestis 42 258,0 42 644,6 386,6 100,9 

1.2. Turto mokesčiai 1 270,0 2 167,3 897,3 170,6 

 - žemės mokestis 650,0 996,2 346,2 153,3 

 -nekilnojamojo turto mokestis 600,0 1 145,3 545,3 190,9 

 -paveldimo turto mokestis 20,0 25,8 5,8 129,0 

1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai 4 303,9 4 230,3 -73,6 98,3 

 Mokestis už aplinkos teršimą 203,9 204,3 0,4 100,2 

 Valstybės rinkliavos 100,0 205,1 105,1 205,1 

 Vietinės rinkliavos 4 000,0 3 820,9 -179,1 95,5 

2. Dotacijos 61 969,5 61 834,7 -134,8 99,8 

3. Kitos pajamos 4 389,5 3 968,2 -421,3 904 

4. 

 

Materialiojo ir nematerialiojo turto 

realizavimo pajamos 
50,0 154,1 104,1 308,2 

5. Iš kitų savivaldybių gautos mokinio 

krepšelio lėšos 
0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir 

sandoriai 
114 240,9 114 999,2 758,3 100,7 

7. 

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo 

(skolinimosi) pajamos 
5 066,0 4 605,0 -461,0 90,9 

 IŠ VISO ĮPLAUKŲ 119 306,9 119 604,2 297,3 100,2 

 

Nuomos mokestį už valstybinę žemę nuo 2003 m. sausio 1 d. administruoja savivaldybės, 

kurios perėmė ir iki to periodo susidariusias nepriemokas, kurias reikia išieškoti iš skolininkų. 

Fizinių ir juridinių asmenų, nuomojančių ar naudojančių valstybinę žemę, žemės nuomos apskaitą 

tvarko Administracijos Biudžeto ir finansų skyrius, naudojant UAB „Algoritmų sistemos“ 

informacinę sistemą MASIS. 

Biudžeto ir finansų skyrius audito metu mums pateikė duomenis21 dėl valstybinės žemės nuomos 

mokesčio administravimo“. 

2013 metais į Savivaldybės biudžetą buvo surinkta 937,6 tūkst. Lt nuomos mokesčio už 

valstybinę žemę, virš plano gauta 337,6 tūkst. Lt pajamų arba plano įvykdymas – 156,3%. Žemės 

                                                 
21 Šilutės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus 2015 m. balandžio 1 d. raštas „Dėl 

valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo“. 
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nuomos mokesčio bendroji 2010-01-01 nepriemoka –- 194,7 tūkst. Lt, 2011-01-01 nepriemoka 

buvo 169,3 tūkst. Lt, 2012-12-31 nepriemoka – 181,4 tūkst. Lt. Žemės nuomos mokesčio bendroji 

2013-09-01 nepriemoka – 93,0 tūkst. Lt. Žemės nuomos mokesčio bendroji 2013-12-31 nepriemoka 

– 183,623 tūkst. Lt, Žemės nuomos mokesčio bendroji 2014-12-31 nepriemoka – 135,152 tūkst. Lt. 

Palyginus 2013-12-31 ir 2014-12-31, skolos 2014 metais sumažėjo 48,5 tūkst. Lt. Žemės nuomos 

mokesčio bendrosios nepriemokos kitimas 2012-2014 metais atvaizduotas 5 lentelėje. 
 

Žemės nuomos mokesčio bendrosios nepriemokos kitimas 2012-2014 metais  

5 lentelė (Lt) 

Laikotarpis Nepriemoka, % Delspinigiai, % Bendroji nepriemoka,% 

2012-12-31 170 048,38 94,4 9 813,03 5,4 180 133,70 100,0 

2013-12-31 173 180,26 94,4 10 185,53 5,5 183 365,79 100,0 

2014-12-31 124 008,78 91,7 11 143,40 8,2 135 152,18 100,0 

 

Žemės nuomos mokesčio nepriemokos bendroje struktūroje 2014-12-31 juridinių asmenų 

nuompinigiai už valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių nuomą sudarė 57,5 tūkst. 

Lt arba 42,6%, o fizinių asmenų nuompinigiai už valstybinės žemės nuomą 77,6 tūkst. Lt arba 

57,4%.  

Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Šilutės rajono savivaldybėje 

taisyklės22, kurios patvirtintos Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu 

Nr. T1-557 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo.“ 

Taisyklės nustato nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą arba suteiktą teisės aktų 

nustatyta tvarką, apskaičiavimą, mokėjimą, išieškojimą. 

Kontrolės ir audito tarnyba finansinio ir teisėtumo audito ataskaitoje23 pateikė išvadas ir 

rekomendavo Savivaldybės administracijai: numatyti priemones, užtikrinančias žemės nuomos 

mokesčio, skolos mažinimą ir tinkamą administravimą; inventorizacijų metu įvertinti gautinų sumų 

(įsisenėjusių skolų) nuvertėjimą.  

 

3.2. Savivaldybės biudžeto išlaidos 

Šilutės rajono 2014 m. savivaldybės biudžeto patikslintas išlaidų planas – 120 419,3 tūkst. 

Lt, įvykdyta – 118 596,9 tūkst. Lt. Palyginus su 2013 metais (107 307,8 tūkst. Lt), ataskaitinių metų 

biudžeto išlaidos padidėjo 10,5% arba 11 289,1 tūkst. Lt. Biudžeto lėšų programų likučio 

audituojamo laikotarpio pabaigoje planas buvo 488,0 tūkst. Lt, įvykdymas – 2 607,7 tūkst. Lt.  

Metinėse biudžeto vykdymo ataskaitose (forma Nr. 1-sav. ir forma Nr. 2-sav.) atvaizduotas 

Savivaldybės 2014 m. biudžeto asignavimų panaudojimas pagal valstybės funkcijas. Savivaldybės 

biudžeto 2014 m. išlaidų pagal funkcinę klasifikaciją plano vykdymo analizė pateikiama 6 lentelėje: 
 

Savivaldybės biudžeto 2014 m. išlaidų pagal funkcijas plano vykdymo analizė 
 6 lentelė (tūkst. Lt) 

F. kl. 

kodas 

Išlaidos pagal funkcinę 

klasifikaciją 

Patikslintas 

planas  Įvykdyta  

Rezultatas Lyginamasis 

sv. visose išl., 

% 
(3-4) proc. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Bendrosios valstybės paslaugos 15 039,8 14 667,4 -372,4 97,5 12,4 

2. Gynyba 74,2 74,2 0,0 100,0 0,06 

3. 

Viešoji tvarka ir visuomenės 

apsauga 
942,1 942,1 0,0 100,0 0,79 

4. Ekonomika 8 678,0 8 650,5 -27,5 99,7 7,3 

                                                 
22 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T1-557 „Dėl valstybinės žemės nuomos 

mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo.“ 
23 Kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. birželio 25 d. finansinio ir teisėtumo audito ataskaita Nr. K1-9 „Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito rezultatų“. 
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5. Aplinkos apsauga 9 012,0 8 364,5 -647,5 92,8 7,0 

6. Būstas ir komunalinis ūkis 1 102,7 1 080,6 -22,1 97,9 0,9 

7. Sveikatos priežiūra 553,8 549,2 -4,6 99,2 0,5 

8. Poilsis, kultūra ir religija 6 387,1 6 215,3 -171,8 97,3 5,2 

9.  Švietimas 60 484,7 60 168,3 -316,4 99,5 50,7 

10.  Socialinė apsauga 18 144,9 17 884,8 -260,1 98,6 15,1 

  VISO IŠLAIDŲ 120 419,3 118 596,9 -1 822,4 98,5 100,0 

  

Kitoms savivaldybėms perduotos 

MK  lėšos 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 IŠ VISO IŠMOKŲ 120 419,3 118 596,9 -1 822,4 98,5 100,0 
 

Asignavimų valdytojai 2014 metais panaudojo 98,5% patvirtintų biudžeto asignavimų arba 

1 822,4 tūkst. Lt mažiau nei buvo planuota.  

Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje pagal valstybės funkcinę klasifikaciją daugiausia 

asignavimų skirta ir panaudota švietimui – 50,7 % visų išlaidų (palyginus su 2013 m. padidėjo 

0,1%). Išlaidos socialinei apsaugai sudaro 15,1% (palyginus su 2013 m. sumažėjo 2,6%), 

ekonomikai – 7,3%, bendros valstybės paslaugos – 12,4% (palyginus su 2013 m. padidėjo 0,8%). 
 

4. SAVIVALDYBĖS ĮSISKOLINIMAI 
 

Šilutės rajono savivaldybės ir Administracijos biudžeto lėšų kreditinio įsiskolinimo  

2013-12-31 – 2014-12-31 kitimas ir struktūra atvaizduota 7 lentelėje. 
 

Šilutės rajono savivaldybės ir Administracijos biudžeto lėšų 

kreditinio įsiskolinimo 2014-01-01 - 2014-12-31 kitimas ir struktūra 
7 lentelė (tūkst. Lt) 

Išlaidų pavadinimas Savivaldybė 

2013-12-31 

Administra

cija 

Proc. Savivaldybė 

2014-12-31 

Administra

cija 

Proc. 

Darbo užmokestis 228,2 69,1 30,3 91,8 33,8 36,8 

Iš jų; gyventojų pajamų 

mokestis 

48,0 20,9 43,5 14,3 10,0 69,9 

Socialinio draudimo 

įmokos 

261,1 104,0 39,8 124,0 12,7 10,2 

Mityba 89,7 -  53,9 -  

Medikamentai 1,5 -  9,4 -  

Šildymas -   - -  

Elektros energija -   - -  

Ryšių paslaugos 15,1 0,4 2,6 8,1 5,1 62,9 

Transporto išlaikymas 33,3 17,0 51,1 33,4 19,3 57,8 

Apranga, patalynė 3,2 -  - -  

Spaudiniai 0,1 0,5  - -  

Kitos prekės 77,3 65,6 84,9 43,0 3,2 7,4 

Komandiruotės - - - 0,1 0,09 90,0 

Miestų ir gyvenviečių 

viešasis ūkis 

925,2 925,2 100,0 881,8 881,8 100,0 

Vandentiekis ir 

kanalizacija 

- - - - -  

Komunalinės paslaugos 2 807,0 278,6 9,9 1 298,1 178,1 13,7 

Ilgalaikio turto nuoma 0,2 - - 1,7 -  

Ilgalaikio turto remontas 590,4 314,4 53,2 455,6 455,6 100,0 

Kvalifikacijos kėlimas 0,9 - - - -  

Kitos paslaugos 3 886,7 3 855,3 99,2 2 956,8 2 946,5 99,6 

Palūkanos - - - - -  

Subsidijos  377,4 377,4 100,0 51,1 51,1 100,0 
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Socialinės 

išmokos(pašalpos)  

1 826,6 1 826,6 100,0 528,2 98,2 18,6 

Kitos išlaidos 6,4 6,4 100,0 6,4 6,4 100,0 

Sandoriai dėl materialiojo 

ir nematerialiojo turto bei 

finansinių įsipareigojimų 

vykdymas: 

39 037,1 15 263,5 39,1 39 276,2 17 518,6 44,6 

Materialiojo ir 

nematerialiojo turto 

įsigijimo išlaidos 

7 105,8 7 105,6 100,0 4 755,8 3 743,3 78,7 

Ilgalaikio materialiojo 

turto kūrimas ir įsigijimas 

7 100,4 7 100,3 100,0 4 725,0 4 724,9 99,9 

Pastatai ir statiniai 7 099,2 7 099,2 100,0 4 719,3 4 719,3 100,0 

Negyvenamieji pastatai 1 924,9 1 924,9 100,0 1 550,1 1 550,1 100,0 

Kiti pastatai ir statiniai 5 174,3 5 174,3 100,0 3 169,2 3 169,2 100,0 

Mašinos ir įrengimai - - - 5,7 5,7 100,0 

Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas 

1,2 1,2 100,0 - -  

Nematerialiojo turto 

kūrimas ir įsigijimas 

5,4 5,4 100,0 30,8 30,8 100,0 

Kompiuterinė programinė 

įranga 

- - - - -  

Patentai - - - - -  

Kitas nematerialusis turtas 5,4 5,4 100,0 30,8 30,8 100,0 

Paskolų grąžinimas 31 931,3 8 157,8 25,5 34 520,4 12 762,8 36,9 

Iš viso: 50 167,4 23 388,3 46,6 45 819,6 22 667,1 49,5 

 

Savivaldybės 2014-12-31 kreditinis įsiskolinimas buvo 45 819,6 tūkst. Lt, iš jų: 

Savivaldybės administracijos kreditinis įsiskolinimas – 22 667,1 tūkst. Lt.  

Lyginant duomenis 2014-01-01 ir 2014-12-31, kreditinis įsiskolinimas ataskaitiniu 

laikotarpiu sumažėjo: Savivaldybės sumažėjo 4 347,8 tūkst. Lt, iš jų Administracijos sumažėjo 

721,2 tūkst. Lt. 

Savivaldybės išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) –  

34 520,4 tūkst. Lt arba 75,3%. 

- Kitos paslaugos – 2 956,8 tūkst. Lt arba 6,4%; 

- Socialinės išmokos (pašalpos) – 528,2 tūkst. Lt arba 1,1%; 

- Komunalinės paslaugos –1 298,1 tūkst. Lt arba 2,8%; 

- Subsidijos iš biudžeto lėšų – 51,1 tūkst. Lt arba 0,1%. 

- Miestų ir gyvenviečių viešojo ūkio išlaidos – 881,8 tūkst. Lt arba 1,9%; 

- Darbo užmokesčio –- 91,8 tūkst. Lt arba 0,2%; 

- Socialinio draudimo išlaidos – 124,0 tūkst. Lt arba 0,3%.  

Per paskutiniuosius metus kasmet buvo gaunamos iš kredito įstaigų vis didesnės ilgalaikės 

paskolos investicijų projektams finansuoti bei skoloms dengti. Šilutės rajono savivaldybės skolos 

susijusios su ilgalaikių investicinių projektų vykdymu. Bendroje Savivaldybės įsiskolinimų 

struktūroje Administracijos kreditinės skolos sudarė 22 667,1 tūkst. Lt arba 49,5%. 

Administracijos didžiausią dalį skolų 2014-12-31 sudarė: 

- Išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) – 12 762,8 tūkst. Lt 

arba 56,3% visų Administracijos skolų. 

- Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 3743,3 tūkst. Lt arba 16,5%; 

- Kitų paslaugų išlaidos – 2 946,5 tūkst. Lt arba 12,9%; 

- Socialinės išmokos (pašalpos) – 528,2 tūkst. Lt arba 2,3%; 

- Subsidijos iš biudžeto lėšų – 51,1 tūkst. Lt arba 0,2%; 

- Miestų ir gyvenviečių viešojo ūkio išlaidos - 881,8 tūkst. Lt arba 3,9%; 
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- Komunalinės paslaugos – 178,1 tūkst. Lt arba 0,8%; 

- Ilgalaikio turto remontas – 455,60 tūkst. Lt arba 2,0%. 

2014-12-31 Administracijos didžiausios kreditinės skolos:  

UAB „Tima“ – 1 308,1 tūkst. Lt; 

UAB „Ecoservice“ – 1 282,7 tūkst. Lt;  

UAB „Prospero polis“ – 1 062,4 tūkst. Lt; 

UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ – 951,3 tūkst. Lt; 

UAB „Šilutės komunalininkas“ – 881,9 tūkst. Lt; 

UAB „Šilutės polderiai“ – 622,8 tūkst. Lt;  

UAB „Žibai“ – 363,6 tūkst. Lt; 

UAB „Statybų valdymo sprendimai“ – 353,9 tūkst. Lt; 

UAB „Stamela“ – 297,1 tūkst. Lt; 

UAB „Gairija“ – 173,1 tūkst. Lt; 

UAB „Kavesta“ – 158,1 tūkst. Lt; 

UAB „Šilutės automobilių keliai“ – 133,1 tūkst. Lt; 

Savivaldybės 2014-12-31 debetinis įsiskolinimas (biudžeto lėšų) buvo 706,7 tūkst. Lt. 

Bendroje Savivaldybės debetinių įsiskolinimų struktūroje Administracijos debetinės skolos sudarė 

604,6 tūkst. Lt arba 85,5%. 2015-01-01 palyginus su 2014-01-01 Savivaldybės debetinės skolos 

sumažėjo 0,1 tūkst. Lt, tačiau Administracijos debetinės skolos padidėjo 84,907 tūkst. Lt. 

Administracijos 2014-12-31 debetinių skolų struktūroje pagal finansavimo šaltinius didžiausią 

dalį – 98,7 (596,9 tūkst. Lt) sudarė biudžeto lėšų debetinės skolos, deleguotų lėšų dalis – 1,3% 

Administracijos debetinių skolų – gautinų sumų (deleguotų lėšų).  

2015-01-01 palyginus su 2014-01-01 Savivaldybės debetinės skolos sumažėjo 0,1 tūkst. 

Lt, tačiau Administracijos debetinės skolos padidėjo 84,907 tūkst. Lt.  

Administracijos didžiausios 2014 m. debetinės skolos:  

UAB „Veiviržo paukštynas“ – 120,286 tūkst. Lt už komunalinius patarnavimus (skolos 

atsiradimo data – 2001-04-01, perimtos skolos iš Saugų seniūnijos komunalinio padalinio),  

Išieškotinos sumos už padarytą žalą (buvę trūkumai) – 113,7 tūkst. Lt;  

UAB „Ramboll Lietuva“ – 11,9 tūkst. Lt (išlaidų str. „Kiti pastatai ir statiniai“); 

AB „Autoūkis“ – 90,0 tūkst. Lt (išlaidų str. „Transporto priemonės“); 

Laučių kaimo bendruomenė – 13, 2 tūkst. Lt (išlaidų str. „Komunalinės paslaugos“); 

Visuomeninė organizacija „Juknaičių bendruomenė“ – 17,2 tūkst. Lt (išlaidų str. 

„Komunalinės paslaugos“); 

Kitos gautinos sumos iš gyventojų – 81,709 tūkst. Lt (sąskaita 2298002); 

Seniūnijos bendruomenė „Žiedas“ – 9,0 tūkst. Lt – paskolintos lėšos; 

Faktiškai nustatyta, kad didžioji gautinų sumų už suteiktas paslaugas įsiskolinimo dalis - 

įsisenėję įsiskolinimai, nuo 2001-2004 metų24:  

- UAB „Veiviržo paukštynas“ – už komunalinius patarnavimus – 120,286 tūkst. Lt. Šios 

skolos atsiradimo data - 2001-04-01, perimtos skolos iš Saugų seniūnijos komunalinio padalinio; 

- Seniūnijos bendruomenė „Žiedas“ – Administracijos 2003 metais paskolintos ir 

negrąžintos lėšos – 9,0 tūkst. Lt; 

- kiti debitoriniai įsiskolinimai – 33,84 tūkst. Lt, susidarę perėmus skolas iš seniūnijų; 

Atkreiptinas dėmesys, kad anksčiau buvę trūkumai, vagysčių, netekimų sumos – 113,7 

tūkst. Lt; trūkumai neteisingai užregistruoti sąskaitoje 2293001 - „Išieškotinos sumos už padarytą 

žalą“;  

Minėti įsisenėję įsiskolinimai sistemingai nurodomi Kontrolės ir audito tarnybos 

ataskaitose25. Administracijai teikiamos rekomendacijos dėl įsisenėjusių skolų juridinio įforminimo 

                                                 
24 Šilutės rajono savivaldybės Administracijos Centralizuotos buhalterijos 2005-04-22 Paaiškinamasis raštas.  
25 Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2009 m. gegužės 14 d audito ataskaitoje Nr. K1-17 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio“, Šilutės rajono savivaldybės kontrolieriaus 
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kaip beviltiškomis skolomis nuo 2004 metų. Administracija nesiima priemonių rekomendacijos 

įgyvendinimui.  
 

4.1. Gautinos ir mokėtinos sumos 

Atlikome 12 BĮ gautinų ir mokėtinų sumų audito procedūras – apskaitos registro DK 

sąskaitų likučių pateiktų 2014-06-30 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje teisėtumą, apskaitos 

informacijos atskleidimo vertinimą. Buvo patikrinta, ar laikomasi Finansų viceministro rašte „Dėl 

2011 metų ketvirtinių biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir pateikimo“ 

nurodytų reikalavimų. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų neatitikimai audituotose 2014 m. 

įstaigose atvaizduoti 8 lentelėje. 
 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų neatitikimai  

8 lentelė 

                 

 

Audituojamas 

subjektas 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos, duomenys padidinti +      arba            sumažinti - 

Ataskaitos ir 

DK 

neatitikimas, 

Lt 

Mokėtinų ir 

gautinų sumų 

ataskaitos 

duomenys, Lt 

 

DK 69/691/692 

sąskaitų likutis, Lt 

DK 69/691/692 sąskaitų 

likutis 

turėjo būti užregistruotas 

Savivaldybės 

administracija 

96 662,09 +96 662,09  Ataskaitoje padidinta be 

pateisinančių dokumentų 

Rusnės specialioji 

mokykla 

6 911,23 -6 911,23 6 911,23 neteisingai 

užregistruota 

211 sąskaitoje 

„Išankstiniai 

apmokėjimai“ 

Šilutės socialinių 

paslaugų centras 

3 628,58 -3 127,21 501,37 neteisingai 

užregistruota 

211 s-tos „Išankstiniai 

apmokėjimai“ 

Šilutės rajono vaikų 

meno mokykla 

360,00 +11,29 371,29 neteisingai 

užregistruota 

211 s-tos „Išankstiniai 

apmokėjimai“ 

Švėkšnos spec. 

ugdymo centras 

1 000,00 -1 000,00 

 

1 000,00 neteisingai 

užregistruota 

211 sąs. „Išankstiniai 

apmokėjimai“ 

Šilutės pirmoji 

gimnazija 

6 599,80 -6 599,80   

Vainuto gimnazija 21 417,61 +21 417,61 132 248,44 neteisingai 

užregistruota 

211 sąskaitoje 

„Išankstiniai 

apmokėjimai“ 

Šilutės sporto 

mokykla 

4 534,05 -4 534,05 

 

4 534,05 neteisingai 

užregistruota 

211 s-tos „Išankstiniai 

apmokėjimai“ 

Lopšelis-darželis 

„Žvaigždutė“ 

5 351,63 -5 351,63 5 272,57 neteisingai 

užregistruota 

211 s-tos „Išankstiniai 

apmokėjimai“ 

Lopšelis-darželis 

„Žibutė“ 

10 428,08 -10 428,08  

DK likučiai 

 neteisingai perkelti į 

ataskaitą 

211 s-tos „Išankstiniai 

apmokėjimai“ likutis 24 

207,62 

Sąskaitų 

l2267001,2267002 likučiai 

– 4 504,46 

Šilutės r. švietimo 

pagalbos tarnyba 

Neatitikimų 

nenustatyta 

Neatitikimų 

nenustatyta 

Neatitikimų 

nenustatyta 

Neatitikimų nenustatyta 

Lopšelis-darželis 

„Pušelė“ 

340,46 -340,46 DK 695 s-tos 

duomenys neteisėtai 

užregistruoti 6952103 

„Sukauptos atostogų 

kaupinių finansavimo 

sąnaudos“ 930,49 

211 sąskaitoje 

„Išankstiniai 

apmokėjimai“ 

 

                                                                                                                                                                  
2008 metų ataskaita. Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2008 m. liepos 4 d. ataskaita Nr. K-7 „Dėl 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 2007 metų ataskaitos audito“.  
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Audito metu raštais26 informavome biudžetinių įstaigų vadovus, vyr. buhalterius apie 

nustatytas klaidas ir neatitikimus, pateikėme 84 rekomendacijas. BĮ audito metu visas teiktas 

rekomendacijas, per nustatytą terminą, įgyvendino. 
 

5. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, TURTO NAUDOJIMAS IR APSKAITA 
 

5.1. Darbo užmokesčio, socialinio draudimo išlaidos 
Biudžetinėse įstaigose: Šilutės pirmojoje gimnazijoje, Vainuto gimnazijoje, lopšelyje-

darželyje „Pušelė“, Šilutės socialinių paslaugų centre atliktos pagrindinės audito procedūros 

asignavimų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.  

Nustatytos biudžetinių įstaigų klaidos dėl darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų 

kasinių išlaidų ir jų atvaizdavimo biudžeto vykdymo ataskaitoje bei 2014 m. finansinėse 

ataskaitose. 

 Atsakingi už darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą BĮ darbuotojai, nesivadovavo 

Vyriausybės nutarimo27 reikalavimais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nenaudojo nustatytų 

ženklų, nenurodė tabelio numerių, neteisingai žymėjo nedarbingumą, atostogas, šventines dienas ir 

kt. (Šilutės socialinių paslaugų centras, lopšelis-darželis „Pušelė“, Šilutės pirmoji gimnazija, 

Vainuto gimnazija). 

 Nesivadovauta Darbo kodekso 141 str. 1, 2, 3 p.28, 147 str., 176 str. 2 p.29, kurie nurodo, 

kad „darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną“ 

bei „darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines 

dienas iki kasmetinių atostogų pradžios“ (Šilutės socialinių paslaugų centras, lopšelis-darželis 

„Pušelė“, Šilutės pirmoji gimnazija, Vainuto gimnazija).  

 Įstaigų darbuotojams neteisingai apskaičiuotos darbo užmokesčio ir atostoginių 

nereikšmingos sumos (Šilutės socialinių paslaugų centras, lopšelis-darželis „Pušelė“, Šilutės 

pirmoji gimnazija, Vainuto gimnazija).  

 Nesivadovauta patvirtintais „Sąskaitų planais“, apskaitoje nenaudotos patvirtintos 

sąskaitos: 4142001 „Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms“ (gautinos), 

2221003 „Gautinoms finansavimo sumoms iš savivaldybės biudžeto“, 4151001 „Finansavimo 

sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms“ (gautinos), 6952103 „Sukauptos valstybinio 

socialinio draudimo įmokų sąnaudos“ (Šilutės socialinių paslaugų centras, Vainuto gimnazija).  

