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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 2018 metų biudžeto 

vykdymo, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių auditą. 

Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas pagal Kontrolės ir audito tarnybos  2018 metų 

veiklos planą, vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės kontrolierės pavedimu1. Auditą atliko 

Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė, kontrolierės pavaduotoja Judita Subačienė (grupės 

vadovė), 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 2017 metų biudžeto vykdymą, 

konsoliduotas finansines ataskaitas, jų duomenų tikrumą bei teisingumą ir pareikšti nepriklausomą 

nuomonę. Įvertinti lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą 

įstatymų nustatytiems tikslams. 

Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu2 Savivaldybės biudžeto vykdymą organizuoja 

savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį rengia 

savivaldybės administracija. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu3 

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 Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos (bendros) 

parengimą atsakinga Savivaldybės administracija. Savivaldybės administracija 2018-05-044 

Kontrolės ir audito tarnybai pateikė Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

ataskaitą.  

Vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais5 ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

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

reglamento 257.2.p.6, audito metu buvo vertinama: Savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinys, Savivaldybės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys, Savivaldybės 2017 m. 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo ataskaita (pagal 2017-12-31 duomenis).  

Audituojamu laikotarpiu administracijos direktoriaus pareigas ėjo Sigitas Šeputis, Ūkio 

skyriaus vedėjos pareigas – Stasė Dilertienė. Turto poskyrio prie Ūkio skyriaus vedėjos pareigas – 

Zita Tautvydienė, Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėjos pareigas – Anžela Bernotienė. 

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos pareigas ėjo7 – Dorita Mongirdaitė.  

 

 

                                                           
1 Šilutės rajono savivaldybės kontrolierės 2017 m. liepos 14 d. pavedimas Nr. K13-4. 
2 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 2003 m. gruodžio 23 d. įstatymas Nr. IX-1946 su pakeitimais. 
3 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. įstatymas Nr. X-1212 su pakeitimais. 
4 Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2018-05-04 raštas Nr. R3-(4.1.11.)-3401 „Dėl Savivaldybės turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos pateikimo“. 
5 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl Valstybinio audito reikalavimų 

patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 
6 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T1-118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (su pakeitimais). 
7 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-01 įsakymas NR. A2-61 „Dėl valstybės tarnautojų 

perkėlimo į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojų pareigas“. 
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Audito metu atlikome audito procedūras:  

 2017 metų biudžeto vykdymas: pajamos ir išlaidos. 

 Žemės nuomos mokesčio nepriemokos. 

 Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų viešinimas – 43 BĮ. 

 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų vertinimas – 5 BĮ. 

 Savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų piniginei socialinei paramai, perskirstymas ir 

panaudojimas kitoms reikmėms. 

 Viešieji pirkimai. 

 Stebėtų įstaigose inventorizacijų rezultatai – (6 BĮ, 1 VšĮ, Iždas, Administracijos 

padaliniai – 2 seniūnijos). 

 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir apskaita – 8 BĮ. 

 Buhalterinės apskaitos programos panaudojimas – 42 BĮ. 

 Bibliotekų fondų apskaita – 16 BĮ. 

 Kelių ir gatvių apskaita. 

 Modernizavimo darbai. 

 Savivaldybės įsipareigojimai. 

 Savivaldybės paskolos, garantijos. 

 Finansinės ataskaitos– 15 BĮ.  

 Konsoliduotosios finansinės ataskaitos 50 VSS. 

 

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

nuomonė pareiškiama apie Savivaldybės biudžeto vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitų 

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

Savivaldybės 2017 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų tikrumo ir teisingumo, 

dėl Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos. Nepriklausoma nuomonė 

pareiškiama atskiroje išvadoje. 

Ataskaitoje vartojamų sąvokų žodynėlis: Šilutės rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), 

asignavimų valdytojas – AV, biudžetinė įstaiga – BĮ, viešojo sektoriaus subjektas – VSS, ilgalaikis 

turtas – IT, finansinė ataskaita – FA, finansinių ataskaitų rinkinys – FAR, konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų rinkinys – KFAR, Finansinės būklės ataskaita – FBA, Veiklos rezultatų ataskaita – VRA, 

Grynojo turto pokyčių ataskaita – GTPA, Pinigų srautų ataskaita – PSA, viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai – VSAFAS.  

 

AUDITO APIMTIS IR METODAI  

 

Vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymą ir asignavimų naudojimą, audito metu buvo vertinama: 

Savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, Savivaldybės 2017 m. finansinių 

ataskaitų rinkinys, Savivaldybės 2017 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, Savivaldybės 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita.  

2017 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 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4) 

duomenimis. 

2017 m. Savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinys: 

 Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis; 
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 Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis; 

 Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis; 

 Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis; 

 2017 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais. 

2017 m. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys: 

 konsoliduota Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis; 

 konsoliduota Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis; 

 konsoliduota Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis; 

 konsoliduota Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis; 

 konsoliduotų 2017 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais. 

Savivaldybės 2017 metų biudžete patvirtintos 8 