 Darbuotojų kortelėse – pažymose pateikiama neišsami informacija apie darbuotojo 

priėmimą į darbą ir perkėlimą, darbo stažą ir t.t. (Šilutės socialinių paslaugų centras).  

 Nuo 2010-01-01 nevykdyti įstatymais numatyti nauji apskaitos procesai bei procedūros. 

Apskaitos vadovai sudaryti nesivadovaujant Buhalterinės apskaitos įstatymo30 3 str. nuostatomis, 

neparengtos reikalingos atskirų sričių tvarkos (Šilutės socialinių paslaugų centras, lopšelis-darželis 

„Pušelė“, Šilutės pirmoji gimnazija, Vainuto gimnazija). 

                                                 
26 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos raštai BĮ „Dėl Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje 

nustatytų neatitikimų“: 2014-10-29 Nr. K6-(3.1.8.)-86;2014-10-29 Nr. K6-(3.1.8.)-84; 2014-10-29 Nr. K6-(3.1.8.)-78; 

2014-10-29 Nr. K6-(3.1.8.)-79; 2014-10-29 Nr. K6-(3.1.8.)-76; 2014-10-29 Nr. K6-(3.1.8.)-75; 2014-10-29 Nr. K6-

(3.1.8.)-80; 2014-10-29 Nr. K6-(3.1.8.)-81; 2014-10-29 Nr. K6-(3.1.8.)-85; 2014-10-29 Nr. K6-(3.1.8.)-82; 
27 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimas Nr. 78 „Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio 

pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos aprašo parvirtinimo“ // V. žinios, 2004, Nr. 18-528. 
28 Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. birželio 4 d. įstatymas Nr. IX-926 „Dėl Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 

patvirtinimo“ // V. žinios, 2002, Nr. 71-2569. 
29 Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. birželio 4 d. įstatymas Nr. IX-926 „Dėl Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 

patvirtinimo“ // V. žinios, 2002, Nr. 71-2569. 
30 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymas Nr. IX-574 // V. žinios, 2001, Nr. 99-

3515.  
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 2014-01-01 apskaitos registro „Didžioji knyga“ sąskaitų likučiuose nenurodyta VB lėšų 

211 „Išankstiniai apmokėjimai“ 0,4 tūkst. Lt, nepateikti pateisinantys dokumentai (Šilutės socialinių 

paslaugų centras). 

 2014-01-01 apskaitos registro „Didžioji knyga“ sąskaitų likučiuose nenurodyta SB lėšų 

211 „Išankstiniai apmokėjimai“ 4,6 tūkst. Lt. (Šilutės socialinių paslaugų centras). 

 Sukauptų atostogų rezervo žiniaraščio ir apskaitos registro „Didžioji knyga“ tarpusavio 

duomenų neatitikimai: Šilutės socialinių paslaugų centras – 1,2 tūkst. Lt; lopšelis-darželis „Pušelė“ 

VB lėšų –10,5 tūkst. Lt; Šilutės pirmoji gimnazija SB lėšų – 4,3 tūkst. Lt, VB lėšų – 38,3 tūkst. Lt. 

 Apskaitos registro „Didžioji knyga“ sąskaitos 6952102 – „Sukauptos atostoginių 

sąnaudos“ duomenys neleistinai padidinti – 85,7 tūkst. Lt (Vainuto gimnazija). 

 Per 2014 m. 9 mėn. sąskaitoje 8701201 – „Ligos pašalpos sąnaudos“ neužregistruota – SB 

lėšų: Šilutės socialinių paslaugų centras – 0,9 tūkst. Lt, lopšelis-darželis „Pušelė“ – 1,3 tūkst. Lt 

sąnaudų. 

 Per 2014 metų 9 mėn. sąskaitoje 8701201 „Ligos pašalpos sąnaudos“ neužregistruota – VB 

lėšų: Šilutės socialinių paslaugų centras – 0,7 tūkst. Lt, lopšelis-darželis „Pušelė“ – 0,5 tūkst. Lt. 

 Sąskaitos 8701001 „Darbo užmokesčio sąnaudos“ duomenys padidinti: lopšelis-darželis 

„Pušelė“ – 0,5 tūkst. Lt, Šilutės socialinių paslaugų centras – 0,9 tūkst. Lt 

 2014-09-30 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje (VB lėšų) duomenys neteisėtai 

padidinti – 6,1 tūkst. Lt (lopšelis-darželis „Pušelė“). 

 Biudžeto išlaidų SB lėšų sąmatos vykdymo 2014-09-30 ataskaitoje pateikė apskaitos 

duomenis neatitinkančius kasinių išlaidų žiniaraštyje pateiktiems apskaitos duomenims, duomenys 

neteisėtai sumažinti – 14,5 tūkst. Lt (lopšelis-darželis „Pušelė“).  

 Perkeliant DK 69 sąskaitų likučius į 2014-10-01 FBA eilutę II. „Trumpalaikiai 

įsipareigojimai“ II.10 straipsnį „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ duomenys padidinti 0,6 

tūkst. Lt (Šilutės socialinių paslaugų centras).  

 Perkeliant DK darbo užmokesčio, socialinio draudimo sąskaitų likučius (870 sąnaudų 

sąskaitų) į 2014-10-01 VRA eilutę B. „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ I straipsnį „Darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo“ duomenys sumažinti 41,6 tūkst. Lt (Šilutės socialinių paslaugų 

centras).  

 VRA ir „Didžioji knyga“ 2014-09-30 duomenų neatitikimas – 57,5 tūkst. Lt (lopšelis-

darželis „Pušelė“).  

 Didžioji knyga ir FBA neatitikimas – 22,8 tūkst. Lt, iš jų: 8,5 tūkst. Lt (VB), GPM –  

2,1 tūkst. Lt (SB), socialinio draudimo įmokos – 12,2 tūkst. Lt (SB) - (lopšelis-darželis „Pušelė“).  

 Perkeliant 692 sąskaitų likučius į 2014-09-30 FBA II. „Trumpalaikiai įsipareigojimai“ 

II.10 straipsnį „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ lopšelis-darželis „Pušelė“ duomenys 

sumažinti – 4,8 tūkst. Lt; Vainuto gimnazija - sumažinti 37,5 tūkst. Lt. 

 2014-01-01 apskaitos registro DK sąskaitų likučiuose nenurodytos 211 „Išankstiniai 

apmokėjimai“ 2,5 tūkst. Lt (MK), 4,6 tūkst. Lt (SB) (permoka VSDFV) apskaitos duomenų sumos 

(Vainuto gimnazija). 

 2014 m. birželio, liepos mėn. apskaitos registro DK sąskaitų likučiuose nenurodytos 211 

„Išankstiniai apmokėjimai“ – 13,0 tūkst. Lt (SB) ir 11,5 tūkst. Lt (VB) apskaitos duomenų sumos.  

 Neparengti darbuotojų pareigybių aprašymai arba netinkamai parengti (Šilutės socialinių 

paslaugų centras).  

 Kortelėse – pažymose nurodytas darbo dienų skaičius per mėnesį nesutampa su darbo laiko 

apskaitos žiniaraščiuose nurodytu darbo dienų skaičiumi (Šilutės socialinių paslaugų centras). 

Audito metu raštais31 informavome biudžetinių įstaigų vadovus, vyr. buhalterius apie 

nustatytas klaidas ir neatitikimus, pateikėme 74 rekomendacijas. BĮ audito metu visas teiktas 

                                                 
31 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos raštai BĮ „Dėl nustatytų neatitikimų“: 2014-12-06 Nr. K6-

(3.1.8.)-104; 2014-12-10 Nr. K6-(3.1.8.)-103; 2015-01-15 Nr. K10-(3.1.8.)-4; 2015-02-26 Nr. K10-(3.1.8.)-14. 
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rekomendacijas, per nustatytą Savivaldybės kontrolierės terminą, įgyvendino. 

Biudžetinės įstaigos 2014 m. ne visais atvejais užtikrino, kad biudžeto lėšos, skirtos darbo 

užmokesčiui ir socialiniam draudimui būtų naudojamos ir apskaitytos teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

5.2. Ilgalaikio turto naudojimas ir apskaita  

 Finansinio ir teisėtumo audito procedūros 2014 metais vykdytos, siekiant įvertinti, ar 

faktiškai atliekamos inventorizacijos Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, ar jos atliekamos pagal 

nustatytą tvarką, ar teisingai įformintos. Audituoti subjektai: 3 Administracijos padaliniai – 

Gardamo seniūnija, Kintų seniūnija, Žemaičių Naumiesčio seniūnija, 10 BĮ: Švėkšnos specialiojo 

ugdymo centras, Gardamo pagrindinė mokykla, Kintų pagrindinė mokykla, Vainuto gimnazija, 

Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis, Šilutės sporto mokykla, Šilutės socialinių paslaugų 

centras, lopšelis-darželis „Pušelė“, lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Šilutės kamerinis dramos teatras.  

 Faktiškai patikrinta ilgalaikio turto iš viso – 33 842,9 tūkst. Lt (toliau – IT).  

Nustatyti teisės aktų pažeidimai, apskaitos neatitikimai: 

Gardamo seniūnijoje Neteisingai, nuo 2008-12-12, seniūnijos apskaitoje užpajamuotas ilgalaikis 

turtas, kurio pradinė kaina – 75,0 tūkst. Lt. Ilgalaikio turto registre neteisėtai užregistruota 

regioninio kelio, Nr. 4209 Šilutė – Ramučiai – Gardamas jungiančio su keliu Nr. 165, techninis 

projektas.  

 Seniūnijos 2 ilgalaikio turto vienetams, kurių vertė – 2,0 tūkst. Lt, IT registre suteikti 

inventoriniai numeriai, tačiau turtas nepaženklintas.  

 IT registro nebalansinėje sąskaitoje apskaitytas kompiuteris, multifunkcinis aparatas, faktiškai 

veikiantys tik iš dalies, nuo 2013 m. neatlieka visų savo funkcijų, tačiau inventorizacijos komisija 

inventoriniuose aprašuose pastabų nepateikė . 

 Seniūnijos apskaitoje užregistruoti jos teritorijoje esantys 6 IT vienetai (negyvenamieji 

pastatai): buvęs arkinis trąšų sandėlis, buvęs beicavimo sandėlis, buvęs garažas, bokštinis grūdų 

sandėlis, buvusi kiaulidė, buvusi ferma, vandens bokštas. Minėti IT vienetai pripažinti kaip 

bešeimininkis turtas ir Administracijos direktoriaus įsakymu32 įtraukti į apskaitą. Apžiūros metu 

nustatyta, kad faktiškai minėto ilgalaikio turto kai kurių likę tik pamatai, o kai kurių identifikuoti 

neįmanoma, kadangi jų vietoje - apžėlusių krūmų, žolių kupstai. 

Kintų seniūnijoje .Seniūnijos ilgalaikio turto registre 2011-10-05 užregistruotas Kintų kultūros 

namų pastatas, Kuršių g. 23, Kintų mstl., pradinė vertė – 175,1 tūkst. Lt (likutinė vertė 158787,34 

Lt). Buvo atlikta pastato renovacija – 2 128,8 tūkst. Lt ir 2013-02-20 pastato dalis – 2 089,1 tūkst. 

Lt perduota Kintų pagrindinei mokyklai, kuri ilgalaikį turtą – Kintų daugiafunkcį centrą (pastato 

dalį) teisingai užregistravo savo apskaitos ilgalaikio materialiojo turto registre, pastatų grupėje. Nuo 

ilgalaikio turto perdavimo Kintų pagrindinei mokyklai datos, t. y., nuo 2013-02-20, iki 2014 m. 

spalio mėn. Kintų seniūnijos apskaitoje neteisėtai neišregistruotas faktiškai jai nepriklausantis 

turtas. 

 Seniūnijos apskaitoje užpajamuotas ilgalaikis turtas – betono krantinė Ventės kaime- mažųjų 

laivų prieplauka Kuršių marių pakrantėje. Remiantis ilgalaikio turto registro duomenimis, neteisėtai 

seniūnijos apskaitoje buvo užpajamuotas jai nepriklausantis turtas. Remiantis nekilnojamojo turto 

registro centrinio duomenų banko išrašu33, minėta betono krantinė Ventės kaime - mažųjų laivų 

prieplauka Kuršių marių pakrantėje, nuo 2012-03-15 Apylinkės teismo sprendimu34, yra Ventės 

kaimo gyventojo R. P. K. nuosavybė. 

                                                 
32 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-02-13 įsakymas Nr. A1-170 „Dėl nekilnojamojo turto 

įtraukimo į buhalterinę apskaitą“. 
33 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 2013-10-01, registro Nr. 44/1305711. 
34 Apylinkės teismo 2011-12-27 sprendimas Nr. 2-1471-750/2011, įrašas galioja nuo 2012-03-15. 
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Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje nesivadovauta 12-ojo VSAFAS35 reikalavimais, kad 

kiekvienam ilgalaikio turto vienetui turėjo būti suteiktas atskiras numeris. Žemaičių Naumiesčio 

ugniagesių komandos inventorizacija buvo atlikta neišbaigtai. 2013-09-25 įsigytas ilgalaikis turtas – 

9 kostiumai ugniagesių, kurių vertė – 14,337 tūkst. Lt nepaženklinti inventoriniais numeriais. 

Kintų pagrindinėje mokykloje nustatyti ilgalaikio turto 8 vienetų (2 222,199 tūkst. Lt), 

ženklinimo apskaitoje ir natūroje neatitikimai, kurie sudaro prielaidas klaidoms ir apgaulėms 

atsirasti.  

 Neaiškiai, neįskaitomai paženklinti 4 ilgalaikio turto vienetai iš viso: 11,74 tūkst. Lt. 

 Daugiafunkcio centro pastatui apskaitoje suteiktas inventorinis numeris, tačiau dėl atsakingų 

asmenų aplaidumo jis nepaženklintas (2 089,117 tūkst. Lt). 

 Nepateikta detali informacija apie 21 ilgalaikio turto vienetą – 47,365 tūkst. Lt. 

 Neteisingai apskaitoje (inventoriniuose aprašuose) nurodyti „klasės baldai su suolais“ – 1 vnt., 

tačiau natūroje nustatyta, kad baldų komplektą sudaro stalai, suolai, lentos (13, 15 vienetų). 

 Nesivadovauta 12-ojo VSAFAS36 reikalavimais, – kiekvienam ilgalaikio turto vienetui turėjo 

būti suteiktas atskiras numeris. Apskaitoje neteisingai pateikta informacija apie 2 daugiafunkcius 

treniruoklius (16,812 tūkst. Lt), apskaitoje nurodyti 2 vnt., faktiškai rasti 4 treniruokliai.  

 Staklės metalo tekinimo pagal apskaitos duomenis neteisingai priskirtos trumpalaikiam turtui, 

faktiškai natūroje pažymėtos ilgalaikio materialiojo turto inventoriniu numeriu. 

 Nesivadovauta 22-ojo VSAFAS reikalavimais, – komisija nevertino sugedusio, netinkamo 

naudoti IT nuvertėjimo požymių, nenurodyta inventoriniuose aprašuose, neskaičiuotas 

nuvertėjimas, neregistruota apskaitoje. 

 Nesivadovauta Inventorizacijos tvarkos 55 straipsnio37 reikalavimais, – nesudarytas netinkamam 

naudoti ilgalaikiam materialiajam turtui atskiras inventorinis aprašas. 

  Kintų pagrindinėje mokykloje, pažeidžiant teisės aktus, metinės inventorizacijos buvo nuolat 

atliekamos formaliai, kasmet perkeliant (perrašant) duomenis iš apskaitos registrų į inventorizavimo 

aprašus. 

Švėkšnos specialiojo ugdymo centre nepateikta detali informacija apie 14 ilgalaikio turto 

vienetų, kurių vertė 32,334 tūkst. Lt (8 kompiuteriai, spausdintuvas, vandens pašildytojas, 

džiovykla, elektrinė mėsmalė, šaldymo spinta, projektorius).  

 Nustatyti netikslaus IT apskaitoje (inventoriniuose aprašuose) pateikimo atvejai: baldų 

komplektas, Wesco relaksiniai baldai „Cocoon kit“ (vertė – 5,803 tūkst. Lt), kai nurodyta 

„rinkinys“, „komplektas“ – - 1 vnt., tačiau natūroje rasta, kad komplektą sudaro stalai, kėdės ar kt. 

Žiniaraščiuose nenurodyta detali komplekto, rinkinio sandara: kiek sudedamųjų dalių sudaro 

komplektą. 

 Centro direktoriaus įsakymu38 patvirtintame sąraše nenurodyti inventorizacijos komisijos nariai 

bei kiti asmenys, tiesiogiai susiję ar atsakingi už Centro turtą, materialines vertybes, kaip galintys 

surašyti ir pasirašyti inventorizacijos aprašus, nepatvirtinti jų parašų pavyzdžiai. 

 Nesivadovauta Inventorizacijos tvarkos39 8 straipsnio reikalavimais, – nustatyti ilgalaikio 

materialiojo turto 10 vienetų apskaitoje ir natūroje neatitikimai, kurie sudaro prielaidas klaidoms ir 

apgaulėms atsirasti.  

                                                 
35 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1K-466 „Dėl viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ // V. žinios, 2010, Nr. 1-44. 
36 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1K-466 „Dėl viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ // V. žinios, 2010, Nr. 1-44. 
37 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos tvarkos 

patvirtinimo“ // V. žinios, 1999, Nr. 50-1622. 
38 Švėkšnos specialiosios mokyklos direktoriaus 2013-01-18 įsakymas Nr. VI-23-(1.3) „Dėl darbuotojų, turinčių teisę 

surašyti arba tik  pasirašyti apskaitos dokumentus, tvirtinimo“. 
39 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos tvarkos 

patvirtinimo“ // V. žinios, 1999, Nr. 50-1622. 
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 Nesivadovauta Inventorizacijos tvarkos40 23 straipsnio reikalavimais, – „nuomojamą (gautą 

pagal panaudos sutartis) turtą nuomininkas apskaito nebalansinėse sąskaitose pagal nuomotojo 

jam priskirtus inventorinius numerius“. Centro apskaitos nebalansinėse sąskaitose 10 kompiuterių 

– 13,9 tūkst. Lt neapskaityta, neleistinai sumažintas IT. 

 Inventorizuojant ilgalaikį materialųjį turtą, kuris gautas pagal Nuomos, Panaudos sutartis, privalu 

vadovautis Inventorizacijos taisyklių III skyriaus 27 straipsnio nuostatomis41, – pagal panaudos, 

nuomos, kitas sutartis ar laikinai saugomo ir kito esančio Centre turto inventorizavimo aprašai 

nesudaryti pagal kiekvieną savininką ir juose nenurodytas panaudos, nuomos saugojimo pabaigos 

laikas“.  

Vainuto gimnazijoje nepateikta detali informacija apie 9 ilgalaikio turto vienetus, kurių 

vertė 29,847 tūkst. Lt (kompiuteriai, benzopjūklas, muzikinės aparatūros komplektas, krūmapjovė, 

cirkuliacinis siurblys, sintezatorius).  

 Nustatyti netikslaus IT apskaitoje (inventoriniuose aprašuose) pateikimo atvejai (vertė – 66,424 

tūkst. Lt): 3 baldų komplektų, 2 kompiuterinės klasės įrangos, multimedijos, kompiuterinio radijo 

ryšio komplekto, mikroskopų ir skaitmeninės mikroskopų kameros komplekto, kai nurodyta 

„rinkinys“, „komplektas“ - 1 vnt., tačiau natūroje rasta, kad komplektą sudaro stalai, suolai, 

kompiuteriai. Nenurodyta detali komplekto sandara: kiek sudedamųjų dalių sudaro komplektą. 

 Nesivadovauta 22-ojo VSAFAS42 reikalavimais, - komisija nevertino sugedusio, netinkamo 

naudoti IT - 23,143 tūkst. Lt nuvertėjimo požymių, apie tai nenurodyta inventoriniuose aprašuose, 

neskaičiuotas nuvertėjimas, neregistruota apskaitoje. 

 Nesivadovauta Vyriausybės nutarimo Inventorizacijos tvarkos 55 straipsnio43 reikalavimais,- 

nesudarytas netinkamam naudoti ilgalaikiam materialiajam turtui atskiras inventorinis aprašas.  

Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje Panaudos sutartimi44 Žemaičių Naumiesčio 

bendruomenė Žemaičių Naumiesčio mokyklai-darželiui perdavė naudotis neatlyginamai ir 

neterminuotai 7 ilgalaikio turto vienetus, kurių vertė – 22,3 tūkst. Lt.  

 Nustatyti IT 7 vienetų apskaitoje ir natūroje neatitikimai, kurie sudaro prielaidas klaidoms ir 

apgaulėms atsirasti. Nesivadovauta Inventorizacijos tvarkos45 23 straipsnio reikalavimais, kad 

„gautą pagal panaudos sutartis turtą nuomininkas apskaito nebalansinėse sąskaitose pagal 

nuomotojo jam priskirtus inventorinius numerius“. 

 Ilgalaikis turtas – 7 vienetai, gauti pagal panaudą, nepaženklinti inventoriniais numeriais.  

 Panaudos sutartyje panaudos davėjas – Žemaičių Naumiesčio bendruomenė nenurodė (nesuteikė) 

perduotam IT inventorinių numerių.  

 Perduodant turtą, nebuvo parengti perdavimo – priėmimo aktai, kur būtų parašais patvirtinta, kad 

viena šalis perdavė, o kita – priėmė ilgalaikį turtą. 

Audito metu raštais46 informavome biudžetinių įstaigų vadovus, vyr. buhalterius apie nustatytas 

klaidas ir neatitikimus, pateikėme 42 rekomendacijas. BĮ audito metu visas teiktas rekomendacijas, 

per nustatytą Savivaldybės kontrolierės terminą, įgyvendino. 

                                                 
40 Ten pat18. 
41 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos tvarkos 

patvirtinimo“ // V. žinios, 1999, Nr. 50-1622. 
42 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 1K-299 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės 22-ojo standarto patvirtinimo“ // V. žinios, 2008, Nr. 78-3083. 
43 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos tvarkos 

patvirtinimo“ // V. žinios, 1999, Nr. 50-1622. 
44 Žemaičių Naumiesčio bendruomenės ir Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio 2014-01-16 sudaryta Panaudos 

sutartis Nr. 2a. 
45 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos tvarkos 

patvirtinimo“ // V. žinios, 1999, Nr. 50-1622. 
46 Kontrolės ir audito tarnybos raštai : 2014-12-08 Nr. K6-(3.1.8.)-81; 2014-12-01 Nr. K6-(3.1.8.)-80; 2014-12-17 Nr. 

K6-(3.1.8.)-107; 2014-12-16 Nr. K6-(3.1.8.)-106; 2014-12-16 Nr. K6-(3.1.8.)-105; 2014-12-09 Nr. K6-(3.1.8.)-101; 

2014-12-21 Nr. K6-(3.1.8.)-109; 2015-01-10 Nr. K10-(3.1.8.)-6; 2015-01-10 Nr. K10-(3.1.8.)-7; 2015-01-09 Nr. K10-

(3.1.8.)-2; 2015-01-08 Nr. K10-(3.1.8.)-3.   
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Biudžetinės įstaigos 2014 m. ne visais atvejais užtikrino, kad turtas būtų inventorizuojamas ir 

apskaitytas teisės aktų nustatyta tvarka. 
 

5.3. Žemės tikroji vertė  

Žemės tikroji vertė yra nustatoma vadovaujantis Nekilnojamojo turto registrą tvarkančio 

subjekto atliekamo masinio vertinimo duomenimis. Pagal masinio vertinimo vertės paskaičiavimą 

2015-01-01 vertė nustatyta 2014 m., t.y., 2014-12-31 duomenimis.  

Atlikome pagrindines audito procedūras iš viso – 47 VSS, iš jų: 

 15 VSS atliko laiku ir teisingai apskaitos procedūras, patikslino 2014 m. žemės sklypų 

tikrąją vertę. Vadovaujantis 12-ojo VSAFAS47 65 straipsnio reikalavimais, VSS patikslino žemės 

tikrosios vertės finansinių metų pabaigoje, prieš rengdami metines finansines ataskaitas. BĮ vyr. 

buhalteriai 2014-12-31 apskaitos registre „Didžioji knyga“ 12 sąskaitoje „Ilgalaikis materialusis 

turtas (žemė)“ tinkamai padidino arba sumažino žemės sklypų vertę.  

 19 VSS 2014-12-31 apskaitos suvestinio registro „Didžioji knyga“ 013 sąskaitoje 

„Pagal panaudos sutartis gautas turtas (žemė)“ bei 2014 metų Aiškinamajame rašte žemės, 

naudojamos pagal panaudos sutartis, vertė užregistruota teisinga suma. 

 13 VSS ilgalaikio materialiojo turto – žemės apskaitoje neturi  

Audito metu nustatyta, kad audituojamų VSS 2014-12-31 apskaitos registro „Didžioji 

knyga“ sąskaitoje 013 „Pagal panaudos sutartis gautas turtas (žemė)“, 2014 metų Aiškinamajame 

rašte žemės vertė užregistruota neteisinga suma:  

 Nesivadovaujant Klaipėdos apskrities viršininko įsakymo48 reikalavimais, Saugų 

vaikų darželio apskaitoje žemės sklypo, vertė 7,4 tūkst. Lt neužregistruota buhalterinėje apskaitoje. 

Apskaitos registre „Didžioji knyga“ 12 sąskaitoje „Ilgalaikis materialusis turtas (žemė)“ apskaitos  

 Nesivadovaujant Valstybinės žemės panaudos sutarties49 9 p., Klaipėdos apskrities 

viršininko įsakymo50 priedo Nr. 1 p. reikalavimais, Pašyšių pagrindinės mokyklos žemės sklypo 

apskaitos duomenys nebalansinėje sąskaitoje 0130001 „Pagal panaudos sutartis gautas turtas 

(valstybės)“ neleistinai padidinti 20,0 tūkst. Lt.  

 5 VSS: Gardamo pagrindinė mokykla, Švėkšnos lopšelis-darželis, Ž. Naumiesčio 

gimnazija, Vainuto gimnazija, Šilutės Žibų pradinė mokykla nesivadovavo 12-ojo VSAFAS51 65 

str. reikalavimais, prieš rengdami metines finansines ataskaitas, nepatikslino žemės tikrosios vertės 

finansinių metų pabaigoje.  

 5 VSS vyr. buhalteriai 2014-12-31 apskaitos registro „Didžioji knyga“ 12 sąskaitoje 

„Ilgalaikis materialusis turtas (žemė)“ padidino arba sumažino žemės sklypų vertę, apie žemę 

minėtų BĮ vyr. buhalteriai metinėse finansinėse ataskaitose pateikė nepatikimą informaciją. 

Audito metu raštais52 informavome biudžetinių įstaigų vadovus apie nustatytas klaidas ir 

neatitikimus, pateikėme rekomendacijas. BĮ audito metu visas teiktas rekomendacijas, per nustatytą 

                                                 
47 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės8 d. įsakymas Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ // V. žinios, 200, Nr. 136-5539. 
48 Klaipėdos apskrities viršininko 2010 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 4-1019-(1.3) „Dėl kitos paskirties žemės sklypo, 

esančio Saugų kaime, Šilutės rajone, perdavimo neatlygintinai naudotis (panaudai). 
49 Valstybinės žemės panaudos sutartis 2008 m. spalio 9 d. Nr. P88/2008-24. 
50 Klaipėdos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 4-6356-(1.3) „Dėl kitos paskirties žemės sklypo, 

esančio Pašyšių kaime, Šilutės rajone, dalių nustatymo, įregistravimo ir žemės sklypo dalies perdavimo neatlygintinai 

naudotis (panaudai)“. 
51 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos 

ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ // V. žinios, 2008, Nr. 55-2085. 
52 Kontrolės ir audito tarnybos raštai : 2015-04-29 Nr. K10-(3.1.8.)-39; 2015-04-29 Nr. K10-(3.1.8.)-40.  
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Savivaldybės kontrolierės terminą, įgyvendino. 

 

 
5.4 Muziejinės vertybės 

 Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-sis standartas „Ilgalaikis 

materialusis turtas“ nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, 

įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.  

Atlikus audito procedūras 2014 metų muziejinių vertybių apskaitos srityje nustatyta:   
Apskaitos registro „Didžioji knyga“ sąskaitos „Kilnojamosios kultūros vertybės“ apskaitos 

duomenys pateikti teisingoje 1207 sąskaitoje. FBA 2014-12-31 „Kilnojamosios kultūros vertybės“ 

teisingai atvaizduoti eilutės Nr. A. „Ilgalaikis turtas“ str. II. 7. – 440,1 tūkst. Lt. Kilnojamosios 

kultūros vertybės finansinėse ataskaitose nurodytos tikrąja verte, kaip numato VSAFAS 

reikalavimai. Aiškinamajame rašte pateikta informacija apie pasikeitimus, įvykusius per ataskaitinį 

ir lyginamąjį praėjusį ataskaitinį laikotarpius. 2014-01-01 „Kilnojamosios kultūros vertybės“ likutis 

sudarė 420,2 tūkst. Lt. Per 2014 metų gruodžio mėn. buvo įsigyta vertybių – 18,9 tūkst. Lt. 

Ilgalaikio turto „Nekilnojamosios vertybės“ likutis 2014-01-01 ir 2014-12-31 buvo  

75,8 tūkst. Lt. Tai 2011 m. Šilutės muziejui Rotary klubo padovanotas paminklas H. Šojui atminti. 

Atlikus 2014-12-31 FBA duomenų bei 2014-12-31 apskaitos registro „Didžioji knyga“ 

sąskaitų likučių vertinimą, nustatytas apskaitos dokumentų duomenų neatitikimas – 75,9 tūkst. Lt. 

Apskaitos registro „Didžioji knyga“ sąskaita 1209301 neleistinai padidinta 75,9 tūkst. Lt, o sąskaita 

1204 sumažinta – 75,9 tūkst. Lt.  

Nesivadovauta Muziejaus direktorės įsakymu patvirtintu Sąskaitų planu. Nekilnojamosios 

vertybės užregistruotos ne pagal nustatytą Sąskaitų plano sąskaitą 1204, tačiau 1209 sąskaitoje 

„Kitas ilgalaikis materialusis turtas“ – 12093 „Kitos vertybės“ – 1209301 „Kitų vertybių įsigijimo 

savikaina“. Sąskaitų plane patvirtinta apskaitos sąskaita 1204 apskaitos registre „Didžioji knyga“ 

nenaudojama. 

Audito metu raštu53 informavome Šilutės muziejaus direktorę apie nustatytas klaidas, pateikėme 

rekomendacijas. BĮ audito metu visas teiktas rekomendacijas, per nustatytą Savivaldybės 

kontrolierės terminą, įgyvendino. 
 

6.SAVIVALDYBĖS PASKOLOS, SUTEIKTOS GARANTIJOS, FAKTORINGAI 

6.1. Paskolos, teiktos išvados, skolos limitas, faktoringai. 

 2014 m. negrąžintos paskolos 

Savivaldybės 2014-01-01 negrąžintų paskolų likutis – 31 931,4 tūkst. Lt, iš jų ilgalaikių – 

31 471,4 tūkst. Lt, trumpalaikių – 460,0 tūkst. Lt. 

Savivaldybės 2015-01-01 negrąžintų paskolų likutis – 34 520,4 tūkst. Lt, iš jų54: ilgalaikių 

–34 060,4 tūkst. Lt, trumpalaikių – 460,0 tūkst. Lt. 

 per 2014 metus negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis padidėjo 2 589,0 tūkst. Lt. 

 negrąžintų paskolų, kurių likutinė trukmė tarp 7 ir 10 metų – 19 456,6 tūkst. Lt. 

 negrąžintų paskolų, kurių likutinė trukmė tarp 15 ir 30 metų – 8 996,0 tūkst. Lt. 

Savivaldybės negrąžintų paskolų likučiai 2015-01-01 (pagal Formą Nr. 3) pateikiami 9 

lentelėje.  

Savivaldybės 2015-01-01 negrąžintos paskolos (pagal Formą Nr. 3) 
9 lentelė (tūkst. Lt) 

Bankas 

suteikęs 

paskolą  

 

Sutarties data, Nr.  

Suma 

pagal 

sutartį 

Grąžinta 

2014 m. 

Grąžinimo 

terminas 

Likutis 

2015-01-

01 

 

Kreditavimo tikslas 

1 2 3 4 5  6 

                                                 
53 Kontrolės ir audito tarnybos raštas Šilutės muziejui 2015-04-16 Nr. K10-(3.1.8.)-31.  
54 Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė 2015-01-01 suvestinė (Forma Nr. 3-sav.). 
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„AB 

Šiaulių 

bankas“ 

2013-06-28 Nr. KS-

2013-015-07; 

2013-07-08 

Susitarimas Nr.1.  

1 607,1 66,9 2020-06-28 1 540,2 Skoloms apmokėti pagal 

faktoringo sutartį 

AB 

„Šiaulių 

bankas“ 

2013-06-28 Nr. KS-

2013-016-07 

5 441,2 226,7 2020-06-28 5 214,5 2013 m. refinansuota AB 

„Snoras“ 5 441,2 tūkst. Lt55 

ilgalaikių paskolų.   

AB 

„Šiaulių 

bankas“ 

2000-12-20 Nr. 15-

00; 2013-12-19 

susitarimas Nr. 1 

3 000,0 0 2015-12-19 3 000,0 Kreditinė linija, laikinam 

kasos trūkumui padengti. 

AB 

Šiaulių b. 

2012-09-28 Nr. KS-

2012-014-07 

10052,0 1 117,0 2022-09-28 8935,1 Refinan. bankui Snoras, AB 

DnB Nord bankas, AB 

Swedbankui. 

AB 

Šiaulių b. 

(Ūkio b.) 

2010-04-22 Nr. 12-

007/10  

3 199,0 346,6 2015-04-01 1866,6 Skoloms apmokėti 

AB 

Šiaulių b. 

(Ūkio b.) 

2011-04-14 Nr. 

KR12-027/11 

1 100,0 258,8 2016-04-30 388,2 Skoloms dengti pagal 

faktoringo sutartį. 

SNORO 

bankas 

2010-12-27 Nr. 031-

47607 

6 000,0 0 2015-12-28 352,9 Skoloms dengti sut. su AB 

SEB bankas, AB Swedbankas, 

AB Snoras, UAB „Pireka“ 

Finansų 

Ministerija 

11 sutarčių 10 428,2 0 2034-12-31 

nuo 2016  

8 995,9 Investicinių projektų 

finansavimui valstybės vardu. 

Finansų 

Ministerija 

2011-12-27 Nr.2S-13 

 

460,0 0 – 

 

460,0 Trump. paskola. Apyv. lėšų 

trūkumui. Grąžin. atidėta 1 m. 

Šiaulių b. 2014-07-10 Nr. Ks-

2014-014-07 
2 953,9 0 

2024-07-10 2 953,8 ES lėšomis Iš dalies 

finansuoti  

Šiaulių b. 2014-10-21 Nr. KS-

2014-021-07 

1 135,6 0 

2024-10-21 813,2 Inv. pr. „Kanaliz. ir nuot. 

valyklų ir vand. tinklų įr. 

Kalinin. ir Lietuvos pas. 

terit.“, L/d „Žvaigždutė“ 

pastato sutvarkymas“. 

  45 377,0 2016,0 – 34 520,4 paskolų likutis 

 

Savivaldybės administracijos iš kredito įstaigų paimtų paskolų didžiausią dalį sudaro paskolos 

skirtos skoloms dengti už atliktus darbus, paslaugas, iš Finansų Ministerijos – investiciniams 

projektams finansuoti.  

Trumpalaikė 460,0 tūkst. Lt paskola gauta iš Finansų ministerijos 2011 metais biudžetinių 

įstaigų darbo užmokesčiui išmokėti dėl įšaldytų lėšų banke „Snoras“ 2015-01-01 nebuvo grąžinta. 

Finansų ministerija pratęsė 460 tūkst. Lt trumpalaikės paskolos grąžinimo terminą vieneriems 

metams56. Prisiimtas trumpalaikis skolinis įsipareigojimas padidina Savivaldybės biudžeto lėšų 

poreikį vieno procento metinių palūkanų mokėjimu.  

2014 m. gautos paskolos 

Savivaldybės 2015-01-01 gauta paskolų – 4 605,0 tūkst. Lt:  

  vidaus paskolos valstybės vardu 838,1 tūkst. Lt (investiciniams projektams, 

finansuojamiems iš ES)  

 vidaus paskolos savivaldybės vardu – 3 766,9 tūkst. Lt. (investiciniams projektams).  

                                                 
55 AB „Snoras“ ir Savivaldybės administracijos 2010-12-27 sutartis Nr. 031-47607 ir 2011-09-26 sutartis Nr. 031-

47661. 
56 Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymas (11 str. 3 d.)//(TAR., 2014-12-23, Nr. 20611). 



23 Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto 

vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų  

rinkinio finansinio ir teisėtumo audito ataskaita 
 

 

 

Valstybės vardu gautos paskolos. Savivaldybės 2014 metais gautos ilgalaikės paskolos 

valstybės vardu iš Finansų ministerijos – 838,1 tūkst. Lt57 yra tikslinės paskirties  investicijų 

projektams finansuoti. Savivaldybė ir Finansų ministerija 2010-2014 metais pasirašė 11 paskolų 

sutarčių58 (viso 10 440,1 tūkst. Lt arba 3023701,94 eurų) investicinių projektų finansavimui, pagal 

kurias Savivaldybei yra teikiama iš valstybės vardu paimtos 1 132 mln. eurų Europos investicijų 

banko paskolos už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą, padidintą 0,02 arba 0,1 

procentinio punkto, atitinkamai pagal kiekvieną sutartį. Savivaldybė pagal 2010-2014 metais 

pasirašytas sutartis iš Finansų ministerijos 2015-01-01 buvo gavusi 8 995,95 tūkst. Lt ilgalaikių 

paskolų59, iš jų 2014 m. – 838,15 tūkst. Lt. Valstybės vardu gautų paskolų panaudojimas 

atvaizduotas 10 lentelėje. 

Valstybės vardu gautų paskolų 2015-01-01 panaudojimas 
10 lentelė (tūkst. Lt) 

Sutarties data, Nr. Sutarties 

suma  

Gauta 

2014m. 

Gauta 

paskola 2015-

01-01 

 

Paskirtis 

1 2 3 4 5 

2010-04-21 Nr. 612  1 445,9 0 
1 109,84 Darbininkų mikrorajono gatvių rekonstrukcija II 

etapas  

2010-07-14 Nr. 644  310,1 0  310,10  Minijos kaimo krantinių sutvarkymas  

2010-09-14 Nr. 655  1 170,9 0 1 063,50  

  0 150,21 Šyšos upės vagos ir senvagės valymo darbai . 

  0 95,08  
Šilutės m. ir istorinio parko dviračių-pėsčiųjų 

takų rekon. I et  

  0 818,21  Kintų Vydūno kultūros centro rekonstrukcija  

2010-10-28 Nr.671 2 494,3 0 2 470,44  

  0 218,02  Šilutės m. ikimokyklinių įstaiqų modernizavimas  

  0 657,10  Šilutės dumblo apdorojimo įrenginių statyba  

  0 817,32  
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros renovavimas ir plėtra  

  0 778,00  
H. Šojaus dv. past. kompl. ir teritorijos sutvark. 

bei pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams  

2011-07-13 Nr.724  274,1 0  268,94 Šilutės laikino gyvenimo namų statyba  

2011-12-06 Nr.754 2 124,7 0 1 839,37  

  0  1 767,43 Naujak. mikr. Komunarų ir Gluosnių g. rekons.  

  0  71,94 Ž. Naumiesčio gimnazijos pastato rekonstrukcija  

2012-06-13 Nr.771  527,6 0  491,11  Kintų Vydūno kultūros centro rekonstrukcija  

2012-08-23 Nr.791  522,2 45,84 403,85  

  14,54 61,81  
Šilutės r. gyvenv. susisiekimo ir inžinierinės 

infrastruktūros plėtros spec. planų rengimas  

  20,03 330,72  Universalių daugiafunkcių centrų steigimas  

  11,32 11,32 Str. plėtros plano 2015-2024 m. parengimas  

                                                 
57 Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė 2015-01-01 ataskaita Forma Nr. 3, Administracijos 

biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014-12-31 Forma Nr. 2. 
58 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Savivaldybės administracijos sudarytos paskolų sutartys: 2010-09 Nr. 

655( pagrindas Vyriausybės 2010-08-12 nutarimas Nr. 1164, 1,9 punktas); 2010-10 Nr. 671 (pagrindas Vyriausybės 

2010-10-06 nutarimas Nr. 1432, 1.12 punktas); 2010-07-14 Nr. 644 (pagrindas Vyriausybės 2010-06-21 nutarimas Nr. 

812, 1.10 punktas); 2010-04 Nr. 612 (pagrindas Vyriausybės 2010-03-10 nutarimas Nr. 239, 9 punktas); 2011-12-06, 

Nr. 754 (pagrindas Vyriausybės 2011-11-23 nutarimas Nr. 135, 2 punktas); 2011-07-13 (pagrindas Vyriausybės 2011-

06-29 nutarimas Nr. 771, 1.9 punktas); 2012-06-13 Nr. 771; 2012-08-23 Nr. 791, 2013-09-10 Nr. 817 (pagrindas 

Vyriausybės 2013-08-21 nutarimas Nr. 721, 5 punktas); 2014-01-15 Nr. 1S-6 (pagrindas Vyriausybės 2013-12-04 

nutarimas Nr. 1123, 1 punktas ir Vyriausybės 2013-12-18 nutarimas Nr. 1210, 1 punktas); 2014-03-31 Nr. 1S-31 

(Vyriausybės 2014-02-26 nutarimas Nr. 181). 
59 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento ir Šilutės rajono savivaldybės suderinimo 

aktai dėl paskolos valstybės vardu likučių  pagal 2014 m. gruodžio 31 d. būklę. 
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2013-09-10 Nr.817 350,5 103,66 350,15  

  34,58 101,85  Šilutės m. dviračių-pėsčiųjų tako rekonstrukcija  

  69,08 248,30  
H. Šojaus dv. pastatų kompl. ir teritor. sutvark. 

bei pritaikymas viešiesiems turizmo p. 

2014-01-15 Nr. 1S-6 433,1 274,08 274,08  

  148,26 148,26 Juknaičių sav. gyv. namų paprastasis remontas 

  125,82 125,82 
Šojaus dv. pastatų kompl. ir teritor. sutvark. bei 

pritaikymas viešiesiems turizmo poreik.  

2014-03-31Nr.1S-31 786,7 414,52 414,52  

  0 0 Galimybių studijų Šilutės r. saviv. parengimas 

  414,52 414,52 Naujakurių mikr. Karklų g. rekonstravimas. 

Iš viso 10 440,1 838,10 8 995,95  

Savivaldybės vardu 2014 m. gautos paskolos – 3 766,9 tūkst. Lt, ES lėšomis 

finansuojamiems projektams iš dalies finansuoti, pagal Savivaldybės administracijos ir Šiaulių 

banko pasirašytas 2 kredito sutartis. Kredito panaudojimas60 atvaizduotas 11 lentelėje. 
 

Savivaldybės vardu 2014 m. gautų paskolų panaudojimas 
11 lentelė (tūkst. Lt) 

Sutarties data, 

Nr. 

Sutarties 

suma  

Gauta 

paskola 2015-

01-01 

 

Paskirtis 

1 2 3 4 

2014-07-10 Nr. 

KS-2014-014-07 

2 953,99 2 953,77 . 

  357,31 Naujakurių m. Komunarų, Gluosnių g. rekonstravimas 

  405,87 Naujakurių m .Karklų g. rek. 

  27,00 Tradicinių amatų centro įkūrimas 

  66,80 Sk. ap.- Kintų Vydūno c. rek. 

  54,10 Sk.ap.- Bendr. c. įreng. Švėkšnoje 

  11,75 Sk.ap Vainuto s. bendr. p. sutvarkymas 

  53,07 Sk.ap. Žemaičių muz. pastato sutvarkymas 

  524,10 Verdainės p. mok. pastato rekonstrukcija 

  275,30 Sk.ap. Šilutės M. Jankaus p.m. pastato rekonstravimas 

  302,40 Juknaičių p. .m. past .rek. 

  148,80 Sk.ap.Ž. Naumiesčio gim.past. rekonstr. 

  121,02 Šojaus dvaro kompl. ir terit. sutvarkymas  

  196,95 Sk.ap. Minijos kaimo krantinių sutvarkymas. 

  335,91 Nuot. valymo ir vandent. tinklų įreng. Kaliningrado sr. ir Lietuvos 

pasienio teritorijoje 

  73,39 Juknaičių sav. gyv. namų p. remontas 

2014-10-21 Nr. 

KS-2014-021-07 

1 135,60 813,12  

  674,88 Kanalizac. ir nuotekų valyklų ir vandent. tinklų įreng. Kalining. sr. 

ir Lietuvos pasienio teritorijoje 

138,24 L/d „Žvaigždutė“ pastato sutvarkymas 

Iš viso 4 089,59 3 766,9  

 

2014 grąžintos ilgalaikės paskolos 

 vidaus paskolos savivaldybės vardu – 2 016,0 tūkst. Lt.  

                                                 
60 Administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus išrašai, laikotarpis 2014-01-01-2014-12-31; Centralizuotos buhalterijos 

paskolos (Šiaulių bankas) registras, 2014-01-01– 2014-12-31. 
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Savivaldybės 2014 metų patvirtintame biudžete paskoloms grąžinti bei palūkanoms dengti 

buvo numatyta 3 648,0 tūkst. Lt61 (2 476,0 tūkst. Lt paskoloms grąžinti, palūkanoms 1 172, tūkst. 

Lt) ir 300,0 tūkst. Lt palūkanoms – Administracijos sąmatoje.  

Savivaldybės vardu 2015-01-01 grąžinta paskolų – 2016,0 tūkst. Lt (ilgalaikių),  buvo 

suplanuotas trumpalaikės paskolos grąžinimas – 460,0 tūkst. Lt, tačiau Finansų ministerija pratęsė 

grąžinimo terminą vieneriems metams. 

Palūkanos bankams mokamos, pagal patvirtintus mokėjimo grafikus prie sudarytų sutarčių. 

Palūkanų mokėjimas planuojamas ir registruojamas ekonominės klasifikacijos straipsnyje 

2.3.1.2.1.3 savivaldybių sumokėtos palūkanos – 1 374,6 tūkst. Lt atvaizduotos Savivaldybės 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. sausio 1 d. ataskaitoje Forma Nr. 2. Ataskaitoje 

patvirtinta sąmata palūkanoms sumokėti – 1 481,7 tūkst. Lt, kasinės išlaidos – 1 374,2 tūkst. Lt62, t. 

y. 107,50 tūkst. Lt mažesnės, negu patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata. 

2014 metais sumokėtos palūkanos: 1 374,6 tūkst. Lt (už paskolas savivaldybės vardu –  

1 064,9 tūkst. Lt, perskolintos paskolas valstybės vardu – 309,7 tūkst. Lt). 

 Išvada. Paskolos atvaizduotos teisingai 2015-01-01 Savivaldybių skolinių įsipareigojimų ir 

suteiktų garantijų bei paskolų ataskaitoje (Forma Nr. 3). Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 

ataskaitoje (Forma Nr. 2), Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (Forma Nr. 4). 

Tarybai teiktos išvados dėl paskolų ėmimo  
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba Savivaldybės tarybai teikė 2 išvadas dėl paskolų: 

 Dėl Šilutės rajono savivaldybės ilgalaikės 2 953,98 tūkst. Lt paskolos ėmimo galimybių, 

Europos Sąjungos lėšomis, finansuojamiems projektams iš dalies finansuoti. Audito 2014 m. kovo 

25 d. išvada Nr. K1-1/163.  

 Dėl Šilutės rajono savivaldybės galimybės imti 1 135,6 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą iš 

valstybės vardu pasiskolintų lėšų finansuoti investicijų projektams, finansuojamiems iš Europos 

Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti. Paimta 1 135,6 tūkst. Lt paskola būtų 

panaudota projektams: „Kanalizacijos ir nuotekų valyklų ir vandentiekio tinklų įrengimas 

Kaliningrado srities ir Lietuvos pasienio teritorijoje“ – 997,365 tūkst. Lt (Savivaldybės biudžeto ir 

UAB „Šilutės vandenys“ įmonės lėšomis); „Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato 

sutvarkymas“ – 138,236 tūkst. Lt (projekto lėšos – 430,1 tūkst. Lt). Audito 2014 m. liepos 21 d. 

išvada Nr. K1-10/164. 

Skolos limitas. Lietuvos Respublikos Seimas, kasmet tvirtindamas valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, nustato skolos limitus65.  

Šilutės rajono savivaldybės skolinimosi rodiklių 2014 metais skaičiavimo pagrindu – 

laikomas Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytas prognozuojamų pajamų dydis 54 274,00 tūkst. Lt (12 

lentelė). 

Dydis, nuo kurio skaičiuojami Šilutės rajono savivaldybės 2014 m. skolinimosi limitai 
12 lentelė 

Rodiklis Suma, tūkst. Lt 

Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacija 

Savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti 

10 184,00 

Šilutės rajono savivaldybės prognozuojamos gauti pajamos skaičiuojant biudžeto 

finansinius rodiklius 

44 090,00 

                                                 
61 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimas Nr. T1-1061 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų 

biudžeto patvirtinimo“, 2 priedas, Savivaldybės paskolų ir skolų valdymo programa 08. 
62 Savivaldybės Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-01-01 ataskaita Forma Nr. 2 
63 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2014-03-24 audito ataskaita Nr. K1-1 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių“ ir 2014-03-25 audito išvada Nr. K1-1/1. 
64 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2014-07-21 audito ataskaita Nr. K1-10 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

galimybės imti 1 135,6 tūkst.Lt ilgalaikę paskolą vertinimo“ ir 2014-07-21 audito išvada Nr. K1-10/1. 
65 Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymas Valstybės žinios. 2013. Nr. 140-7044. 
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Iš viso 54 274,00 

 

Atsižvelgus į įstatymu nustatytus limitus ir prognozuojamą pajamų dydį – 54 274,00 tūkst. 

Lt, taikomą 2014 metais skaičiuojant skolinimosi limitus, apskaičiuota maksimali Savivaldybei 

taikytina skolinimosi rodiklių riba (13 lentelė). 
 

 

 

Savivaldybės skolinimosi limitai 2014 metais 
13 lentelė 

Eil. Nr. Rodiklis Leidžiama maksimali riba 

tūkst. Lt proc. 

1.  Savivaldybės skola 37 991,8 70 

2.  Metinė savivaldybės grynojo skolinimosi suma 8 141,1 15 

3.  Savivaldybės garantijų limitas 5 427,4 10 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės skola sudarė daugiau kaip 40 proc. įstatyme 

nurodytų 2014 m. prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios 

dotacijos kompensacijos savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti sumos, todėl 2014 

metais galėjo skolintis tik projektams, finansuojamiems iš ES ir kitos tarptautinės finansinės 

paramos, įgyvendinti ir paimtoms paskoloms grąžinti66. 

Savivaldybės skola 2015-01-01 buvo 34 520,4 tūkst. Lt ir neviršijo apskaičiuoto skolos 

limito – 37 991,8 tūkst. Lt, skolos limitas panaudotas – 64%. (nustatytas limitas – 70 %). 

Išvada. Šilutės rajono savivaldybei 2014 metais imant paskolas nebuvo viršyti teisės aktuose 

nustatyti skolinimosi limitai. 

Faktoringai  
Faktoringų 2014-01-01 likutis – 1 294,0 tūkst. Lt67. Faktoringų 2015-01-01 likutis68– 934,0 

tūkst. Lt, pagal tris sutartis su kredito įstaigomis69. 2014 m. grąžinta – 360,0 tūkst. Lt, sumokėta 

palūkanų – 112,9 tūkst. Lt70. Faktoringus Savivaldybės administracija apskaito kreditiniuose 

įsiskolinimuose. Mūsų nuomone, faktoringus reikėtų apskaityti, kaip paskolas ir įtraukti į skolinių 

įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinę ataskaitą. Dėl neteisingai apskaitytų 

faktoringų, galimai yra neteisingai pateikiama informacija finansinėse ataskaitose. Administracijos 

direktorius, atsižvelgė į Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijas71 ir 2012-2013 metais savo 

įsakymais72 perkėlė dalį faktoringų (7 657,15 tūkst. Lt) į paskolas. Už atliktus darbus pagal rangovų 

perduotus reikalavimus bankui, negrąžintų faktoringų likučiai pateikiami 14 lentelėje.  

Savivaldybės 2014-12-31 negrąžinti faktoringai 
14 lentelė (tūkst. Lt) 

Bankui perduoto 

reikalavimo data, sutartis 

Statybos darbų sutartis, 

data 

Pagal 

PVM 

sąs.-fakt.   

Skola 

2014-01-

01 

Skola 

2015-01-

01  

Grąžin

ta 2014 

m . 

Grąžini

mas 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                 
66 Ten pat. 
67 Savivaldybės administracijos Atsiskaitymo su tiekėjais suvestinė 6910004 faktoringai bankui 2014 m. sausis-kovas; 

informacija apie prisiimtus įsipareigojimus finansų institucijoms pagal faktoringo (be regreso teisės) ir restruktūrizuotų 

prekybinių kreditų sutartis 2 priedas. 
68 Savivaldybės administracijos Atsiskaitymo su tiekėjais suvestinė 6910004 faktoringai bankui 2014m. spalis-gruodis.;  
69  2013 m. sausio mėn. 18 d. Susitarimas dėl Pirkėjo mokėjimų AB ūkio bankui  Nr. 9 (120-005-12/10); Susitarimas 

Nr. 8 (120-001-12/10); Susitarimas Nr. 7 (120-019-12/09) .  
70 Administracijos Atsiskaitymo su tiekėjais suvestinė 6910004 faktoringai bankui 2014 m. sausis –gruodis. 
71 Kontrolės ir audito tarnybos 2012-05-06 audito ataskaita Nr. K1-7 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2011 metų 

biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio ir finansinių ataskaitų finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“ ir kt. 
72 Administracijos direktoriaus 2012-05-24 įsakymas Nr. A1-633 ,,Dėl faktoringo skolų perkėlimo į ilgalaikes paskolas“ 

(Faktoringas 6050,02 tūkst. Lt AB Swedbank). Administracijos direktorius 2013-02-28 įsakymas Nr. A1-226 „Dėl 

skolų pagal faktoringo sutartis perkėlimo į ilgalaikes paskolas“ (Faktoringas 1 607,13 tūkst. Lt – AB Swedbank). 
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„AB Šiaulių bankas“ 2013-

01-18 Susitarimas 

Nr.9(120-005-12/10). 

2009-03-24 sutartis Nr. S-

032/R5-(9.40)-283 UAB 

„Šilutės vandenys“   

360,83 266,0 186,0 80,0 2015-11-

01 

„AB Šiaulių bankas“ 2013-

01-18 Susitarimas 

Nr.8(120-001-12/10). 

2007-07-03 sutartis Nr. 

R5-(9.40)-700 UAB 

„Pireka“ 

347,77 1028,0 748,0 280,0 5015-11-

01 

 

„AB Šiaulių bankas“ 2013-

01-18 Susitarimas 

Nr.7(120-019-12/10). 

2007-07-03 Nr. R5-(9.40)-

700 UAB „Pireka“ 

1683,38 

negrąžintų 2015-01-01 faktoringų likutis 934,0 tūkst. Lt 

palūkanų 2015-01-01likutis 48,05 tūkst. Lt 

iš viso 982,05 tūkst. Lt 

Faktoringų grąžinimo su palūkanomis, t.y. 982,05 tūkst. Lt mokėjimo termino pabaiga numatyta –  

2015-11-01. 
 

6.2. Suteiktos garantijos 

Savivaldybės 2015-01-01 prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas ir laidavimo 

dokumentus dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolų – 2 539,7 tūkst. Lt73 (apskaičiuotas 

garantijų limitas 5 427,4 tūkst. Lt) arba 4,7% .  

Savivaldybė 2014 m. garantijų nesuteikė, suteiktos – 2010 metais. UAB „Šilutės 

vandenys“ vykdė Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ 

projektus, kurių įgyvendinimui, nuosavų lėšų prisidėjimui, buvo gautos Lietuvos Respublikos 

Finansų ministerijos paskolos74.  

 Garantija UAB „Šilutės vandenys“ pagal 2010-09-30 Tarybos sprendimą Nr. 1-1485 

„Dėl garantijos suteikimo“ – 1 500 tūkst. Lt paskolai gauti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų 

investiciniams projektams „Dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ ir „Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ vykdyti75. Gauta lėšų – 1 385,25 tūkst. Lt. 

 Garantija UAB „Šilutės vandenys“ pagal 2010-12-01 Nr. T1-1588 „Dėl leidimo imti 

paskolą ir garantijos suteikimo“ – 1 200 tūkst. Lt investiciniam projektui vykdyti „Nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilutės rajone: Kintuose, Inkakliuose, Rusnėje, 

Macikuose, Armalėnuose, Švėkšnoje, Vainute, Saugose76. Gauta lėšų – 1 154,41tūkst. Lt. 

UAB „Šilutės vandenys“ vykdyti investiciniai projektai 2013 m. buvo užbaigti ir priduoti 

eksploatacijai77. Iš viso gauta lėšų – 2 539,7 tūkst. Lt.  

Savivaldybės suteiktos garantijos teisingai atvaizduotos Formoje Nr. 3-sav., 

„Užbalansiniai įsipareigojimai“. 
 

7. SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDAS 

7.1. Ankstesnio audito rekomendacijų vykdymas 

Kontrolės ir audito tarnyba, atlikusi Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų PF audito 

procedūras78, Savivaldybės administracijos direktoriui buvo pateikusi 13 rekomendacijų audito 

metu nustatytiems neatitikimams šalinti. Apie jų įvykdymą Savivaldybės administracija informavo 

Kontrolės ir audito tarnybą raštu79 ,,Dėl audito ataskaitos ir išvados“, tačiau rekomendacijas įvykdė 

                                                 
73 Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė 2015-01-01 suvestinė (Forma Nr. 3-sav.) 
74 Finansų ministerijos ir UAB „Šilutės vandenys“ paskolos 2010-12-29 sutartis  Nr. 688; 2011-03-29 sutartis Nr. 702. 
75 Administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d., 21 d. raštą Nr. R3-(5.16)-4132). 
76 Administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 26 d. raštą Nr. R3-(5.16)-5437. 
77 Projekto Nr. VP-3.1-AM-01-V-01-031 perėmimo 2013-02-15 pažyma, projekto Nr. VP-3.1-AM-01-V-02-067 

perėmimo 2013-06-27 pažyma. 
78 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. gegužės 16 d. patikrinimo ataskaita Nr. K1-7 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų Privatizavimo fondo lėšų audito procedūrų“.  
79 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 29 d. raštas Nr.R3-(4.1.9.)-4218 ,,Dėl 

audito ataskaitos ir išvados“. 
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tik iš dalies. Administracija Rekomendacijų įgyvendinimo plane buvo įsipareigojusi įvykdyti, tačiau 

savo įsipareigojimų neįvykdė, liko neįgyvendintos šios rekomendacijos: Administracija nepatvirtino 

PF apskaitos registrų formų, turinio ir skaičiaus; PF Apskaitos politikoje konkrečiai nenustatė, kada 

į atsargas perkeliamas į privatizuojamų objektų sąrašą įtrauktas ilgalaikis turtas. 
Kontrolės ir audito tarnyba 2014-05-09 raštu Nr. K6-(3.1.8)-45 „Dėl nustatytų 

neatitikimų“ informavo Katyčių pagrindinės mokyklos direktorių, kuris 2014-05-19 raštu Nr.V4-
96 „Dėl nustatytų neatitikimų ištaisymo“ informavo, kad visi nustatyti neatitikimai ištaisyti 
sistemoje VSAKIS, buhalteriniai įrašai apskaitoje atlikti 2014 m. gegužės mėn., turtas 
užregistruotas tinkamomis sąskaitų korespondencijomis. 

 

7.2. Dėl Privatizavimo fondo lėšų naudojimo 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta Privatizavimo fondo 2014 metų 

sąmata, Tarybos sprendimu80 patvirtinta PF sąmata (nauja redakcija), kurioje buvo panaikinta 

išlaidų eilutė „Įmokos į Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondą (10%)“. 

Sąmatoje nurodyti visi suplanuoti 2014 metams rodikliai: lėšų likutis metų pradžiai, 

pajamos, detalizuotos išlaidos, lėšų likutis metų pabaigai. Privatizavimo fondo 2014 metų sąmatoje 

patvirtintos pajamos su lėšų likučiu – 600,00 tūkst. Lt, planuotos išlaidos – 600,00 tūkst. Lt. 

Didžiausia išlaidų dalis – 494,00 tūkst. Lt arba 82,3% numatyta skirti Savivaldybės kapitalo 

investicijoms finansuoti, privatizavimo objektų informaciniams pranešimams skelbti, žemės sklypų 

planams rengti, kadastro byloms parengti, turto teisinei registracijai, vertinimo paslaugoms iš viso 

numatyta – 76,00 tūkst. Lt arba 12,6% planuotų sąmatos lėšų. 

Privatizavimo fondo 2014 metų sąmatos vykdymas  
15 lentelė, tūkst. Lt 

                                                 
80 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. T1-2080 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės privatizavimo fondo 2014 metų sąmatos patvirtinimo nauja redakcija“. 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Skirta lėšų 

pagal 

sąmatą 

Nustatyta 

audito 

metu 

Panaudota 

pagal 

ataskaitą  

Nustatyta 

audito 

metu  

Neatitikimai 

1. Lėšų likutis 2014-01-01 0 0 0 0  

2. Numatoma PF pajamų 2014 m  600,00 600,00 431,40 431,40 

 

Nenustatyta 

3.  Iš viso PF pajamų su lėšų likučiu 

pagal 2014-01-01 būklę 

600,00 600,00 431,40 431,40 Nenustatyta 

4. Išlaidos:   431,40 428,35 3,1 tūkst. Lt 

neatitikimas 

4.1. Privatizavimo objektų informaciniams 

pranešimams skelbti 

1,00 1,00 0,43 0,43 Nenustatyta 

4.2. Privatizuojamiems objektams priskirtų 

žemės sklypų planams rengti 

25,00 25,00 14,38 14,38 Nenustatyta 

4.3. Nekilnojamojo turto kadastro byloms 

parengti 

15,00 15,00 29,92 29,92 Sąmat.str.4.3 viršytas 

14,92 tūkst. Lt 

4.4. Nekilnojamojo turto teisinei 

registracijai 

25,00 25,00 14,27 14,27 Nenustatyta  

4.5. Privatizavimo objektų vertinimo 

paslaugoms apmokėti 

10,00 10,00 5,49 5,49 Nenustatyta 

4.6. Savivaldybės kapitalo investicijoms 

finansuoti: 

494,00 494,00 292,05 289,00 4.6 str. duomenys 

padidinti 3,1 tūkst. Lt 

4.7. Įmokos į daugiabučių namų savininkų 

bendrijų ir jungtinės veiklos sutarčių 

dalyvių daugiabučio namo bendrojo 

naudojimo objektams valdyti rėmimo 

fondą (5%) už 2014 metus 

30,00 30,00 17,34 17,34 Nenustatyta 
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 Audito metu nustatyta, kad viršyta Savivaldybės tarybos sprendimu81 patvirtinta 2014 metų 

Privatizavimo fondo sąmata. Patikrinus Privatizavimo fondo kasines išlaidas pagal straipsnius 

teisingumą, nustatyta, kad str. 4.6 „Savivaldybės kapitalo investicijoms finansuoti“ apskaitos 

duomenys neteisėtai padidinti 3,1 tūkst. Lt. Sąmatos 4.3 straipsnyje „Nekilnojamojo turto kadastro 

byloms parengti“ patvirtinta – 15,0 tūkst. Lt, panaudota – 29,92 tūkst. Lt. Viršytos PF sąmatos 

lėšos, – neteisėtai panaudotos 14,92 tūkst. Lt Privatizavimo fondo 4.3 straipsnio lėšos. 

Privatizavimo fondo patvirtintos sąmatos planas įvykdytas 71,9 proc. arba nepanaudota 168,6 tūkst. 

Lt.  

Pažyma apie savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimą ir gautų lėšų 

panaudojimą 2014 metais 
   16 lentelė (tūkst. Lt) 

Privatizavimo lėšų likutis 2014 m. sausio 1 d.  0,0 

Gauta privatizavimo lėšų iš viso: 431,4 

iš jų: pardavus nekilnojamąjį turtą 334,7 

pardavus įmonių akcijas 0 

Panaudota pagal valstybės funkcijas Iš viso:             

Materialiojo ir 

nematerialiojo 

turto įsigijimui 

Prekėms ir 

paslaugoms 

Kitos 

išlaidos 

1. Bendrosios valstybės paslaugos         

2. Gynyba         

3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga         

4. Ekonomika 370,8   370,8   

5. Aplinkos apsauga         

6. Būstas ir komunalinis ūkis         

7. Sveikatos priežiūra         

8. Poilsis, kultūra, religija         

9. Švietimas         

10. Socialinė apsauga         

Iš viso: 370,8 0 370,8   

Privatizavimo lėšų likutis 2014 m. gruodžio 31 d. 57,7   

Audito metu nustatyta: 

 Pažymos apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausiusio turto privatizavimą ir gautų 

lėšų panaudojimą eil. „Gauta privatizavimo lėšų iš viso, iš jų: pardavus nekilnojamąjį turtą“ 

nurodyta mažesnė suma 44,9 tūkst. Lt.  

 Pažymos apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausiusio turto privatizavimą ir gautų 

lėšų panaudojimą eil. „Panaudota pagal valstybės funkcijas; Ekonomika“ išlaidos neteisėtai 

padidintos 3,1 tūkst. Lt. 

Pagal Finansų ministro įsakymo82 reikalavimus, atsargoms priskiriamas materialiojo turto 

vienetas, kurį priimtas sprendimas parduoti, pergrupuojamas į atsargas to turto likutine verte tą 

dieną, kurią priimtas sprendimas tą turtą parduoti. Pergrupuotas turtas privalo būti registruojamas 

Privatizavimo fondo atsargų buhalterinėse apskaitos sąskaitose 206, 207 „Kitas turtas skirtas 

parduoti“. 

 Savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos bei Ūkio skyriaus Turto 

poskyrio atsakingi darbuotojai nesivadovavo Tarybos sprendimo83 1 p. reikalavimais, – iš apskaitos, 

bei privatizuojamų objektų sąrašo neišbraukė muziejaus (276,28 kv. m.), arklidės (106 kv. m.), 

šulinio, esančių Lietuvininkų 36, Šilutėje. 

                                                 
81 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 metų balandžio 24 d. Nr. T1-2080 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

privatizavimo fondo 2014 metų sąmatos patvirtinimo nauja redakcija“. 
82 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 metų gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1K-466 (su vėlesniais pakeitimais) „Dėl 

viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ // V. Žinios, 2010, Nr. 1-44. 
83 Šilutės rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T1-2259 „Dėl savivaldybės privatizavimo 

objektų sąrašo pakeitimo“. 
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 Privatizavimo fondo apskaitos registro „Didžioji knyga“ 2071001 sąskaitos „Ilgalaikio 

materialiojo turto, skirto parduoti, įsigijimo savikaina“ 2014-12-31 likučių duomenys neleistinai 

padidinti 29,3 tūkst. Lt. 

 Privatizavimo fondo apskaitos registro „Didžioji knyga“ 4251301 sąskaitos 

„Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)“ 2014-12-31 likučių 

duomenys neleistinai padidinti 29,3 tūkst. Lt. 

 FBA eil. E. „Įsipareigojimai“ str. II.11. „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ duomenys 

padidinti 519,9 tūkst. Lt. 

 Nesivadovauta 6-ojo VSAFAS reikalavimais, Grynojo turto pokyčių, Pinigų srautų 

ataskaitose pastabos nenumeruotos.  

 Nesivadovauta Vyriausybės nutarimu patvirtinta Inventorizacijos tvarka84, 

direktoriaus įsakymu85 patvirtintos Apskaitos politikos reikalavimais, neatlikta atsargų metinė 

inventorizacija. Neatlikus 2014-12-31 apskaitos registro „Didžioji knyga“ atsargų sąskaitos likučių 

inventorizacijos bei tinkamai neįforminus, darytina išvada, kad atsargų sąskaitos likučių galimai 

neteisingi.  

Informavome Administracijos direktorių dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų 

Privatizavimo fondo finansinio ir teisėtumo audito metu nustatytų neatitikimų, ataskaitoje86 

pateikėme 11 rekomendacijų. Savivaldybės administracija visas audito metu teiktas 

rekomendacijas, per nustatytą Savivaldybės kontrolierės terminą, iki 2015-05-27, įgyvendino. 
  

8. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, IŽDO FINANSINIŲ ATASKAITŲ VERTINIMAS 
 

8.1. Iždo metinių finansinių ataskaitų rinkinio vertinimo rezultatai : 

Iždo metinių finansinių ataskaitų rinkinio vertinimo rezultatai : 
Šilutės rajono savivaldybės iždas yra išteklių fondas, kuris remiantis subjekto principu 

laikomas atskiru apskaitos vienetu. Savivaldybės iždo apskaitą tvarko Šilutės rajono savivaldybės 
administracija. Apskaita tvarkoma atskirai nuo administracijos, kaip biudžetinės įstaigos, 
buhalterinės apskaitos, sudaromi atskiri finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų 
rinkiniai. Už Savivaldybės iždo apskaitos organizavimą atsakingas Administracijos direktorius, 
finansinių ataskaitų rinkinių pildymą atsakinga už savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinių 
bei eliminavimo duomenų pateikimą VSAKIS paskirta Biudžeto ir finansų skyriaus pavaduotoja. 
 Iždo apskaitai tvarkyti naudojamas kompiuterinės programos įrangos paketas „Biudžetas, 
biudžeto valdymas“, kuris sukonfiguruotas taip, kad būtų galima tvarkyti apskaitą remiantis teisės 
aktų, Apskaitos politikos reikalavimais. Visos ūkinės operacijos yra registruojamos apskaitos 
registruose – sistemoje „Biudžetas, biudžeto apskaitos programa“, išskyrus apskaitos registrą 
„Didžioji knyga“. 

Įvertinus Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytų likučių teisingumą bei jų atitikimą 
kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimams, nustatyta: 

 apskaita tvarkoma atskirai nuo administracijos sudaromi atskiri finansinių ataskaitų ir biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkiniai. 

 apskaitos registro „Didžioji knyga“ sąskaitų likučiai yra teisingi ir atitinka VSAFAS reikalavimus. 

 Savivaldybės iždo Veiklos rezultatų ataskaitoje neteisingai atskleista informacija apie mokesčių 
pajamas – 45 840,968 tūkst. Lt, kurios apskaitoje, 7 klasės sąskaitose, užregistruotos pinigų įplaukimo 
į banko sąskaitą data, nesilaikant 9-ajame VSAFAS numatyto kaupimo principo, kad mokesčių 

                                                 
84 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių 

patvirtinimo“ // V. žinios, 2014, Nr. 50-1622. 
85 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 įsakymas Nr. 1484 „Dėl Šilutės 

savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos Privatizavimo fondo apskaitos politikos patvirtinimo“. 
86 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. gegužės 16 d. ataskaita Nr. K1-7 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės 2013 metų privatizavimo fondo lėšų audito procedūrų“. 
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pajamas privaloma pripažinti, atsiradus mokestinei prievolei, nepriklausomai nuo pinigų gavimo 
momento.  

 Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodyti duomenys apie pajamas, sąnaudas ir grynąjį perviršį 
sutampa su užregistruotais apskaitos registre „Didžioji knyga“. 

 2014-12-31 Didžiosios knygos likučiai teisingai perkelti į 2014-12-31 FBA,VRA, GTPA ir 

atitinka ataskaitų straipsnių duomenis. 

8.2. Administracijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio vertinimo rezultatai : 
Veiklos rezultatų ataskaitos (VRA) duomenų vertinimas  
- eil. Nr. A. „Pagrindinės veiklos pajamos“ str. I. 1. „Iš valstybės biudžeto“ duomenys 

sumažinti – 141,1 tūkst. Lt; 

- eil. Nr. A. „Pagrindinės veiklos pajamos“ str. I. 2. „Iš savivaldybės biudžeto“ duomenys 

sumažinti – 202,1 tūkst. Lt; 

- eil. Nr. A. III. str. „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ duomenys sumažinti – 332,6 tūkst. 

Lt;  

- eil. Nr. B. „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ str. IX. „Sunaudotų ir parduotų atsargų 

savikaina“ duomenys padidinti – 14,6 tūkst. Lt; 

-eil. Nr. B. „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ str. XI. „Nuomos“ duomenys sumažinti – 226,8 

tūkst. Lt; 

-eil. Nr. C. „Pagrindinės veikos perviršis ir deficitas“ duomenys sumažinti –1,8 tūkst. Lt; 

-eil. Nr. D. „Kitos veiklos rezultatas“ str. I. „Kitos veiklos pajamos“ duomenys padidinti – 

1,8 tūkst. Lt; 

-eil. Nr. D. „Kitos veiklos rezultatas“ str. I. „Kitos veiklos sąnaudos“ duomenys padidinti – 

322,9 tūkst. Lt. 

Administracijos Finansinės būklės ataskaitos (FBA) duomenų vertinimas 

  „Didžioji knyga“ sąskaitų duomenys 6952102 „Sukauptos atostogų sąnaudos“ 

neleistinai padidinti 110,3 tūkst. Lt,  

 „Didžioji knyga“ sąskaitų duomenys 6952103 „Sukauptos Valstybinio socialinio 

draudimo sąnaudos“ sumažinti 110,3 tūkst. Lt. 

 eil. Nr. A. „Ilgalaikis turtas“ straipsnio I. 2. „Programinė įranga ir jos licencijos“ 

duomenys padidinti 3,0 tūkst. Lt; 

 eil. Nr. A. „Ilgalaikis turtas“ straipsnio I. 3. „Kitas nematerialusis turtas“ duomenys 

sumažintas 3,0 tūkst. Lt; 

 eil. Nr. D. „Finansavimo sumos“ straipsnio I. „Iš valstybės biudžeto“ duomenys 

sumažinti 537,5 tūkst. Lt; 

 eil. Nr. D. „Finansavimo sumos“ straipsnio II. „Iš savivaldybės biudžeto“ duomenys 

sumažinti 7 199,3 tūkst. Lt; 

 eil. Nr. D. „Finansavimo sumos“ straipsnio III. „Iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų“ duomenys padidinti 4 748,4 tūkst. Lt; 

 eil. Nr. D. „Finansavimo sumos“ straipsnio IV. „Iš kitų šaltinių“ duomenys padidinti 2 

988,4 tūkst. Lt; 

 eil. Nr. E. „Įsipareigojimai“ str. II. 4. „Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo 

sumos“ duomenys sumažinti 2,7 tūkst. Lt; 

 eil. Nr. E. „Įsipareigojimai“ str. II. 6. „Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus“ 

duomenys padidinti 2,7 tūkst. Lt; 

 eil. Nr. E. „Įsipareigojimai“ str. II. 10. „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ 

duomenys sumažinti 47,6 tūkst. Lt; 

 eil. Nr. E. „Įsipareigojimai“ str. II. 12. „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ duomenys 

padidinti 1,1 tūkst. Lt; 

 eil. „Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies“ 

duomenys sumažinti 46,5 tūkst. Lt. 
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Administracijos Pinigų srautų ataskaitos (PSA) duomenų vertinimas 

 eil. Nr. A. „Pagrindinės veiklos pinigų srautai“ straipsnis I. 1. 1. „Iš valstybės biudžeto“ 

finansavimo suma padidinta – 2 439,5 tūkst. Lt; 

 eil. Nr. A. „Pagrindinės veiklos pinigų srautai“ straipsnis I. 1. 2. „Iš savivaldybės 

biudžeto“ finansavimo suma sumažinta – 2 962,5 tūkst. Lt; 

 eil. Nr. A. „Pagrindinės veiklos pinigų srautai“ straipsnis I. 1. 3. „Iš ES, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos“ finansavimo suma padidinta – 40,2 tūkst. Lt; 

 eil. Nr. A. „Pagrindinės veiklos pinigų srautai“ straipsnis I. 1. 4. „Iš kitų šaltinių“ 

finansavimo suma sumažinta – 49,3 tūkst. Lt; 

 eil. Nr. A. „Pagrindinės veiklos pinigų srautai“ straipsnis I. 4. „Už suteiktas paslaugas iš 

pirkėjų“ finansavimo suma sumažinta – 4 841,4 tūkst. Lt; 

 eil. Nr. A. „Pagrindinės veiklos pinigų srautai“ straipsnis I. 5. „Už suteiktas paslaugas iš 

biudžeto“ finansavimo suma padidinti – 4 393,6 tūkst. Lt; 

 eil. Nr. A. „Pagrindinės veiklos pinigų srautai“ straipsnis I. 7. „Kitos įplaukos“ 

finansavimo suma padidinti – 1 261,9 tūkst. Lt; 

 eil. Nr. A. „Pagrindinės veiklos pinigų srautai“ straipsnis II. 2. „Pervestinos sumos į 

savivaldybės biudžetą“ finansavimo suma sumažintai – 459,3 tūkst. Lt; 

 eil. Nr. A. „Pagrindinės veiklos pinigų srautai“ straipsnis II. 5. „Pervestinos sumos 

viešojo sektoriaus subjektams“ finansavimo suma padidinta – 4 109,6 tūkst. Lt. 

Administracijos Grynojo turto pokyčių ataskaita (GTPA) duomenų vertinimas 

Sudarant 2014-12-31 Grynojo turto pokyčių ataskaitą, nesivadovauta 4-ojo87 VSAFAS 18, 19 

p. reikalavimais, – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepateikta informacija apie nuosavybės 

metodo įtakos likučius.   

Dėl Administracijos aiškinamojo rašto  

Nesivadovauta 6-ojo VSAFAS reikalavimais, Grynojo turto pokyčių, Pinigų srautų 

ataskaitose nenumeruotos pastabos.  

Audito metu raštu88 informavome Administracijos direktorių apie nustatytus neatitikimus, 

pateikėme rekomendacijas, Administracija audito metu teiktas rekomendacijas per nustatytą 

Savivaldybės kontrolierės terminą, iki 2015-05-08, įgyvendino tik iš dalies. 

Nustatytos klaidos ir netikslumai Savivaldybės administracijos finansinėse 

ataskaitose iki konsolidavimo proceso užbaigimo buvo ištaisyti išskyrus neatitikimus 

nustatytus Administracijos Pinigų srautų ataskaitos (PSA) duomenų vertinimo metu, kurie 

buvo nurodyti Ataskaitoje ir neištaisyti ir kurie turėjo įtakos Savivaldybės konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui. 
 

8.3. Biudžetinių įstaigų (toliau – BĮ) metinių finansinių ataskaitų rinkinių vertinimo 

rezultatai 

BĮ Finansinės būklės ataskaitos (FBA) duomenų vertinimas 

1. Pagal atnaujintą bendrojo Privalomojo sąskaitų plano redakciją, patikslintą Finansų 

ministro įsakymu89 sukauptos Valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos 6952103 

„Sukauptos Valstybinio socialinio draudimo sąnaudos“, o ne 6952102 „Sukauptos atostogų 

sąnaudos“.  

                                                 
87 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 1K-380 „Dėl viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės 4-ojo standarto patvirtinimo“ // V. žinios, 2007, Nr. 136-5539. 
88 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2015-04-27 Nr. K10-(3.1.8.)-37 „Dėl audito procedūrų 

finansinių ataskaitų srityje“.  
89 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 1K-190 „Dėl finansų ministro 2008 m. 

gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-455 dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“. 
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2. „Didžioji knyga“ sąskaitų duomenys 6952102 „Sukauptos atostogų sąnaudos“ 

neleistinai padidinti iš viso – 36,9 tūkst. Lt (Švietimo pagalbos tarnyba, Šilutės sporto mokykla, 

Gardamo pagrindinė mokykla, Šilutės kamerinis dramos teatras). 

3. „Didžioji knyga“ sąskaitų duomenys 6952103 „Sukauptos Valstybinio socialinio 

draudimo sąnaudos“ sumažinti iš viso - 36,9 tūkst. Lt (Švietimo pagalbos tarnyba, Šilutės sporto 

mokykla, Gardamo pagrindinė mokykla, Šilutės kamerinis dramos teatras). 

4. eil. Nr. C. „Trumpalaikis turtas“ str. III. 5. „Sukauptos gautinos sumos“ duomenys 

sumažinti 0,4 tūkst. Lt (Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis). 

5. eil. Nr. C. „Trumpalaikis turtas“ str. III. 6. „Kitos gautinos sumos“ duomenys padidinti 

0,4 tūkst. Lt (Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis). 

6. eil. Nr. E. „Įsipareigojimai“ str. II. 11. „Sukauptos mokėtinos sumos“ duomenys 

padidinti 0,6 tūkst. Lt (Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis). 

7. eil. Nr. E. „Įsipareigojimai“ str. II. 12. „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ duomenys 

sumažinti 0,6 tūkst. Lt (Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis). 

8. eil. Nr. E. „Įsipareigojimai“ str. II. 6. „Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus“ 

duomenys sumažinti 0,1 tūkst. Lt (Šilutės muziejus). 

9. eil. Nr. E. „Įsipareigojimai“ str. II. 10. „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ 

duomenys padidinti 18,8 tūkst. Lt (Šilutės muziejus). 

10. eil. Nr. E. „Įsipareigojimai“ str. II. 11. „Sukauptos mokėtinos sumos“ duomenys 

sumažinti 18,6 tūkst. Lt (Šilutės muziejus). 

BĮ Veiklos rezultatų ataskaitos (VRA) duomenų vertinimas 
1. VRA eil. B. „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ VIII. str. „Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 

sąnaudos“ apskaitos duomenys sumažinti 0,2 tūkst. Lt (Šilutės socialinių paslaugų centras ) 

2.  eil. B. „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ XIV str. „Kitos sąnaudos“ padidinti 0,2 tūkst. Lt 

(Šilutės socialinių paslaugų centras) . 

3. VRA pajamų eil. Nr. A. „Pagrindinės veiklos pajamos“ str. I. 2. „Finansavimo pajamos 

iš savivaldybės biudžeto“ sumažinti iš viso – 29,7 tūkst. Lt (Šilutės sporto mokykla, Gardamo 

pagrindinė mokykla).  

4. eilės Nr. B. „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ str. I. „Darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo“ padidinti 0,5 tūkst. Lt (Šilutės sporto mokykla). 

5. VRA str. B. „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ II. „Nusidėvėjimo ir amortizacijos 

sąnaudos“ duomenys sumažinti iš viso – 3,6 tūkst. Lt (Lopšelis-darželis „Pušelė“, Gardamo 

pagrindinė mokykla).  

6. - VRA str. C. „Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas“ duomenys padidinti 2,5 tūkst. 

Lt (Lopšelis-darželis „Pušelė“). 

7. VRA eilės Nr. A. „Pagrindinės veiklos pajamos“ str. I. 1. „Iš valstybės biudžeto“ 

duomenys sumažinti – 72,1 tūkst. Lt (Gardamo pagrindinė mokykla); 

8. VRA eilės Nr. A. „Pagrindinės veiklos pajamos“ str. I. 3. „Iš ES, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų lėšų“ duomenys sumažinti – 0,2 tūkst. Lt (Gardamo pagrindinė mokykla, );  

9. VRA eilės Nr. A. „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ str. I. 4. „Iš kitų finansavimo 

šaltinių“ duomenys sumažinti – 0,9 tūkst. Lt (Gardamo pagrindinė mokykla) 

10. VRA eilės Nr. B. „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ str. I. „Darbo užmokesčio, socialinio 

draudimo sąnaudos“ duomenys sumažinti – 73,7 tūkst. Lt (Gardamo pagrindinė mokykla);  

11. VRA eilės Nr. B. „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ str. III. „Komunalinės paslaugos ir 

ryšiai“ duomenys sumažinti – 14,8 tūkst. Lt (Gardamo pagrindinė mokykla) 

12. VRA eilės Nr. B. „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ str. VI. „Kvalifikacijos kėlimo“ 

duomenys sumažinti – 0,6 tūkst. Lt (Gardamo pagrindinė mokykla); 

13. VRA eilės Nr. B. „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ str. IX. „Sunaudotų ir parduotų 

atsargų savikaina“ duomenys sumažinti iš viso – 7,9 tūkst. Lt (Gardamo pagrindinė mokykla, 

Šilutės kamerinis dramos teatras); 
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14. VRA eilės Nr. A. „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ str. I. 4. „Iš kitų finansavimo 

šaltinių“ duomenys padidinti – 0,4 tūkst. Lt (Šilutės kamerinis dramos teatras) 

15. VRA eilės Nr. A. „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ str. III. „Pagrindinės veiklos 

kitos pajamos“ duomenys sumažinti – 0,4 tūkst. Lt (Šilutės kamerinis dramos teatras); 

BĮ Pinigų srautų ataskaitos (PSA) duomenų vertinimas 

1. 2014-12-31 Grynojo turto pokyčių ataskaitoje tikrosios vertės rezervo suma 73,2 tūkst. 

Lt pateikta nesivadovaujant 4-ojo VSAFAS90 9 str. reikalavimais. Vadovaujantis 9 str. nuostatomis 

tikrosios vertės rezervo suma pateikiama GTPA 5 stulpelyje „Tikrosios vertės rezervas“ (Kintų 

pagrindinė mokykla, ). 

Dėl BĮ Aiškinamojo rašto Nesivadovaujant 6-ojo VSAFAS reikalavimais, vyr. buhalteriai 

Grynojo turto pokyčių, Pinigų srautų ataskaitose pastabų nenumeravo (Žemaičių Naumiesčio 

mokykla-darželis, Šilutės muziejus, Šilutės kamerinis dramos teatras, Kintų pagrindinė mokykla) 

Aiškinamajame rašte detalizuotos tik Veiklos rezultatų, Finansinės būklės ataskaitose nurodytos 

sumos (Šilutės pirmoji gimnazija, Švietimo pagalbos tarnyba, Šilutės sporto mokykla, Kintų 

pagrindinė mokykla).  

Savivaldybės biudžetinės įstaigos nustatytas klaidas ir netikslumus finansinių 

ataskaitų rinkiniuose ištaisė VSAKIS sistemoje, iki konsolidavimo proceso užbaigimo, 

išskyrus Šilutės sporto mokyklą, Administraciją, kurios nustatytų neatitikimų neištaisė. BĮ 

klaidos finansinėse ataskaitose turėjo įtakos Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

rinkinio duomenų teisingumui.  
 

9. SAVIVALDYBĖS 2014 M. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

IR AIŠKINAMOJO RAŠTO VERTINIMAS 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius, vadovaudamasis 

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 32 straipsnio91 bei Savivaldybės tarybos Reglamento 

XX skyriaus 203 straipsnio92 nustatytais reikalavimais, Kontrolės ir audito tarnybai savivaldybės 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį pateikė nustatytais terminais – iki 2014 m. birželio 1 

dienos. 

Pagal Finansų ministro patvirtintą 2014 metų konsolidavimo schemą93 Šilutės rajono 

savivaldybės subjektų grupę sudaro 55 VSS. Savivaldybės kontroliuojamų VSS sąrašas patvirtintas 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu94. Vertinimo metu nustatyta, kad 

visi VSS, nurodyti 2014 m. konsolidavimo schemoje, pateikė duomenis informacinėje sistemoje 

VSAKIS95).Į konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (KFAR) yra įtrauktos savivaldybės 

kontroliuojamų VSS finansinės ataskaitos už 2014 metus: 

 48 biudžetinės įstaigos (Toliau – BĮ),  

 5 sveikatos priežiūros viešosios įstaigos (Toliau – VšĮ), 

 Šilutės rajono savivaldybės iždas; 

 Šilutės rajono savivaldybės privatizavimo fondas.  

                                                 
90 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1K-388 „Dėl viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės 4-ojo standarto patvirtinimo“ // V. žinios, 2007, Nr. 136-5539. 
91 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. įstatymas Nr. X-1212 // V. žinios, 

2007, Nr. 77-3046, 32 straipsnis. 
92 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T1-759 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos patvirtinimo“, 203 straipsnis. 
93 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 1K-044 „Dėl Finansų ministro 2011 m. 

kovo 17 d. įsakymo Nr. 1K-092 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms 

konsoliduoti sudėties ir atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ // TAR (teisės aktų registras), 2015-02-05, 2015-01767. 
94 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. A1-555 „Dėl 

kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašo patvirtinimo.“ 
95 Viešojo sektoriaus atskaitomybės konsolidavimo informacinė sistema. 
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Taip pat šiame ataskaitų rinkinyje yra įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro savivaldybei 

priklausantis šių bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas: 

 4 kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės: UAB „Šilutės autobusų parkas“, 

UAB „Šilutės šilumos tinklai“, UAB „Šilutės vandenys“,  

 1 asocijuotas subjektas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“; 

 2 Savivaldybės kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus 

subjektų: VšĮ „Šilutės sportas“, VšĮ „Pasienio žuvys“. 

Audito metu nustatyta, kad 2014 m. buvo įdiegtos papildomos kontrolės procedūros KFAR 

sudarymui, Administracijos direktorius įsakymu96 paskyrė atsakingus asmenis už Administracijos, 

Iždo, Privatizavimo fondo, VSS finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą, stebėseną ir tvirtinimą 

VSAKIS sistemoje. 

Rengiant KFAR konsoliduojamos savivaldybės kontroliuojamų VSS finansinės ataskaitos. 

Visi VSS pateikė 2014 metų FAR duomenis konsolidavimui. Konsolidavimas buvo vykdomas 

sudedant finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir eliminuojant konsoliduojamų subjektų 

tarpusavio ūkines operacijas ir jų rezultatus. Rengiant KFAR, buvo vadovautasi 1-ojo VSAFAS 38, 

39 straipsnių97 reikalavimais, nustatyta reikšminga suma, kuri viršija 0,1 proc. Savivaldybės 

konsoliduotojo turto, t.y., 412,5 tūkst. Lt. 

Parengtą 2014 m. Savivaldybės KFAR tikrinome ir analizavome šiais aspektais: ataskaitų 

loginius ryšius, pateiktas sumas, ar pateikta visa reikiama informacija, pateiktų duomenų ženklus, 

duomenų išeliminavimą, turto paskirtis, finansavimo šaltinius. Atlikus KFAR informacijos apie 

nuosavybės dalies, tarpusavio sandorių eliminavimo, nederintų operacijų, rankinių įrašų peržiūrą, 

nustatėme, kad atskleista visa VSAFAS reikalaujama informacija. Pasitaiko atvejų, kai turto, 

finansavimo sumų, grynojo turto, įsipareigojimų sumažėjimas ir sąnaudos įvedamos su minuso 

ženklu. Pagal koregavimo žurnalo įrašų duomenis nustatyta, kad iš viso atlikta 79 koreguojantys 

įrašai, iš jų 17 stornavimo ir 62 duomenų koregavimo įrašai. Pagal Konsolidavimo metodikos 59 

punktą, kiekvienas konsolidavimo įrašas pagrindžiamas konsolidavimo įrašo pažyma (VSAKIS – 

žurnalo įrašo pažyma). Visiems 79 koreguojantiems įrašams yra pateiktos pateisinančios pažymos.  

Pagal Biudžeto ir finansų skyriaus pateiktas konsolidavimo kontrolės bei konsoliduotųjų 

ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaitas neištaisytų klaidų nenustatėme. 

Pateiktoje Nesuderintų sandorių pažymoje nebuvo ištaisyti visi nesutapimai, tačiau jie 

nesudarė reikšmingos sumos. KFAR pildytojas patvirtino konsoliduotų ataskaitų pilnumą 

publikuojant konsoliduotų komentarų duomenų paketą. KFAR tvirtintojas atliko galutinį 

konsoliduotų ataskaitų tvirtinimą integruojant konsoliduotų komentarų duomenų paketą. 

Patikrinome ir įvertinome, ar Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

rinkinyje informacija pateikta korektiškai. Patikrinome, kiek konsolidavimo proceso metu 

atlikta koreguojančių įrašų.  

Jeigu Bendrosios konsoliduotųjų ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaitos stulpelyje 

„Kontrolė-skirtumas“ yra nurodyta suma, konsoliduojantis subjektas parengtoje ataskaitoje nurodo 

priežastis, kodėl klaida nebuvo taisoma. Šilutės rajono savivaldybės grupės konsoliduotųjų 

ataskaitų stulpelyje „Kontrolė-skirtumas“ nurodyti „0“. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų rinkinyje informacija pateikta korektiškai. 

Auditavome formą K-KSP K-KK-M. Įvertinome, ar Savivaldybės audito metu atlikta 

tarpusavio sandorių eliminavimo peržiūra. Patikrinome, ar tarpinėse sąskaitose nėra likę 

užregistruotų reikšmingų sumų. 

                                                 
96 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. A1-109,,Dėl atsakingų asmenų 

paskyrimo už finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą ir tvirtinimą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų 

konsolidavimo informacinėje sistemoje“. 
97 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1K-388 „Dėl viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo“ // V. žinios, 2007, Nr. 68-2654. 
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Audito metu atlikta tarpusavio sandorių eliminavimo peržiūra. Peržiūrėtos tarpinių sąskaitų 

tikrinimo ataskaitos. Konsolidavime tarpinės finansinės eilutės, naudojamos eliminavime. 

Patikrinus nustatyta, kad ataskaitoje eliminavime nurodyta eilučių suma lygi „0“. Audito metu 

nustatyta, kad tarpinėse sąskaitose nėra likę užregistruotų reikšmingų sumų. 

Auditavome formą K-KBA-B-KK-M. Audito metu atlikta tarpusavio sandorių 

eliminavimo peržiūra. Peržiūrėtos tarpinių sąskaitų tikrinimo ataskaitos. Konsolidavime 

tarpinės finansinės eilutės, naudojamos eliminavime. Patikrinus nustatyta, kad ataskaitoje 

eliminavime nurodyta eilučių suma lygi „0“. 

Audituota konsolidavimo ataskaita K-TSP-B-KK. 

Nesuderintų sandorių pažymoje nebuvo ištaisyti visi nesutapimai, tačiau jie sudarė 

nereikšmingas sumas. Reikšmingiausios nesuderintos sumos (apie 5,0 tūkst. Lt):  

 Valstybės iždo ir Šilutės rajono savivaldybės iždo 3 013,374 tūkst. Lt; 

 Valstybės iždo ir Šilutės rajono savivaldybės iždo 836,149 tūkst. Lt; 

 Šilutės rajono savivaldybės iždo ir Valstybės iždo 311,113 tūkst. Lt;  

 Všį Šilutės ligoninė ir Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo 103,427 tūkst. Lt;  

 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo ir lopšelio-darželio „Žvaigždutė“  

17,093 tūkst. Lt;  

 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo ir F. Bajoraičio viešosios bibliotekos  

13,791 tūkst. Lt; 

 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo ir Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos  

9,223 tūkst. Lt; 

 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo ir Katyčių pagrindinės mokyklos  

9,177 tūkst. Lt; 

 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo ir Všį Švėkšnos pirminio sveikatos priežiūros 

centro 7,585 tūkst. Lt; 

 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo ir Švėkšnos specialiojo ugdymo centro  

7,534 tūkst. Lt; 

 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo ir Šilutės muziejaus 7,530 tūkst. Lt; 

 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo ir lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“  

6,909 tūkst. Lt;  

 Lopšelio-darželio „Pušelė“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo 6,808 tūkst. Lt;  

 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo ir lopšelio-darželio „Gintarėlis“  

6,181 tūkst. Lt. 

Nesuderintos sumos bus pakoreguotos po Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio 

konsolidavimo, ištaisytos ir koreguotos Nacionalinio konsoliduoto ataskaitų rinkinio konsolidavimo 

proceso metu. KFAR pildytojas patvirtino konsoliduotų ataskaitų pilnumą publikuojant 

konsoliduotų komentarų duomenų paketą. KFAR tvirtintojas atliko galutinį konsoliduotų ataskaitų 

tvirtinimą integruojant konsoliduotų komentarų duomenų paketą. 

Audituota konsolidavimo ataskaita K-PKA-D-KK. Pagal Konsolidavimo metodikos98 

59 punktą, kiekvienas konsolidavimo įrašas pagrindžiamas konsolidavimo įrašo pažyma (VSAKIS 

– žurnalo įrašo pažyma). Visiems 79 koreguojantiems įrašams yra pateiktos pateisinančios 

pažymos. Rankiniai įrašai pateikti konsolidavimo formose, rankinių įrašų koregavimo operacijos 

pateiktos dvejybiniu įrašu.  

                                                 
98 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. 1K-036 „Dėl finansų ministro 2011 m. 

balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo“ 

//TAR, 2014, Nr. 1397. 
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Audituota konsolidavimo ataskaita K-TSP-A-KK. Patikrinome ir įvertinome, ar 

suderintų sandorių pažymoje nurodyti nesutapimai iki konsolidavimo proceso pabaigos ištaisyti. Ar 

derinamos informacijos reikšmingumo lygis, neviršija 100 Lt, kiekvienai tarpusavio operacijų 

derinimo grupei atskirai 

VSAKIS yra nustatomas informacijos, kuri yra derinama su kitais viešojo sektoriaus 

subjektais, reikšmingumo lygis. Didžiausia leistina VSAKIS su kitu viešojo sektoriaus subjektu 

nesuderinta suma kiekvienoje tarpusavio operacijų derinimo grupėje neviršijo 100 Lt. VSAKIS gali 

būti nustatomas skirtingas derinamos informacijos reikšmingumo lygis, neviršijantis 100 Lt, 

kiekvienai tarpusavio operacijų derinimo grupei atskirai. Nesutapimai iki konsolidavimo proceso 

pabaigos ištaisyti. 

VSS, kurių finansinių ataskaitų rinkinių duomenys nebuvo įtraukti į ankstesnio ataskaitinio 

laikotarpio atitinkamus konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius VSS tarpusavio operacijoms 

suderinti pateikia informaciją apie operacijas atskirai su kiekvienu VSS nurodytas tarpusavio 

operacijų derinimo grupes. VSS, kurių finansinių ataskaitų rinkinių duomenys buvo įtraukti į 

atitinkamus konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kitą ataskaitinį laikotarpį turi suderinti 

informaciją apie pradinius likučius tik su tais VSS, kurių finansinių ataskaitų rinkinių duomenys 

nebuvo įtraukti į praėjusio ataskaitinio laikotarpio atitinkamus konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

rinkinius. Suderinta tarpusavio operacijų informacija yra teikiama VSAKIS atskirose duomenų 

įvedimo formose ir detalizuojama. 

VSS nesuderintų sandorių nesutapimų sumos bus ištaisytos ir koreguotos Nacionalinio 

konsoliduoto ataskaitų rinkinio konsolidavimo proceso metu. 

Audituota 2014 m. Konsoliduotos finansinės būklės ataskaitos eilutės C. „Trumpalaikis 

turtas“ straipsnio III. 5. „Sukauptos gautinos sumos“ nurodyti sukauptų gautinų sumų 

duomenys. 2014 m. Savivaldybės per vienerius metus gautinos sumos sudarė 13 973,34 tūkst. Lt. 

Didžiausią dalį per vienerius metus gautinų sumų sudarė sukauptos gautinos sumos  

(10 252,73 tūkst. Lt) ir gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas  

(2 770,88 tūkst. Lt).   

2014 m. Konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje teisingai nurodytos sukauptos 

gautinos sumos. Palyginus Aiškinamajame rašte nurodytas sumas neatitikimų nenustatyta. 2014 

metų konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitos struktūroje didžiausia 56,51% sudaro 

Administracijos sukauptos gautinos sumos.  

Audituota 2014 m. Konsoliduotos finansinės būklės ataskaitos eilutės  D. 

„Finansavimo sumos“ nurodyti finansavimo sumų duomenys. Patikrinome, ar 2014 m. 

Konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje teisingai pateiktos VSS finansavimo sumos, 

palyginome su Aiškinamajame rašte nurodytomis sumomis ir nustatėme, ar jos sutampa. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudarė 

 110 419,81 tūkst. Lt. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto konsoliduotose ataskaitose neturi 

likti – visos sumos yra eliminuojamos derinamose ir nederinamose operacijose. 

Finansavimo sumų likutis iš Europos Sąjungos lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė  

56 443,62 tūkst. Lt, iš kitų šaltinių – 25 351,17 tūkst. Lt. Per ataskaitinį laikotarpį buvo panaudota 

192 214,6 tūkst. Lt finansavimo pajamų sąnaudoms iš finansavimo sumų kompensuoti. 

Savivaldybės finansavimo sumų likutis per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 7 358,91 tūkst. Lt. 

Audituota 2014 m. Konsoliduotos finansinės būklės ataskaitos eilutės C. „Trumpalaikis 

turtas“, straipsnio V. „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ nurodyti pinigų ekvivalentai duomenys 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 4 227,19 tūkst. Lt. Didžiąją 

dalį pinigų ir pinigų ekvivalentų likučio sudarė 1 461,48 tūkst. Lt. Šilutės rajono savivaldybės iždo, 

712,62 tūkst. Lt. Viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras ir 597,8 tūkst. Lt. 

Šilutės rajono administracijos pinigų likutis.  

Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) sudarė  

1042,19 tūkst. Lt. Pinigai iš savivaldybės biudžeto sudarė 1499,42 tūkst. Lt. Pinigai iš kitų šaltinių 

sudarė 1685,58 tūkst. Lt.  
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 2014 m. Konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje teisingai pateikti Viešojo sektoriaus 

subjektų pinigų ir pinigų ekvivalentų duomenys. Palyginus 2014 m. Aiškinamajame rašte nurodytas 

VSS pinigų ir pinigų ekvivalentų sumas neatitikimų nenustatyta.  

Audituota 2014 m. Konsoliduotos finansinės būklės ataskaitos eilutės F. „Grynasis 

turtas“, straipsnio III.1 „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“ nurodyti per visus 

ataskaitinius laikotarpius iki einamojo ataskaitinio laikotarpio sukauptas perviršis ar 

deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką duomenys.  

2014 m. Finansinės būklės ataskaitos III. str. „Sukauptas perviršis ar deficitas“ rodoma 

einamųjų metų perviršio ar deficito ir sukaupto ankstesnių metų perviršio ar deficito suma. III.1 str. 

„Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“ rodomas per visus ataskaitinius laikotarpius iki einamojo 

ataskaitinio laikotarpio sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką kuris sudaro 

140 573,46 tūkst. Lt. Einamojo ataskaitinio laikotarpio sukauptas deficitas sudaro  

19 104,72 tūkst. Lt, lyginant su praėjusiu ataskaitinių laikotarpiu sumažėjo 121 468,74 tūkst. Lt.  

2014 m. VSAKIS sistemoje, finansavimo sumų srityje, įdiegus daugiau kontrolės 

elementų, savivaldybės konsoliduotos finansinės atskaitomybės perviršis ar deficitas sumažėjo  

121 468,74 tūkst. Lt. 

Audituota 2014 m. Konsoliduota pinigų srautų ataskaita (PSA).  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pinigų srautai sudarė 5 602,36 tūkst. 

Lt. 54,21% visų įplaukų sudarė gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš valstybės biudžeto, 

27,64 Lt% visų įplaukų sudarė įplaukos iš mokesčių, 15,4% - gautos įplaukos už suteiktas paslaugas 

ir 1,35% – kitos įplaukos (finansavimas iš ES, gautos palūkanos, kitos įplaukos).   

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kitiems VSS ir kitiems subjektams pervestos lėšos sudarė 

5 009,02 tūkst. Lt, išmokos – 154 696,87 tūkst. Lt. Didžiausia išmokų dalis tenka švietimo funkcijai 

(38,32%) – 59 294,76 tūkst. Lt, socialinės apsaugos funkcijai (26,35%) – 40 774,78 tūkst. Lt ir 

sveikatos apsaugos funkcijai (12,91% – 19 985,53 tūkst. Lt.)  

Investicinės veiklos pinigų srautai rodo išmokas, padarytas per ataskaitinį laikotarpį 

įsigyjant ilgalaikį turtą ir biologinį turtą, kuris ilgą laiką teiks ekonominę naudą, sudarys sąlygas 

teikti viešąsias paslaugas. Investicinės veiklos pinigų srautai, susidarę iš ilgalaikio turto įsigijimo 

(22 824,88 tūkst. Lt) ir iš ilgalaikio finansinio turto įsigijimo (57,45 tūkst. Lt), ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje sudarė 22 882,33 tūkst. Lt.  

 Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės administracija iki nustatyto Savivaldybės 

kontrolierės termino neištaisė Pinigų srautų 2014-12-31 ataskaitos (PSA) duomenų vertinimo metu 

nustatytų neatitikimų, kurie įtakojo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų 

teisingumą: 

Administracijos 2014-12-31 apskaitos registro „Didžioji knyga“ duomenys neteisingai 

perkelti į 2014-12-31 PSA: 

 PSA eilės Nr. A. „Pagrindinės veiklos pinigų srautai“ straipsnis I. 1. 1. „Iš valstybės 

biudžeto“ finansavimo suma padidinta – 2 439,5 tūkst. Lt; 

 PSA eilės Nr. A. „Pagrindinės veiklos pinigų srautai“ straipsnis I. 1. 2. „Iš savivaldybės 

biudžeto“ finansavimo suma sumažinta – 2 962,5 tūkst. Lt; 

 PSA eilės Nr. A. „Pagrindinės veiklos pinigų srautai“ straipsnis I. 1. 3. „Iš ES, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos“ finansavimo suma padidinta – 40,3 tūkst. Lt; 

 PSA eilės Nr. A. „Pagrindinės veiklos pinigų srautai“ straipsnis I. 1. 4. „Iš kitų šaltinių“ 

finansavimo suma sumažinta – 49,3 tūkst. Lt; 

 PSA eilės Nr. A. „Pagrindinės veiklos pinigų srautai“ straipsnis I. 4. „Už suteiktas 

paslaugas iš pirkėjų“ finansavimo suma sumažinta – 4 841,34 tūkst. Lt; 

 PSA eilės Nr. A. „Pagrindinės veiklos pinigų srautai“ straipsnis I. 5. „Už suteiktas 

paslaugas iš biudžeto“ finansavimo suma padidinti – 4 393,6 tūkst. Lt; 

 PSA eilės Nr. A. „Pagrindinės veiklos pinigų srautai“ straipsnis I. 7. „Kitos įplaukos“ 

finansavimo suma padidinta – 1 261,9 tūkst. Lt; 
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 PSA eilės Nr. A. „Pagrindinės veiklos pinigų srautai“ straipsnis II. 2. „Pervestinos sumos 

į savivaldybės biudžetą“ finansavimo suma sumažinta – 459,3 tūkst. Lt; 

 PSA eilės Nr. A. „Pagrindinės veiklos pinigų srautai“ straipsnis II. .5. „Pervestinos sumos 

viešojo sektoriaus subjektams“ finansavimo suma padidinta – 4 109,6 tūkst. Lt. 

Audituota 2014 m. Konsoliduotos finansinės būklės ataskaitos eilutės F. „Grynasis 

turtas“, straipsnio II. „Nuosavybės metodo įtaka“ nurodyti per visą ataskaitinį laikotarpį iš 

viso turto balansinės vertės atimama visų įsipareigojimų ir finansavimo sumų balansinė vertė. 

Savivaldybės grynasis turtas 2014 metų pabaigai sudarė 158 507,73 tūkst. Lt. Savivaldybės grynasis 

turtas sudaro 38,41% bendros savivaldybės turto sumos. Šis santykis parodo, kiek turto liktų 

Savivaldybei padengus visus Savivaldybės įsipareigojimus ir grąžinus finansavimo sumas.   

Tikrosios vertės rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1 748,75 tūkst. Lt.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į Savivaldybės grynąjį turtą įtraukta nuosavybės metodo 

įtaka sudarė 3 031,53 tūkst. Lt. Nuosavybės metodo įtakos ataskaitinio laikotarpio rezultatas parodo 

Savivaldybės kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų ataskaitinio 

laikotarpio rezultatą, tenkantį Savivaldybei. Nuosavybės metodo įtaka ataskaitinio laikotarpio 

grynajam perviršiui/deficitui sudarė 1 334,94 tūkst. Lt. 

Per ataskaitinį laikotarpį sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų dalininko kapitalas 

nepakito ir 2014 metų pabaigoje dalininko kapitalas (steigėjo įnašas) sudarė 2 416,34 tūkst. Lt. 

Audituota 2014 m. Konsoliduotos veiklos rezultatų ataskaitos eilutės E. „Finansinės ir 

investicinės veiklos rezultatas“ kuris apskaičiuojamas kaip visų finansinės ir investicinės 

veiklos pajamų, žemesniojo lygio finansinėse ataskaitose sumažintų pervestinų į biudžetą 

finansinės ir investicinės veiklos pajamų suma, ir sąnaudų skirtumas.  
Savivaldybės biudžeto finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2014 m. sudarė  

11,32 tūkst. litų, sąnaudos – 649,98 tūkst. Lt.   

Atlikus audito procedūras nustatyta, kad 2014 m. Konsoliduotoje veiklos rezultatų 

ataskaitoje teisingai pateikti VSS finansinės ir investicinės veiklos rezultatų duomenys. Palyginus 

2014 m. Aiškinamajame rašte nurodytos VSS finansinės ir investicinės veiklos rezultatų sumos 

neatitikimų nenustatyta.  

Audituota 2014 m. Konsoliduotos veiklos rezultatų ataskaitos eilutės E. „Finansavimo 

pajamos“ kuriame rodoma suma, lygi pagrindinės veiklos sąnaudoms kompensuoti 

panaudotai finansavimo sumų daliai.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokesčių pajamos bendrąja verte sudarė  

50 045,8 tūkst. Lt.  

 Didžiąją dalį, 85,5% mokesčių pajamų, sudarė gyventojų pajamų mokestis. Likusius 5,3% 

sudarė pajamos iš turto mokesčių (2 616,45 tūkst. Lt) ir 9,2% pajamos iš kitų mokesčių (už 

valstybinius gamtos išteklius 275,0 tūkst. Lt, už aplinkos teršimą 203,88 tūkst. Lt). 

 Pagrindinės veiklos kitos pajamos grynąja verte 2014 m. buvo 27 085,83 tūkst. Lt, iš kurių 

96,8%, t.y. 26 241,12 tūkst. Lt sudarė apskaičiuotos suteiktų paslaugų pajamos.  

Audituota 2014 m. Konsoliduotos veiklos rezultatų ataskaitos eilutės B. „Pagrindinės 

veiklos sąnaudos“. Veiklos rezultatų ataskaitoje sąnaudos grupuojamos pagal tai, kokią veiklą 

vykdant jos buvo padarytos. Sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos 

sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.  

Savivaldybės konsoliduotoje veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos 

rodomos pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų 

klasifikacijos, patvirtintos99 trečiajame skyriuje „Valstybės funkcijų klasifikacija“ nustatytas 

pagrindines valstybės funkcijas. 

                                                 
99 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1K-280 „Dėl Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2003 m. liepos 3 d.  įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų 

pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo // V. žinios, 2005, Nr. 118-4287. 
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Per 2014 m iš viso buvo padaryta 174 089,46 tūkst. Lt pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų 

34,84% tenka švietimo, 24,1% – socialinės apsaugos funkcijoms. VSS darbo užmokesčiui ir 

socialinio draudimo įmokoms apskaičiuoti patyrė 82 839,81 tūkst. Lt sąnaudų (47,58% pagrindinės 

veiklos sąnaudų), iš kurių daugiausiai teko:  

 švietimo funkcijai – 46 544,93 tūkst. Lt (56,18%visų darbo užmokesčio sąnaudų);  

 sveikatos apsaugos funkcijai – 19 168,24 tūkst. Lt (23,13% visų darbo užmokesčio sąnaudų). 

Atsižvelgiant į tai, kad į savivaldybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtraukiamos viešųjų 

sveikatos priežiūros įstaigų finansinės ataskaitos, pažymėtina, kad didžioji dalis sveikatos apsaugos 

funkcijai tekusių darbo užmokesčio sąnaudų finansuota ne iš savivaldybės ar valstybės lėšų, o iš 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio 

materialiojo ir nematerialiojo turto sunaudojimą. Per 2014 m. buvo apskaičiuota 14 386,21 tūkst. Lt 

nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų. Tai sudaro 8,26% visų sąnaudų. Šių sąnaudų struktūros 

analizė rodo, kad didžiausios dalys – 48,22%, t.y. 6 937,13 tūkst. Lt tenka bendroms valstybės 

paslaugų ir 21,69%, t. y. 3121,08 tūkst. Lt, ekonomikos funkcijoms.  

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė tik 3,67% 

visų sąnaudų (6 389,28 tūkst. Lt). Daugiausiai šių sąnaudų patyrė švietimo (58,29%) ir sveikatos 

apsaugos (17,6%) funkcijas vykdantys VSS.  

Komandiruočių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė tik 0,07% visų 

savivaldybės sąnaudų. Tai sudarė 121,89 tūkst. Lt. Daugiausiai komandiruočių sąnaudų tenka 

bendroms valstybės paslaugoms – 45,16%, švietimo funkcijai – 36,08%, po 5-7% pasidalina 

ekonomikos, sveikatos apsaugos, poilsio, kultūros ir religijos funkcijas vykdantys VSS. 

Transporto sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė tik 0,78%. visų savivaldybės 

sąnaudų. Transporto sąnaudų daugiausiai tenka bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai 24,75%, 

sveikatos apsaugos funkcijai 313,44 tūkst. Lt (22,96%), švietimo funkcijai 23,99%.  

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro 0,06% visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Daugiausiai 

kvalifikacijos kėlimo sąnaudų tenka švietimo funkcijai – 42,83% visų konsoliduotų kvalifikacijos 

kėlimo sąnaudų.  

Daugiausiai paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų (90,2%) turėjo ekonomikos 

funkciją vykdantys VSS. Daugiausiai nuvertėjimų ir nurašytų sumų sąnaudų parodė bendrųjų 

valstybės paslaugų funkciją atliekantys VSS (78,95%.).  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo užregistruota 7 471,5 tūkst. Lt sunaudotų ir 

parduotų atsargų sąnaudų. Tai sudarė 4,29% visų konsoliduotų pagrindinės veiklos sąnaudų. 

Daugiausiai šių sąnaudų tenka sveikatos apsaugos funkcijai (37,91%) ir švietimo funkcijai 

(37,21%). 

Socialinių išmokų sąnaudų straipsnyje parodytos tik iš valstybės biudžeto mokamų 

socialinių išmokų sąnaudos. Šios sąnaudos sudaro 19,61% visų pagrindinės veiklos sąnaudų, t.y. 34 

143,79 tūkst. Lt. Visa šių sąnaudų dalis (100%) tenka socialinės apsaugos funkcijai.  

Visa dalis 100% nuomos sąnaudų tenka sveikatos apsaugos funkcijai. Iš viso nuomos 

sąnaudos sudaro tik 0,007% visų konsoliduotų pagrindinės veiklos sąnaudų, tai yra 13,44 tūkst. Lt. 

Finansavimo sąnaudos prieš eliminavimą sudarė 66 640,29 tūkst. Lt. Suderinus tarpusavio 

operacijas ir eliminavus 66 597,13 tūkst. Lt sumą tarpusavio operacijų, ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje finansavimo sąnaudos sudarė 150,28 tūkst. Lt, kadangi buvo finansuojamas kitos 

konsolidavimo grupės subjektas.  

Kitų paslaugų ir kitos sąnaudos sudaro 11,76%visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Daugiausia 

šių sąnaudų parodė aplinkos apsaugos (25,99%), švietimo (21,52%), ekonomikos (16,41%), 

bendrųjų valstybės paslaugų (12,93%) funkcijas atliekantys VSS.  

Šiame Aiškinamajame rašte pateikiamos pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos nėra 

tiesiogiai palyginamos su išlaidomis biudžeto vykdymo ataskaitose dėl šių priežasčių:  



41 Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto 

vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų  

rinkinio finansinio ir teisėtumo audito ataskaita 
 

 

 

 šiose ataskaitose pajamos ir sąnaudos parodytos taikant kaupimo principą, o biudžeto 

vykdymo ataskaitose išlaidos rodomos taikant pinigų principą;  

 sąnaudų klasifikacija skiriasi nuo išlaidų ekonominės klasifikacijos.  

Dalis sąnaudų yra finansuojama ne iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, o iš kitų biudžetų 

Audituota 2014 m. Konsoliduotos Finansinės būklės ataskaitos eilutės A. „Ilgalaikis turtas“. 

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį pateiktas Aiškinamojo rašto 3 priede.  

Savivaldybėje užregistruoto konsoliduoto ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sudarė 

334 420,62 tūkst. Lt. Didžiausią dalį savivaldybės konsoliduotojo ilgalaikio materialiojo turto 

sudarė infrastruktūros ir kiti statiniai 142 013,13 tūkst. Lt bei pastatai – 141 767,8 tūkst. Lt. Per 

2014 m. ilgalaikis materialusis turtas padidėjo 8 231,85 tūkst. Lt.  

Per 2014 m. buvo apskaičiuotas 13 679,78 tūkst. Lt ilgalaikio materialiojo turto 

nusidėvėjimas ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta nusidėvėjimo suma sudarė 258 484,23 

tūkst. Lt.  

 2014 m. Konsoliduoto Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 

3 priede, 1-ojo VSAFAS „Ilgalaikis nematerialusis turtas“ 1 priede neteisingai pateikti Viešojo 

sektoriaus subjektų ilgalaikio turto duomenys 

Nustatyti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų neatitikimai  

 Dėl neteisingai Administracijos perkeltų 2014-12-31 duomenų iš apskaitos registro 

„Didžioji knyga“ į FBA: 

 padidinti 1 605,1 tūkst. Lt sąskaitos 1210111 „Nebaigta statyba“ duomenys. 

 sumažinti 1 605,1 tūkst. Lt sąskaitos 1202 „Pastatai“ duomenys. 

Dėl tiesioginio ryšio nebuvimo tarp Administracijos 2014-12-31 Aiškinamojo rašto 12-ojo 

VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis nematerialusis turtas“ priedo 

3.2. eilutės „Perduotas turtas“ bei 2014-12-31 perduoto turto apskaitos registruose pateiktų 

duomenų: 

 „Perduotas turtas“ – „Žemė“ 2014-12-31 apskaitos duomenys padidinti 23,7 tūkst. Lt; 

 „Perduotas turtas“ – „Pastatai“ 2014-12-31 apskaitos duomenys sumažinti 5 321,2 tūkst. Lt. 

Dėl tiesioginio ryšio nebuvimo tarp Administracijos 2014-12-31 Aiškinamojo rašto 1–ojo 

VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis nematerialusis turtas“ priedo 

3.1. eil. „Parduotas turtas“ bei 2014-12-31 parduoto turto apskaitos registruose pateiktų duomenų: 

 „Parduotas turtas“ – „Gyvenamieji pastatai“ nustatytas apskaitos registrų 55,4 tūkst. Lt 

tarpusavio duomenų neatitikimas. 

 „Parduotas turtas“ – „Baldai ir biuro įranga“ nustatytas apskaitos registrų 3,3 tūkst. Lt 

tarpusavio duomenų neatitikimas. 

Dėl tiesioginio ryšio nebuvimo tarp Administracijos 2014-12-31Aiškinamojo rašto 12-ojo 

VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis nematerialusis turtas“ priedo 

9.0 eil. „Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį“ bei 2014-12-31 turto nusidėvėjimo 

apskaitos registruose pateiktų duomenų: 

 turto nusidėvėjimo duomenys sumažinti 1 209,9 tūkst. Lt. 

Dėl tiesioginio ryšio nebuvimo tarp Administracijos 2014-12-31 Aiškinamojo rašto 12-ojo 

VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis nematerialusis turtas“ priedo 

3.3 eil. „Nurašytas turtas“ bei 2014-12-31 nurašyto turto apskaitos registruose pateiktų duomenų: 

 „Nurašytas turtas“ – „Žemė“ duomenys padidinti 844,7 tūkst. Lt; 

 „Nurašytas turtas“ – „Pastatai“ duomenys sumažinti 2 137,6 tūkst. Lt; 

 „Nurašytas turtas“ – „Infrastruktūros ir kiti statiniai“ duomenys sumažinti 276,6 tūkst. Lt; 

 „Nurašytas turtas“ – „Baldai ir biuro įranga“ duomenys padidinti 6,3 tūkst. Lt; 

 „Nurašytas turtas“ – „Kitas ilgalaikis materialusis turtas“ duomenys padidinti 3,5 tūkst. Lt; 

 „Nurašytas turtas“ – „Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai“ duomenys sumažinti  

20 814,8 tūkst. Lt.  
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Kapitalo investicijos, remonto darbai pradėti 2006 metais, o buhalterinėje apskaitoje užregistruota 

be pateisinančių apskaitos dokumentų. Nuo 2006 metų buhalterinėje apskaitoje be pateisinančių 

apskaitos dokumentų užregistruota iš viso 3 214,8 tūkst. Lt.  

Nustatyti 2014-12-31 Nebaigtos statybos įsigijimo savikainos apskaitos registre „Didžioji 

knyga“ sąskaitoje 1210111 „Nebaigta statyba“ neatitikimai: 

 Rusnės vaikų darželio remonto darbai pradėti 2010 m., vertė 279,4 tūkst. Lt. Laiku neatliktos 

reikiamos turto apskaitos procedūros, sąskaitoje 1210111 „Nebaigta statyba“ apskaitos duomenys 

padidinti 279,4 tūkst. Lt; 

 Šilutės sporto mokyklos sunkumų kilnojimo bazės atlikti remonto darbai užbaigti, vertė  

187,1 tūkst. Lt. sąskaitoje 1210111 „Nebaigta statyba“ apskaitos duomenys padidinti 187,1 tūkst. Lt 

 Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ remontas užbaigtas, vertė 23,4 tūkst. Lt. Laiku neatliktos 

reikiamos turto apskaitos procedūros, sąskaitoje 1210111 „Nebaigta statyba“ apskaitos duomenys 

padidinti 23,4 tūkst. Lt; 

 Užbaigus darbus, statybos išlaidos nepriskirtos ilgalaikiam materialiajam turtui, nesukurtas 

naujas IT duomenų vienetas, laiku neatliktos reikiamos turto apskaitos procedūros: 

 Magistraliniai tinklai Lietuvininkų g. 62, Šilutės mieste. Magistralinių fekalijų tinklų avarijos 

likvidavimas pradėtas 2010 m., vertė 360,8 tūkst. Lt.  

 Šilutės r. Rusnės prieplauka pradėta renovuoti 2006 metais. Sąskaitoje 1210111 „Nebaigta 

statyba“ 2014-12-31 apskaitos duomenys padidinti 10,3 tūkst. Lt; 

 Krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė užliejamo ruožo rekonstravimo galimybių studija pradėta 

2007 m., vertė 88,5 tūkst. Lt, apskaitoje užregistruoti be pateisinančių apskaitos dokumentų. 

 Šilutės Pamario mokyklos projektavimo darbai pradėti 2007 m., vertė 52,4 tūkst. Lt.  

 Šilutės Pievų g. gatvės rekonstrukcija, Vandens g. statybos techninis projektas pradėtas 2007 m., 

34,2 tūkst. Lt. Sąskaitoje 1210111 „Nebaigta statyba“ apskaitos duomenys padidinti 34,2 tūkst. Lt.  

 Šilutės r. Bikavėnų bendruomenės centro rekonstrukcija (atlikti elektros darbai) pradėti 2012 m., 

vertė 19,5 tūkst. Lt. Sąskaitoje 1210111 „Nebaigta statyba“ apskaitos duomenys padidinti  

19,5 tūkst. Lt. Pagal atliktų darbų aktą darbai užbaigti 2012 m. kovo mėnesį.  

 Šilutės r. Juknaičių savarankiškų gyvenimo namų rekonstrukcija, vertė 1 051,2 tūkst. Lt (2014 m. 

rugsėjo 5d. deklaracija apie statybos užbaigimą). Sąskaitoje 1210111 „Nebaigta statyba“ apskaitos 

duomenys padidinti 1 051,2 tūkst. Lt. 

 Savivaldybės administracijos 2014-12-31 FBA neteisėtai 1 605,1 tūkst. Lt padidinti 

sąskaitos 1210111 „Nebaigta statyba“ duomenys. 

 Užbaigus darbus, kurių vertė 360,8 tūkst. Lt nepriskirtos ilgalaikiam materialiajam turtui, 

nesukurtas naujas ilgalaikio materialiojo turto duomenų vienetas. 

 Dėl tiesioginio ryšio nebuvimo tarp Administracijos 2014-12-31 Aiškinamojo rašto 12-

ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis nematerialusis turtas“ 

priedo 2.0 eil. „Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį“ bei 2014-12-31 įsigyto turto apskaitos 

registruose pateiktų duomenų: 

 „Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį“ – „Programinė įranga ir jos licencijos“ duomenys padidinti 

381,9 tūkst. Lt; 

  „Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį“ – „Žemė“ duomenys padidinti 1 119,2 tūkst. Lt;  

 „Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį“ - „Pastatai“ - „Kiti pastatai“ duomenys sumažinti  

7 762,6 tūkst. Lt; 

 „Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį“ – „Infrastruktūra ir kiti pastatai“ duomenys sumažinti  

6 400,6 tūkst. Lt; 

 „Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį“ – „Mašinos ir įrenginiai“ duomenys padidinti  

1,7 tūkst. Lt; 

 „Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį“ – 11 st. „Baldai ir biuro įranga“ duomenys padidinti  

3,5 tūkst. Lt; 

 „Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį“ – „Nebaigta statyba“ duomenys padidinti  

13 411,2 tūkst. Lt. 
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Remiantis VSS tarpusavio sandorių suderinimo pažyma, galime daryti išvadą, kad 

Savivaldybės 2014 m. KFAR pateiktas suderinus visus sandorius. KFAR pagal derinimo ir 

eliminavimo ryšius yra korektiškas. Kontrolės procedūros veikia, VSAKIS užtikrina, kad 

tinkamai sutikrintos ir atliktos kontrolės procedūros. 

 

Konsolidavimo procese dalyvaujančių viešojo sektoriaus subjektų pateikti duomenys 

VSAKIS nėra visiškai teisingi ir patikimi dėl šios Ataskaitos 8.2, 10. skyriuose nurodytų klaidų ir 

netikslumų ilgalaikio turto apskaitos srityje bei nustatytų klaidų ir netikslumų Administracijos 

finansinių ataskaitų rinkinyje bei VK nustatytų neatitikimų. 

10. SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO  

ATASKAITOS BEI SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS 

TURTO VERTINIMAS 
 

10.1. Valstybės turto naudojimas 

Valstybės kontrolė (toliau – VK) Šilutės rajono savivaldybėje vertino 2014 metų 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniuose pateiktų duomenų teisingumą, savivaldybės teikiamų duomenų 

apie skolinius įsipareigojimus, suteiktas garantijas ir paskolas teisingumą ir skolinimosi bei 

valstybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą. Savivaldybėje 

vertinome savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus 

eismo organizavimo funkcijos vykdymą, pirkimo būdo parinkimą perkant Šilutės rajono 

savivaldybės gatvių kapitalinio remonto ir projektavimo darbus bei sudarytos rangos sutarties 

pakeitimo teisėtumą, savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo netinkamu 

(negalimu) naudoti ir nurašymo teisėtumą. Nustatyti neatitikimai: 

1. Dėl savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių plėtros planavimo. 
Savivaldybė 2014 metais iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos gavo ir panaudojo 

4279,7 tūkst. Lt Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų: 631,3 tūkst. Lt iš rezervo lėšų ir lėšų 

svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiksliniam finansavimui, 3 648,4 tūkst. Lt vietinės 

reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms 

užtikrinti. 
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių plėtra planuojama nepakankamai nuosekliai ir tinkamai, 

neužtikrinamas kompleksinis požiūris į jų bendrą plėtrą, atsiranda galimybė lėšas skirstyti 

neskaidriai, panaudoti ne pačiu efektyviausiu būdu, nes: 

 Savivaldybės 2005-2014 metų strateginiame plėtros plane ir 2012, 2013 ir 2014 

metais patvirtintuose trimečiuose strateginiuose veiklos planuose nustatyta ilgalaikė vietinės 

reikšmės kelių plėtra, bet nėra aiškių investicijų projektų prioritetų. Strateginiuose planuose detaliai 

išskirti tik investicijų projektai, kurie finansuojami Europos Sąjungos ir savivaldybės biudžeto 

lėšomis. Nedetalizuojami Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojami objektai, todėl 

neaišku, kokie projektai planuojami įgyvendinti; 
 Administracijos direktoriaus 2012-2014 m. laikotarpiu patvirtinti (įsakymai: 2012-05-

02 Nr. Al-520, 2012-10-16 Nr. A1-1I50, 2013-04-17 Nr. Al-375, 2013-10-15 Nr. AI-1072, 2014-04-

15 Nr. Al-471, 2014-10-13 Nr. Al-125l) pirminiai vietinės reikšmės kelių, kurie bus 

modernizuojami (ar remontuojami) objektų sąrašai metų eigoje buvo tikslinami: 17 objektų iš 

pirminių sąrašų išbraukta, 7 įtraukti (2012 m. 9 išbraukti, 2 įtraukti; 2013 m. 2 išbraukti, 2 įtraukti; 

2014 m. 6 išbraukti, 3 įtraukti). Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos 

aprašo (patvirtinto tarybos 2011-12-15 sprendimu Nr. Tl-249) X skyriuje nustatyta Kelių priežiūros 

ir plėtros programos lėšų paskirstymo, remontuotinų kelių ir gatvių sąrašų, ataskaitų sudarymo ir 

pateikimo tvarka, bet nenustatyti projektų atrankos prioritetai, sudaryto objektų sąrašo tikslinimo 

tvarka. Todėl neaišku, dėl kokių priežasčių keičiami vietinės reikšmės kelių objektų sąrašai; 
 gyventojų prašymu, savivaldybė, įgyvendindama investicijų projektą „Ši1utės miesto 

Poilsio gatvės Nr. lS339 rekonstrukcija“, 2012 metais techniniam projektui įsigyti panaudojo 5,9 
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tūkst. Lt Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, bet projektas iki šiol nevykdomas, todėl 

techninis projektas praranda aktualumą, atsiranda rizika, kad, pasikeitus projektavimo, statybos, 

statinių naudojimo sąlygoms, teks jį koreguoti ar atnaujinti, 0 skirtos lėšos bus panaudotos 

neefektyviausiu būdu. Nesukurta ir vidaus teisės aktais nereglamentuota tvarka, kokiomis 

sąlygomis savivaldybė prisideda prie gyventojų inicijuotų investicijų projektų. 
Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014-12-15 nutarimu Nr. 1435, 4.3 punkte efektyvumas nurodytas kaip vienas 

strateginio planavimo dokumentų rengimo principų. Taigi, nesant aiškaus ilgalaikio kelių plėtros 

planavimo, aiškiai nustatytų prioritetų, atrankos kriterijų, neužtikrinamas kompleksinis požiūris į 

savivaldybes vietinės reikšmės kelių bendrą plėtrą, lėšos gali būti panaudotos ne pačiu 

efektyviausiu būdu, ne būtiniausiems objektams renovuoti ar taisyti. 

2. Dėl gatvių, kapitalinio remonto ir projektavimo darbų viešųjų pirkimų ir sutarties 

vykdymo.  

Įvertinę 2014 m. savivaldybės atlikto savivaldybės gatvių kapitalinio remonto ir 

projektavimo darbų supaprastinto mažos vertės pirkimo (Viešųjų pirkimų komisijos 2014-06-11 

posėdžio protokolas Nr. 2014/39-1) apklausos būdu parinkimo ir 2014-10-20 susitarimo Nr. 1 prie 

2014-07-04 rangos darbų sutarties Nr. R5-(8.1.11)-523 sudarymo teisėtumą, reikšmingų klaidų ir 

neatitikčių teisės aktų reikalavimams VK nenustatė. 

3. Dėl savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio turto nurašymo.  
Savivaldybė 2014-12-31 patikėjimo teise valdė valstybės ilgalaikio turto už  

188 904,1 tūkst. Lt įsigijimo ir 63 011,6 tūkst. Lt likutine verte. Apie audito metu nustatytus atvejus, 

kai valstybės ilgalaikis turtas buvo nurašytas be savivaldybės tarybos sprendimo ir be rašytinio 

valstybės įstaigos, perdavusios turtą, sutikimo, Savivaldybės atsakingus darbuotojus VK informavo 

žodžiu. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir siekiant, kad Savivaldybė gebėtų veikti strategiškai ir 

kryptingai, užtikrintų investicijų efektyvumą, kad lėšos būtų naudojamos racionaliai ir teisėtai, VK 

rekomendavo patvirtinti vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto, tiesimo ir investicijų projektų 

planavimo tvarką, nustatyti aiškius prioritetus ir jų keitimo tvarką. 
Valstybės kontrolė raštu ir žodžiu informavo Savivaldybės administracijos direktorių, 

atsakingus asmenis apie nustatytus trūkumus ir klaidas. Buvo paprašyta Savivaldybės 

administracijos pateikti VK informaciją apie priimtas priemones dėl rekomendacijų įgyvendinimo 

arba nurodyti priežastis, dėl kurių negalima jų įgyvendinti. 
 

Valstybės kontrolė100, audituodama Žemės ūkio ministeriją, nustatė, kad Šilutės rajono 

savivaldybė 452,0 tūkst. Lt valstybės biudžeto dotacijų panaudojo ne pagal paskirtį – melioracijos 

statinių rekonstrukcijai, o turėjo naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir 

hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui (Žemaičių Naumiesčio seniūnijos Degučių 

užtvankos hidrotechnikos statinių rekonstrukcijai).  

Atkreiptinas dėmesys, kad 2013-05-31 Degučių užtvankos šachtinėje pralaidoje įvyko 

avarija. Tvenkinys yra Savivaldybės patikėjimo teise valdomas valstybės turtas. Avarijos tyrimo 

aktu101 komisija pateikė išvadas dėl avarijos priežasčių ir nutarta kreiptis į Lietuvos Respublikos 

Vyriausybę dėl lėšų skyrimo avarijos padariniams likviduoti. Iš valstybės rezervo skirta  

110 tūkst. Lt. 

Šilutės Kontrolės ir audito tarnybos finansinio audito metu dėl ne pagal paskirtį panaudotų 

lėšų VK ir ŽŪM sprendimas dar nebuvo priimtas.  
 

Valstybės kontrolės nustatytos klaidos ir netikslumai dėl Savivaldybės vietinės reikšmės 

kelių ir gatvių plėtros planavimo, dėl Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio 

                                                 
100 VK 2015-06-18 raštas Nr. S-(10-3885)-1127 Savivaldybės merui „Dėl audito metu nustatytų dalykų“. 
101 Avarijos tyrimo aktas 2013-06-10. 
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turto nurašymo, dėl ne pagal paskirtį panaudotų valstybės biudžeto dotacijų, turi reikšmingos 

įtakos Šilutės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitos duomenų 

teisingumui ir patikimumui. 
 

10.2. Savivaldybės turto naudojimas. 
Nuo 2014 m. spalio 1 d. Kontrolės ir audito tarnyboms nebeliko prievolės audituoti turto 

ataskaitų: VT-01 ir VT-02, kadangi Vyriausybės nutarimų 2001-10-17 Nr. 1226 ir 2013-04-30 Nr. 

380 reikalavimai dėl valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitų 

rengimo ir teikimo nuo 2014 m. spalio 1 d. neteko galios. Apie turtą pasisakome Vietos savivaldos 

įstatymo 27 str. 9 d. 10 p., ,„kiekvienais metais iki liepos 15 dienos Reglamente nustatyta tvarka 

teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų 

rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“, nes Kontrolės ir audito tarnyba vykdo 

savivaldybės turto apskaitos, valdymo naudojimo ir disponavimo kontrolę (Turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 25 str. 2 d.).  

Savivaldybės Taryba sprendimu102 patvirtino Šilutės rajono savivaldybės turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą. Aprašo 5 priede nustatyta Savivaldybės turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos forma. Ataskaitas BĮ rengia ir iki einamųjų metų 

balandžio 15 d. pateikia Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus Turto poskyriui. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 217.1.2. 

punkto103 nuostatos nebeatitinka turto ataskaitos pavadinimo – „Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos“ bei minėto Tvarkos 

aprašo. 

Už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo ataskaitos (bendros) parengimą atsakinga Savivaldybės administracija. 

Savivaldybės administracija 2015-05-12104 Kontrolės ir audito tarnybai Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą.  

Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nefinansinio turto, kurį 

savivaldybės biudžetinės įstaigos patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja juo, 2013-12-31 

pagal biudžetinių įstaigų duomenis balansinė vertė – 259 590,129 tūkst. Lt, 2014-12-31 balansinė 

vertė – 271 329,323 tūkst. Lt, ilgalaikis materialusis turtas – (balansinė vertė) 267 627,407 tūkst. Lt, 

ilgalaikis nematerialusis turtas – 2 561,070 tūkst. Lt, atsargos – 1 132,072 tūkst. Lt.  

Atlikome 2014 metų savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos 

bei 2014-12-31 apskaitos registrų, „Didžioji knyga“ duomenų atitikimo vertinimą.  

1. Patikrinus, ar Administracijos centralizuotos buhalterijos apskaitoje užregistruotas 

turtas laikantis teisės aktų reikalavimais, ar turto apskaitos duomenys teisingai perkelti į 

Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą, nustatyti neatitikimai: 

 Perkeliant apskaitos registro „Didžioji knyga“ duomenis į 2014-12-31 FBA, 

Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitoje neteisėtai padidinti  

1 605,1 tūkst. Lt sąskaitos 1210111 „Nebaigta statyba“ duomenys. 

 Perkeliant apskaitos registro „Didžioji knyga“ duomenis į 2014-12-31 FBA, 

Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitoje neteisėtai sumažinti  

1 605,1 tūkst. Lt sąskaitos 1202 „Pastatai“ duomenys. 

2. Patikrinus, ar egzistuoja tiesioginis ryšys tarp Centralizuotos buhalterijos 2014-12-31 

Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis 

                                                 
102 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T1-2379 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
103 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. T1-2088 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento  

pakeitimo“. 
104 Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2015-05-12 raštas Nr. R3-(4.1.9.)-350 „Dėl Savivaldybės turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos pateikimo“. 



46 Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto 

vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų  

rinkinio finansinio ir teisėtumo audito ataskaita 
 

 

 

nematerialusis turtas“ priedo 3.2. eilutės „Perduotas turtas“ bei 2014-12-31 perduoto turto 

apskaitos registruose pateiktų duomenų, nustatyti neatitikimai: 

 Palyginus 2014-12-31 Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 

turtas“ priedo 3.2 eilutės „Perduotas turtas“ 3 stulpelio „Žemė“ duomenis su 2014-12-31 perduotas 

turto apskaitos registro duomenimis nustatyta, kad 2014-12-31 finansinėje atskaitomybėje apskaitos 

duomenys padidinti 23,7 tūkst. Lt;  

 Palyginus 2014-12-31 Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 

turtas“ priedo 3.2 eilutės „Perduotas turtas“ 5 stulpelio „Pastatai“ duomenis su 2014-12-31 

perduotas turto apskaitos registro duomenimis nustatyta, kad 2014-12-31 finansinėje atskaitomybėje 

apskaitos duomenys sumažinti 5 321,2 tūkst. Lt.  

3. Patikrinus, ar egzistuoja tiesioginis ryšys tarp Centralizuotos buhalterijos 2014-12-31 

Aiškinamojo rašto 1-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis 

nematerialusis turtas“ priedo 3.1. eil. „Parduotas turtas“ bei 2014-12-31 parduoto turto apskaitos 

registruose pateiktų duomenų, nustatyti neatitikimai: 

 Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ priedo 3.1 eil. 

„Parduotas turtas“ 4 str. „Gyvenamieji pastatai“ nurodyta 124,5 tūkst. Lt, o 2014-12-31 parduoto 

turto apskaitos registruose 69,1 tūkst. Lt. Audito metu nustatytas 55,4 tūkst. Lt duomenų 

neatitikimas.  

 Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ priedo 3.1 eil. 

„Parduotas turtas“ 11 str. „Baldai ir biuro įranga“ nurodyta 0,00 tūkst. Lt, o 2014-12-31 parduoto 

turto apskaitos registruose 3,3 tūkst. Lt. Audito metu nustatytas 3,3 tūkst. Lt duomenų neatitikimas.  

4. Patikrinus, ar egzistuoja tiesioginis ryšys tarp Centralizuotos buhalterijos 2014-12-31 

Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis 

nematerialusis turtas“ priedo 9.0 eil. „Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį“ bei 

2014-12-31 turto nusidėvėjimo apskaitos registruose pateiktų duomenų, nustatyti neatitikimai: 

 Palyginus 2014-12-31 Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 

turtas“ priedo 9.0 eil. „Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį“ su 2014-12-31 turto 

nusidėvėjimo apskaitos registro duomenimis nustatyta, kad 2014-12-31 finansinėje atskaitomybėje 

turto nusidėvėjimo duomenys sumažinti 1 209,9 tūkst. Lt.  

5. Patikrinus, ar egzistuoja tiesioginis ryšys tarp Centralizuotos buhalterijos 2014-12-31 

Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis 

nematerialusis turtas“ priedo 3.3 eil. „Nurašytas turtas“ bei 2014-12-31 nurašyto turto apskaitos 

registruose pateiktų duomenų, nustatyti neatitikimai: 

 Palyginus 2014-12-31 Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 

turtas“ priedo 3.3 eil. „Nurašytas turtas“ 3 str. „Žemė“ duomenis su 2014-12-31 nurašyto turto 

apskaitos registro duomenimis nustatyta, kad 2014-12-31 finansinėje atskaitomybėje apskaitos 

duomenys padidinti 844,7 tūkst. Lt;  

 Palyginus 2014-12-31 Aiškinamojo rašto 1-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 

turtas“ priedo 3.3 eil. „Nurašytas turtas“ 4 st. „Pastatai“ duomenis su 2014-12-31 nurašyto turto 

apskaitos registro duomenimis nustatyta, kad 2014-12-31 finansinėje atskaitomybėje apskaitos 

duomenys sumažinti 2 137,6 tūkst. Lt;  

 Palyginus 2014-12-31 Aiškinamojo rašto 1-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 

turtas“ priedo 3.3 eil. „Nurašytas turtas“ 6 str. „Infrastruktūros ir kiti statiniai“ duomenis su 2014-

12-31 nurašyto turto apskaitos registro duomenimis nustatyta, kad 2014-12-31 finansinėje 

atskaitomybėje apskaitos duomenys sumažinti 276,6 tūkst. Lt; 

 Palyginus 2014-12-31 Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 

turtas“ priedo 3.3 eil. „Nurašytas turtas“ 11 st. „Baldai ir biuro įranga“ duomenis su 2014-12-31 

nurašyto turto apskaitos registro duomenimis nustatyta, kad 2014-12-31 finansinėje atskaitomybėje 

apskaitos duomenys padidinti 6,3 tūkst. Lt; 

 Palyginus 2014-12-31 Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 

turtas“ priedo 3.3 eil. „Nurašytas turtas“ 13 st. „Kitas ilgalaikis materialusis turtas“ duomenis su 
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2014-12-31 nurašyto turto apskaitos registro duomenimis nustatyta, kad 2014-12-31 finansinėje 

atskaitomybėje apskaitos duomenys padidinti 3,5 tūkst. Lt;  

 Palyginus 2014-12-31 Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 

turtas“ priedo 3.3 eil. „Nurašytas turtas“ 14 st. „Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai“ 

duomenis su 2014-12-31 nurašyto turto apskaitos registro duomenimis nustatyta, kad 2014-12-31 

finansinėje atskaitomybėje apskaitos duomenys sumažinti 20 814,8 tūkst. Lt. 

6. Patikrinus, ar Centralizuotos buhalterijos 2014-12-31 Nebaigtos statybos įsigijimo 

savikainos apskaitos registre „Didžioji knyga“ sąskaitoje 1210111 „Nebaigta statyba“ pateikti 

tinkami ir teisingi duomenys, nustatyti neatitikimai: 

 Šilutės r. Rusnės vaikų darželio remonto darbai pradėti pagal sutartį 2010 m. spalio 26 

d. Nr. R5-(9.40)-976 kurių vertė 279,4 tūkst. Lt užbaigti. Atsakingi darbuotojai už apskaitos 

duomenų teisėtumą, neatliko reikiamų turto apskaitos procedūrų bei 1210111 „Nebaigta statyba“ 

2014-12-31 finansinėje atskaitomybėje apskaitos duomenis padidino 279,4 tūkst. Lt; 

 Šilutės sporto mokyklos sunkumų kilnojimo bazės atlikti remonto darbai kurių vertė 

187,1 tūkst. Lt užbaigti. Atsakingi darbuotojai už apskaitos duomenų teisėtumą, neatliko reikiamų 

turto apskaitos procedūrų bei 1210111 „Nebaigta statyba“ 2014-12-31 finansinėje atskaitomybėje 

apskaitos duomenis padidino 187,1 tūkst. Lt; 

 Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ remontas, kurio vertė 23,4 tūkst. Lt užbaigtas. 

Atsakingi darbuotojai už apskaitos duomenų teisėtumą, neatliko reikiamų turto apskaitos procedūrų 

bei 1210111 „Nebaigta statyba“ 2014-12-31 finansinėje atskaitomybėje apskaitos duomenis 

padidino 23,4 tūkst. Lt; 

Kapitalo investicijos, remonto darbai pradėti 2006 metais, o buhalterinėje apskaitoje 

užregistruota be pateisinančių apskaitos dokumentų. Nuo 2006 metų buhalterinėje apskaitoje be 

pateisinančių apskaitos dokumentų užregistruota iš viso 3 214,8 tūkst. Lt. 

Usėnų vidurinės mokyklos, vertė 370,3 tūkst. Lt; Pašyšių pagrindinės mokyklos, vertė 213,7 tūkst. 

Lt; Vilkyčių pagrindinės mokyklos, vertė 297,1 tūkst. Lt; Žemaičių Naumiesčio vidurinės 

mokyklos, vertė 299,8 tūkst. Lt; Žemaičių Naumiesčio darželio-mokyklos, vertė 204,1 tūkst. Lt; 

Laučių pagrindinės mokyklos, vertė 207,4 tūkst. Lt; Vilkyčių kultūros namų, vertė 126,5 tūkst. Lt; 

Žemaičių Naumiesčio nuotekų statyba, vertė 708,7 tūkst. Lt; Šilutės 576 vietų mokyklos projektas, 

vertė 237,1 tūkst. Lt; Šilutės 5-ojo kvartalo inžinerinių tinklų remonto darbai, vertė 231,1 tūkst. Lt; 

Vilų g., Šilutėje techninis projektas, vertė 8,9 tūkst. Lt; Cintijoniškių g., Šilutėje viaduko per 

geležinkelį prieš projektinis sprendimas, vertė 27,2 tūkst. Lt; Usėnų gyvenvietės melioracijos 

sistemų ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija, vertė 194,4 tūkst. Lt. 

 Savivaldybės administracija nesivadovavo 12-ojo VSAFAS „Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo“ 

bei 22-ojo VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nuostatomis, – sudarydama 2014 metų finansines 

ataskaitas, nenustatė, ar ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra ilgalaikio turto nuvertėjimo 

požymių, nevertino investicijų nuvertėjimo. 

 Magistraliniai tinklai Lietuvininkų g. 62, Šilutėje Magistralinių fekalijų tinklų avarijos 

likvidavimas pradėtas 2010 m., vertė 360,8 tūkst. Lt. Užbaigus darbus, išlaidos nepriskirtos 

ilgalaikiam materialiajam turtui, nesukurtas naujas ilgalaikio materialiojo turto vienetas. 

 Šilutės r. Rusnės prieplauka pradėta renovuoti 2006 metais. Atsakingi darbuotojai už 

apskaitos duomenų teisėtumą, neatliko reikiamų turto apskaitos procedūrų bei 1210111 „Nebaigta 

statyba“ 2014-12-31 finansinėje atskaitomybėje apskaitos duomenis padidino 10,3 tūkst. Lt; 

 Krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė užliejamo ruožo rekonstravimo galimybių studija 

pradėta 2007 m., kurios vertė 88,5 tūkst. Lt buhalterinėje apskaitoje užregistruoti be pateisinančių 

apskaitos dokumentų. 

 Šilutės Pamario mokyklos projektavimo darbai pradėti 2007 m., kurių vertė  

52,4 tūkst. Lt buhalterinėje apskaitoje užregistruoti be pateisinančių apskaitos dokumentų. Užbaigus 

darbus kurių vertė 52,4 tūkst. Lt nepriskirtos Pamario mokyklos ilgalaikiam materialiajam turtui. 

 Pievų g., Šilutėje gatvės rekonstrukcija, Vandens g. statybos techninis projektas pradėtas 

2007 m., kurio vertė 34,2 tūkst. Lt. Užbaigus darbus, kurių vertė 34,2 tūkst. Lt nepriskirta ilgalaikiam 
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materialiajam turtui. Neatliktos reikiamos turto apskaitos procedūros bei 1210111 „Nebaigta statyba“ 

2014-12-31 finansinėje atskaitomybėje apskaitos duomenys padidinti 34,2 tūkst. Lt.  

 Šilutės r. Bikavėnų bendruomenės centro rekonstrukcija (atlikti elektros darbai) pradėti 

2012 m., kurių vertė 19,5 tūkst. Lt. Atsakingi darbuotojai už apskaitos duomenų teisėtumą, neatliko 

reikiamų turto apskaitos procedūrų bei 1210111 „Nebaigta statyba“, 2014-12-31 finansinėje 

atskaitomybėje apskaitos duomenis padidino 19,5 tūkst. Lt. Pagal atliktų darbų aktą darbai užbaigti 

2012 m. kovo mėn.  

 Šilutės r. Juknaičių savarankiškų gyvenimo namų rekonstrukcija kuris vertė  

1 051,2 tūkst. Lt (2014-09-05 deklaracija apie statybos užbaigimą). Neatliktos reikiamos turto 

apskaitos procedūros bei 1210111 „Nebaigta statyba“ 2014-12-31 finansinėje atskaitomybėje 

apskaitos duomenys padidinti 1 051,2 tūkst. Lt. 

 Savivaldybės administracijos 2014-12-31 FBA neteisėtai 1 605,1 tūkst. Lt padidinti 

sąskaitos 1210111 „Nebaigta statyba“ duomenys. 

 Užbaigus darbus, kurių vertė 360,8 tūkst. Lt nepriskirtos ilgalaikiam materialiajam turtui, 

nesukurtas naujas ilgalaikio materialiojo turto duomenų vienetas. 

Nesilaikyta Buhalterinės apskaitos įstatymo105 4, 6, 12 str. reikalavimais, kad „į apskaitą 

privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, 

įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai 

turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio 

įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“.  

Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir centralizuotos buhalterijos aptarnaujamų 

įstaigų apskaitos politikoje nesudaryti šie Tvarkų aprašai: Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo 

turto, Biologinio turto, Finansinio turto, Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų, Finansinės 

investicinės veiklos, Pajamų ir sąnaudų apskaitos tvarkų aprašai. 

7. Patikrinus, ar egzistuoja tiesioginis ryšys tarp Centralizuotos buhalterijos 2014-12-31 

Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis 

nematerialusis turtas“ priedo 2.0 eil. „Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį“ bei 2014-12-31 įsigyto 

turto apskaitos registruose pateiktų duomenų, nustatyti neatitikimai:  

Nesivadovauta Buhalterinės apskaitos įstatymo106 4 str. reikalavimais, - Centralizuotos 

buhalterijos buhalterės, atsakingos už ilgalaikio turto duomenų teisėtumą, pateikta ilgalaikio turto 

(įsigyto, parduoto, perduoto, nurašyto) apskaitos registruose informacija nesutampa su 2014-12-31 

finansinėje atskaitomybėje pateikta informacija.  

 Palyginus 2014-12-31 Aiškinamojo rašto 13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis nematerialusis 

turtas“ priedo 2.0 eil. „Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį“4 str. „Programinė įranga ir jos licencijos“ 

duomenis su 2014-12-31 įsigyto turto apskaitos registro duomenimis nustatyta, kad 2014-12-31 

finansinėje atskaitomybėje apskaitos duomenys padidinti 381,9 tūkst. Lt;  

 Palyginus 2014-12-31 Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 

turtas“ priedo 2.0 eil. „Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį“ 1 str. „Žemė“ duomenis su 2014-12-31 

įsigyto turto apskaitos registro duomenimis nustatyta, kad 2014-12-31 finansinėje atskaitomybėje 

apskaitos duomenys padidinti 1 119,2 tūkst. Lt;  

 Palyginus 2014-12-31 Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 

turtas“ priedo 2.0 eil. „Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį“ 4 str. „Pastatai“ 5 str. „Kiti pastatai“ 

duomenis su 2014-12-31 įsigyto turto apskaitos registro duomenimis nustatyta, kad 2014-12-31 

finansinėje atskaitomybėje apskaitos duomenys sumažinti 7 762,6 tūkst. Lt;  

 Palyginus 2014-12-31 Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 

turtas“ priedo 2.0 eil. „Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį“ 6 str. „Infrastruktūra ir kiti pastatai“ 

                                                 
105 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymas  Nr. IX-574 // V. žinios, 2001, Nr. 99-

3515. 
106 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymas Nr. IX-574 // V. žinios, 2011, Nr. 99-

3515.  
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duomenis su 2014-12-31 įsigyto turto apskaitos registro duomenimis nustatyta, kad 2014-12-31 

finansinėje atskaitomybėje apskaitos duomenys sumažinti 6 400,6 tūkst. Lt;  

 Palyginus 2014-12-31 Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 

turtas“ priedo 2.0 eil. „Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį“ 8 st. „Mašinos ir įrenginiai“ duomenis su 

2014-12-31 įsigyto turto apskaitos registro duomenimis nustatyta, kad 2014-12-31 finansinėje 

atskaitomybėje apskaitos duomenys padidinti 1,7 tūkst. Lt;  

 Palyginus 2014-12-31 Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 

turtas“ priedo 2.0 eil. „Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį“ 11 st. „Baldai ir biuro įranga“ duomenis 

su 2014-12-31 įsigyto turto apskaitos registro duomenimis nustatyta, kad 2014-12-31 finansinėje 

atskaitomybėje apskaitos duomenys padidinti 3,5 tūkst. Lt;  

 Palyginus 2014-12-31 Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 

turtas“ priedo 2.0 eil. „Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį“ 14 st. „Nebaigta statyba“ duomenis su 

2014-12-31 įsigyto turto apskaitos registro duomenimis nustatyta, kad 2014-12-31 finansinėje 

atskaitomybėje apskaitos duomenys padidinti 13 411,2 tūkst. Lt. 

Audito metu raštu107 informavome Administracijos direktorių apie nustatytus neatitikimus, 

pateikėme 8 rekomendacijas, Administracija audito metu teiktas rekomendacijas per nustatytą 

Savivaldybės kontrolierės terminą, iki 2015-06-18, neįgyvendino. 

 

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nustatytos reikšmingos klaidos ir netikslumai, kurios 

detaliai buvo aprašytos Ataskaitos 10.2. skyriuje, turi reikšmingos įtakos Savivaldybės turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo duomenų teisingumui ir patikimumui. 
 

BENDROSIOS IŠVADOS 
 

1. Nesivadovauta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 16 straipsnio, 33 straipsnio 1 

dalies nuostatomis, 6 viešojo sektoriaus subjektai ataskaitų rinkinių neviešina savo interneto 

svetainėse (Ataskaitos 5 psl.). 

2. 7-ių BĮ vadovai nesivadovauja Taisyklių108 6.6.2. straipsnio nuostatomis, - buhalterinei 

apskaitai tvarkyti neįdiegtos reikalingos kompiuterinės programos, kad vyr. buhalteriai galėtų 

atsisakyti daug laiko sąnaudų reikalaujančių rankiniu būdu atliekamų operacijų, kurios sudaro riziką 

klaidų atsiradimui (Ataskaitos 6 psl.). 

3. 8-ose BĮ 2014 m. įdiegtos buhalterinės apskaitos programos moduliai, tačiau buhalteriai 

dirba ir modulius įsisavina iš dalies (Ataskaitos 6 psl.). 

4. Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir centralizuotos buhalterijos aptarnaujamų 

įstaigų apskaitos politikoje nesudaryti šie Tvarkų aprašai: Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo 

turto, Biologinio turto, Finansinio turto, Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų, Finansinės 

investicinės veiklos, Pajamų ir sąnaudų apskaitos tvarkų aprašai. 

5. Žemės nuomos mokesčio bendroji 2014-12-31 nepriemoka – 135,2 tūkst. Lt. 

6. Savivaldybės 2014-12-31 kreditinis įsiskolinimas buvo 45 819,6 tūkst. Lt (12 psl.). 

7. Savivaldybės administracijos 2014-12-31 kreditinis įsiskolinimas buvo  

22 667,1 tūkst. Lt. 

8. Savivaldybės 2014-12-31 debetinis įsiskolinimas buvo 706,8 tūkst. Lt (biudžeto lėšų). 

9. Esant 2014-12-31 kreditiniam įsiskolinimui 45 819,6 tūkst. Lt, nepateisinamas 706,8 

tūkst. Lt debetinis įsiskolinimas. 

10. Administracijos apskaitoje užregistruoti gautinų sumų už suteiktas paslaugas 

įsiskolinimai (įsisenėję), nuo 2001-2004 metų debetinis įsiskolinimas – 186,72, tūkst. Lt. 

                                                 
107 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2015-06-08 Nr. K10-(3.1.8.)-55 „Dėl 2014 m. savivaldybės 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos vertinimo“.  
108 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymas  Nr. 1K-170 // V. žinios, 2005, Nr. 67-2431. 
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11. Minėti įsisenėję įsiskolinimai sistemingai nurodomi Kontrolės ir audito tarnybos 

ataskaitose 109. Administracijai teikiamos rekomendacijos dėl įsisenėjusių skolų juridinio įforminimo 

kaip beviltiškomis skolomis nuo 2004 metų (Ataskaitos 13 psl.). 

12. Atkreiptinas dėmesys, kad anksčiau buvę trūkumai, vagysčių, netekimų sumos –  

113,7 tūkst. Lt; trūkumai neteisingai užregistruoti sąskaitoje 2293001 – „Išieškotinos sumos už 

padarytą žalą“. 

13. Biudžetinės įstaigos 2014 m. ne visais atvejais užtikrino, kad biudžeto lėšos, skirtos 

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui būtų naudojamos ir apskaitytos teisės aktų nustatyta 

tvarka (Ataskaitos 16 psl.) . 

14. Biudžetinės įstaigos 2014 m. ne visais atvejais užtikrino, kad turtas būtų 

inventorizuojamas ir apskaitytas teisės aktų nustatyta tvarka (Ataskaitos 19 psl.) . 

15. 5 VSS: Gardamo pagrindinė mokykla, Švėkšnos lopšelis-darželis, Ž. Naumiesčio 

gimnazija, Vainuto gimnazija, Šilutės Žibų pradinė mokykla nesivadovavo 12-ojo VSAFAS110 65 str. 

reikalavimais, prieš rengdami metines finansines ataskaitas, nepatikslino žemės tikrosios vertės 

finansinių metų pabaigoje (Ataskaitos 20 psl.). 

16. Nepatikslinę žemės tikrosios vertės finansinių metų pabaigoje, netinkamai padidinę arba 

sumažinę „Didžiojoje knygoje“ žemės sklypų vertę, apie ilgalaikį turtą – žemę minėtų BĮ vyr. 

buhalteriai metinėse finansinėse ataskaitose pateikė nepatikimą informaciją. 

17. Atlikus 2014-12-31 FBA bei registro „Didžioji knyga“ sąskaitų likučių vertinimą, 

Šilutės muziejuje nustatytas duomenų neatitikimas – 75,9 tūkst. Lt. Apskaitos registro „Didžioji 

knyga“ sąskaita 1209301 neleistinai padidinta 75,9 tūkst. Lt, o sąskaita 1204 sumažinta – 75,9 tūkst. 

Lt (Ataskaitos 21 psl.).  

18. Savivaldybės 2015-01-01 negrąžintų paskolų likutis – 34 520,4 tūkst. Lt, iš jų111: 

ilgalaikių –34 060,4 tūkst. Lt, trumpalaikių – 460,0 tūkst. Lt (Ataskaitos 21 psl.). 

19. Savivaldybės administracijos iš kredito įstaigų paimtų paskolų didžiausią dalį sudaro 

paskolos skirtos skoloms dengti už atliktus darbus, paslaugas, iš Finansų ministerijos – 

investiciniams projektams finansuoti. 

20. Savivaldybės 2015-01-01 gauta paskolų – 4 605,0 tūkst. Lt: vidaus paskolos valstybės 

vardu 838,1 tūkst. Lt (investiciniams projektams, finansuojamiems iš ES); vidaus paskolos 

savivaldybės vardu – 3 766,9 tūkst. Lt. (investiciniams projektams). 

21. Šilutės rajono savivaldybei 2014 metais imant paskolas nebuvo viršyti teisės aktuose 

nustatyti skolinimosi limitai.  

22. Faktoringų 2014-01-01 likutis – 1 294,0 tūkst. Lt112. Faktoringų 2015-01-01 likutis113– 

934,0 tūkst. Lt, pagal tris sutartis su kredito įstaigomis114. 2014 m. grąžinta – 360,0 tūkst. Lt, 

sumokėta palūkanų – 112,9 tūkst. Lt115.(Ataskaitos 26 psl.). 

                                                 
109 Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2009 m. gegužės 14 d audito ataskaitoje Nr. K1-17 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio“, Šilutės rajono savivaldybės kontrolieriaus 

2008 metų ataskaita. Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2008 m. liepos 4 d. ataskaita Nr. K-7 „Dėl 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 2007 metų ataskaitos audito“.  
110 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos 

ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ // V. žinios, 2008, Nr. 55-2085. 
111 Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė 2015-01-01 suvestinė (Forma Nr. 3-sav.). 
112 Savivaldybės administracijos Atsiskaitymo su tiekėjais suvestinė 6910004 faktoringai bankui 2014 m. sausis-kovas; 

informacija apie prisiimtus įsipareigojimus finansų institucijoms pagal faktoringo (be regreso teisės) ir restruktūrizuotų 

prekybinių kreditų sutartis 2 priedas. 
113 Savivaldybės administracijos Atsiskaitymo su tiekėjais suvestinė 6910004 faktoringai bankui 2014m. spalis-

gruodis.;  
114  2013 m. sausio mėn. 18 d. Susitarimas dėl Pirkėjo mokėjimų AB ūkio bankui  Nr. 9 (120-005-12/10); Susitarimas 

Nr. 8 (120-001-12/10); Susitarimas Nr. 7 (120-019-12/09) .  
115 Administracijos Atsiskaitymo su tiekėjais suvestinė 6910004 faktoringai bankui 2014 m. sausis –gruodis. 
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23. Faktoringus Savivaldybės administracija apskaito kreditiniuose įsiskolinimuose. Mūsų 

nuomone, faktoringus reikėtų apskaityti, kaip paskolas ir įtraukti į skolinių įsipareigojimų ir suteiktų 

garantijų bei paskolų statistinę ataskaitą. (Ataskaitos 26 psl.). 

24. Dėl neteisingai apskaitytų faktoringų, galimai yra neteisingai pateikiama informacija 

metinėse finansinėse ataskaitose. (Ataskaitos 26 psl.).  

25. Administracijos direktorius, atsižvelgė į Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijas116 

ir 2012-2013 m. savo įsakymais117 perkėlė dalį faktoringų (7 657,15 tūkst. Lt) į paskolas (Ataskaitos 

26 psl.). 

26.  Neįgyvendintos 2014 metais Kontrolės ir audito tarnybos teiktos rekomendacijos: 

Administracija nepatvirtino Privatizavimo fondo apskaitos registrų formų, turinio ir skaičiaus. 

(Ataskaitos 27 psl.). 

27.  Privatizavimo fondo Apskaitos politikoje konkrečiai nenustatyta, kada į atsargas 

perkeliamas į privatizuojamų objektų sąrašą įtrauktas ilgalaikis turtas (Ataskaitos 27 psl.). 

28. Laiku nepatikslinta Privatizavimo fondo 2014 metų sąmata. 

29. Nesivadovauta Inventorizacijos tvarka118, kad VSS privalo inventorizuoti visą turimą 

turtą ir įsipareigojimus. Nesivadovauta direktoriaus įsakymu119 patvirtintos Apskaitos politikos 

reikalavimais, neatlikta atsargų metinė inventorizacija. Neatlikus 2014-12-31 apskaitos registro 

„Didžioji knyga“ atsargų sąskaitos likučių inventorizacijos bei tinkamai neįforminus, darytina išvada, 

kad atsargų sąskaitos likučių galimai neteisingi. (Ataskaitos 30 psl.). 

30. Nesivadovauta Savivaldybės tarybos sprendimo120 1 p. reikalavimais, – iš apskaitos, bei 

privatizuojamų objektų sąrašo neišbraukta muziejaus (276,28 kv. m.), arklidės (106 kv. m.), šulinio, 

esančių Lietuvininkų 36, Šilutėje. (Ataskaitos 29 psl.).  

31. Nustatyti Privatizavimo fondo 2014-12-31 Finansinės būklės ataskaitos reikšmingi 

duomenų neatitikimai: eil. E. „Įsipareigojimai“ str. II.11. „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ 

duomenys padidinti 519,9 tūkst. Lt (Ataskaitos 30 psl.). 

32. Savivaldybės iždo Veiklos rezultatų ataskaitoje neteisingai atskleista informacija apie 
mokesčių pajamas – 45 840,968 tūkst. Lt, kurios apskaitoje, užregistruotos pinigų įplaukimo į 
banko sąskaitą data, nesilaikant 9-ojo VSAFAS reikalavimo - numatyto kaupimo principo 

(Ataskaitos 30 psl.).  

33. Nustatyti reikšmingi Administracijos 2014-12-31 finansinių ataskaitų: FBA, VRA, PAS 

neatitikimai su apskaitos registrais.  

34. Nustatyti nereikšmingi biudžetinių įstaigų 2014-12-31 finansinių ataskaitų: FBA, VRA, 

PAS neatitikimai su apskaitos registrais. 

35. Perkeliant apskaitos registro „Didžioji knyga“ duomenis į 2014-12-31 FBA, 

Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitoje neteisėtai padidinti 1 605,1 

tūkst. Lt sąskaitos 1210111 „Nebaigta statyba“ duomenys ir sumažinti 1 605,1 tūkst. Lt sąskaitos 

1202 „Pastatai“ duomenys. (Ataskaitos 47 psl.). 

36. Kapitalo investicijos, remonto darbai pradėti 2006 metais, o buhalterinėje apskaitoje 

užregistruota be pateisinančių apskaitos dokumentų. Nuo 2006 metų buhalterinėje apskaitoje be 

pateisinančių apskaitos dokumentų užregistruota iš viso 3 214,8 tūkst. Lt (Ataskaitos 47 psl.). 

                                                 
116 Kontrolės ir audito tarnybos 2012-05-06 audito ataskaita Nr. K1-7 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2011 metų 

biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio ir finansinių ataskaitų finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“ ir kt. 
117 Administracijos direktoriaus 2012-05-24 įsakymas Nr. A1-633 ,,Dėl faktoringo skolų perkėlimo į ilgalaikes 

paskolas“ (Faktoringas 6050,02 tūkst. Lt AB Swedbank). Administracijos direktorius 2013-02-28 įsakymas Nr. A1-226 

„Dėl skolų pagal faktoringo sutartis perkėlimo į ilgalaikes paskolas“ (Faktoringas 1 607,13 tūkst. Lt – AB Swedbank). 
118 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių 

patvirtinimo“ // V. žinios, 2014, Nr. 50-1622. 
119 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 įsakymas Nr. 1484 „Dėl Šilutės 

savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos Privatizavimo fondo apskaitos politikos patvirtinimo“. 
120 Šilutės rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T1-2259 „Dėl savivaldybės privatizavimo 

objektų sąrašo pakeitimo“. 
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37. Savivaldybės administracija nesivadovavo 12-ojo VSAFAS „Nuostoliai dėl turto 

nuvertėjimo“ bei 22-ojo VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nuostatomis, – sudarydama 2014 metų 

finansines ataskaitas, nenustatė, ar ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra ilgalaikio turto nuvertėjimo 

požymių, nevertino investicijų nuvertėjimo (Ataskaitos 47 psl.). 

38. Valstybės kontrolės nustatytos klaidos ir netikslumai dėl Savivaldybės vietinės 

reikšmes kelių ir gatvių plėtros planavimo, dėl Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės 

ilgalaikio turto nurašymo, dėl ne pagal paskirtį panaudotų valstybės biudžeto dotacijų, turi 

reikšmingos įtakos Šilutės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitos 

duomenų teisingumui ir patikimumui (Ataskaitos 43 psl.). 

39. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nustatytos Savivaldybės administracijos 

klaidos ir netikslumai turi reikšmingos įtakos Šilutės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo 

ir disponavimo juo ataskaitos teisingumui ir patikimumui (Ataskaitos 44 psl.). 

40. Nustatytos klaidos ir netikslumai Savivaldybės administracijos finansinėse ataskaitose 

iki konsolidavimo proceso užbaigimo nebuvo ištaisyti ir įtakojo Savivaldybės konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumą. 

41. Savivaldybės biudžetinės įstaigos nustatytas klaidas ir netikslumus finansinių 

ataskaitų rinkiniuose ištaisė VSAKIS sistemoje, iki konsolidavimo proceso užbaigimo. BĮ klaidos 

finansinėse ataskaitose neįtakojo Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų. 

42. Remiantis VSS tarpusavio sandorių suderinimo pažyma, galime daryti išvadą, kad 

Savivaldybės 2014 m. KFAR pateiktas suderinus visus sandorius. KFAR pagal derinimo ir 

eliminavimo ryšius yra korektiškas. Kontrolės procedūros veikia, VSAKIS užtikrina, kad tinkamai 

sutikrintos ir atliktos kontrolės procedūros. 

43. Konsolidavimo procese dalyvaujančių viešojo sektoriaus subjektų pateikti duomenys 

nėra visiškai teisingi ir patikimi dėl šios Ataskaitos 8.2, 10 skyriuose nurodytų klaidų ir netikslumų 

ilgalaikio turto apskaitos srityje bei kitų nustatytų klaidų ir netikslumų Administracijos finansinių 

ataskaitų rinkinyje (Ataskaitos 42 psl.). 
 

REKOMENDACIJOS 

Administracijos direktoriui: 

1. Vadovautis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 16 straipsnio, 33 straipsnio 1 

dalies nuostatomis, ataskaitų rinkinius viešinti savo interneto svetainėse. 

2. Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente pakeisti pavadinimą iš 

„Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 

ataskaita“ į „Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita“. 

3. Įpareigoti biudžetinių įstaigų vadovus, kad buhalterinei apskaitai tvarkyti įdiegtų 

reikalingas kompiuterines programas, kad būtų atsisakoma daug laiko sąnaudų reikalaujančių 

rankiniu būdu atliekamų operacijų. 

4. Vadovaujantis 9-ojo VSAFAS reikalavimais, Iždo apskaitą tvarkyti kaupimo 
principu. 

5. Numatyti priemones, užtikrinančias žemės nuomos mokesčio, skolos mažinimą ir 

tinkamą administravimą. 

6. Įsisenėjusias skolas juridiškai įforminti kaip beviltiškomis skolomis. 

7. Inventorizacijų metu įvertinti gautinų sumų (įsisenėjusių skolų) nuvertėjimą. 

8. Vadovaujantis 17-ojo ir 22-ojo VSAFAS bei Apskaitos politikos nuostatomis, atlikti 

išankstinių apmokėjimų vertinimo procedūras.  

9. Vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymo 16 str. reikalavimais, patvirtinti 

Privatizavimo fondo apskaitos registrų formas, turinį ir skaičių. 

10. Privatizavimo fondo apskaitos politikoje konkrečiai nustatyti, kada ir kaip į atsargas 

perkeliamas į privatizuojamų objektų sąrašą įtrauktas ilgalaikis turtas. 
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11. Papildyti Apskaitos politiką, parengiant Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo 

turto, Biologinio turto, Finansinio turto, išankstinių apmokėjmų ir gautinų sumų, Finansinės 

investicinės veiklos, Pajamų ir sąnaudų apskaitos tvarkos aprašus.  

12. Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės nustatytus neatitikimus dėl Savivaldybės vietinės 

reikšmės kelių ir gatvių plėtros planavimo, dėl Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės 

ilgalaikio turto nurašymo, patvirtinti vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto, tiesimo ir investicijų 

projektų planavimo tvarką, nustatyti aiškius prioritetus ir jų keitimo tvarką. 

13. Ištaisyti Savivaldybės administracijos 2014-12-31 FBA neteisėtai 1 605,1 tūkst. Lt 

padidintus sąskaitos 1210111 „Nebaigta statyba“ duomenis. 

14. Pateikti įrodančius dokumentus atliktiems remonto darbams, kapitalo investicijoms 

(pradėta 2006 metais) ir apskaitoje užregistruotiems iš viso 3 214,8 tūkst. Lt be pateisinančių 

apskaitos dokumentų.  

15. Vadovaujantis 12-ojo ir 22-ojo VSAFAS nuostatomis, vertinti investicijų 

nuvertėjimą. 

16. Ištaisyti Ataskaitoje nurodytus Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS, 13-ojo VSAFAS 

priedų neatitikimus su ilgalaikio turto apskaitos registrais.  

17. Parengti klaidų ištaisymo pažymas, kurių duomenys bus panaudoti 2015 metų 

Aiškinamajame rašte. 

18. Patikslinti metinę Finansinės būklės ataskaitą (FBA). 

19. Ištaisyti neatitikimus Pinigų srautų ataskaitoje ir patikslinti metinę Pinigų srautų 

ataskaitą (PSA). 

20. Patikslinti 2014 metų Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

ataskaitą. 

21. Numatyti Centralizuotos buhalterijos skyriaus ir Turto poskyrio prie Ūkio skyriaus 

darbuotojų derinimo veiksmus ir procedūras raštu, siekiant išvengti ilgalaikio turto, finansinių, turto 

ataskaitų apskaitos klaidų ir neatitikimų. 

22. Įpareigoti Centralizuotos buhalterijos vedėją (paskirti asmenį) vykdyti 

Administracijos suvestinio registro „Didžioji knyga“ ir finansinių ataskaitų tarpusavio duomenų 

atitikimo kontrolę. 

 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 8 

punktu, prašytume iki 2015-09-01 informuoti apie priimtus sprendimus dėl audito ataskaitos 

rekomendacijų vykdymo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės kontrolierė      Jolita Stonkuvienė 

Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja    Judita Subačienė 
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Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė   Rasa Balandienė 

 

 

 

 

 

 

priedas 

Rekomendacijų įgyvendinimo planas 

 

Eil. 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Veiksmas / Priemonės / 

Komentarai 

Rekomendacij

os 

įgyvendinimo 

terminas (data) 

1. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymo 16 straipsnio, 33 straipsnio 1 dalies 

nuostatomis, viešojo sektoriaus subjektams 

ataskaitų rinkinius skelbti jų interneto svetainėse. 

Savivaldybės 

administracija 

 

  

 

2. Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamente pakeisti pavadinimą iš „Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo 

teise valdomo valstybės turto ataskaita“ į 

„Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo ataskaita“. 

Savivaldybės 

administracija 

  

3. Įpareigoti biudžetinių įstaigų vadovus, kad 

buhalterinei apskaitai tvarkyti įdiegtų reikalingas 

kompiuterines programas, kad būtų atsisakoma 

daug laiko sąnaudų reikalaujančių rankiniu būdu 

atliekamų operacijų. 

Savivaldybės 

administracija 

  

4. Vadovaujantis 9-ojo VSAFAS reikalavimais, Iždo 

apskaitą tvarkyti kaupimo principu. 
Savivaldybės 

administracija 

  

5. Numatyti priemones, užtikrinančias žemės nuomos 

mokesčio, skolos mažinimą ir tinkamą 

administravimą. 

Savivaldybės 

administracija 

  

6. Įsisenėjusias skolas juridiškai įforminti kaip 

beviltiškomis skolomis. 

Savivaldybės 

administracija 

  

7. Inventorizacijų metu įvertinti gautinų sumų 

(įsisenėjusių skolų) nuvertėjimą. 

Savivaldybės 

administracija 

  

8. Vadovaujantis 17-ojo ir 22-ojo VSAFAS bei 

Apskaitos politikos nuostatomis, atlikti išankstinių 

apmokėjimų vertinimo procedūras. 

Savivaldybės 

administracija 

  

9. Vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymo 16 

str. reikalavimais, patvirtinti Privatizavimo fondo 

apskaitos registrų formas, turinį ir skaičių. 

Savivaldybės 

administracija 

 

  

10. Privatizavimo fondo apskaitos politikoje konkrečiai 

nustatyti, kada ir kaip į atsargas perkeliamas į 

privatizuojamų objektų sąrašą įtrauktas ilgalaikis 

turtas 

Savivaldybės 

administracija 
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Eil. 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Veiksmas / Priemonės / 

Komentarai 

Rekomendacij

os 

įgyvendinimo 

terminas (data) 

11. Papildyti Apskaitos politiką, parengiant Ilgalaikio 

materialiojo ir nematerialiojo turto, Biologinio 

turto, Finansinio turto, išankstinių apmokėjmų ir 

gautinų sumų, Finansinės investicinės veiklos, 

Pajamų ir sąnaudų apskaitos tvarkos aprašus. 

Savivaldybės 

administracija 

 

  

12. Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės nustatytus 

neatitikimus dėl savivaldybės vietinės reikšmės 

kelių ir gatvių plėtros planavimo, dėl savivaldybės 

patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio turto 

nurašymo, patvirtinti vietinės reikšmės kelių ir 

gatvių remonto, tiesimo ir investicijų projektų 

planavimo tvarką, nustatyti aiškius prioritetus ir jų 

keitimo tvarką. 

 

Savivaldybės 

administracija 

 

  

13. Ištaisyti Savivaldybės administracijos 2014-12-31 

FBA neteisėtai 1 605,1 tūkst. Lt padidintus 

sąskaitos 1210111 „Nebaigta statyba“ duomenis. 

Savivaldybės 

administracija 

 

  

14. Pateikti įrodančius dokumentus atliktiems remonto 

darbams, kapitalo investicijoms (pradėta 2006 

metais) ir apskaitoje užregistruotiems iš viso 3 

214,8 tūkst. Lt be pateisinančių apskaitos 

dokumentų. 

Savivaldybės 

administracija 

 

  

15. Vadovaujantis 12-ojo ir 22-ojo VSAFAS 

nuostatomis, vertinti investicijų nuvertėjimą. 

Savivaldybės 

administracija 

  

16. Ištaisyti Ataskaitoje nurodytus Aiškinamojo rašto 

12-ojo VSAFAS, 13-ojo VSAFAS priedų 

neatitikimus su ilgalaikio turto apskaitos registrais 

Savivaldybės 

administracija 

 

  

17. Parengti klaidų ištaisymo pažymas, kurios 

atsispindėtų 2015 metų Aiškinamajame rašte. 

Savivaldybės 

administracija 

 

  

18. Patikslinti 2014-12-31 Finansinės būklės ataskaitą 

(FBA). 

   

19. Ištaisyti neatitikimus Pinigų srautų ataskaitoje ir 

patikslinti 2014-12-31 Pinigų srautų ataskaitą 

(PSA). 

   

20. Patikslinti 2014 metų Savivaldybės turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą. 

   

21. Numatyti Centralizuotos buhalterijos skyriaus ir 

Turto poskyrio prie Ūkio skyriaus darbuotojų 

derinimo veiksmus ir procedūras raštu, siekiant 

išvengti ilgalaikio turto, finansinių, turto ataskaitų 

apskaitos klaidų ir neatitikimų. 

Savivaldybės 

administracija 

 

  

22. Įpareigoti Centralizuotos buhalterijos vedėją 

(paskirti asmenį) vykdyti Administracijos 

suvestinio registro „Didžioji knyga“ ir finansinių 

ataskaitų tarpusavio duomenų atitikimo kontrolę. 

Savivaldybės 

administracija 
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Plano sudarymo paaiškinimas: 

1-2 lentelės stulpelius užpildo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojai, atlikę auditą; 

3-4 lentelės stulpelius užpildo subjekto, kuriam pateikta rekomendacija, atsakingas atstovas. 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad Rekomendacijų įgyvendinimo plane nurodytas terminas (3 stulpelis) turi 

atitikti Ataskaitoje nurodytą rekomendacijų įvykdymo terminą. 
______________________________________ 

 


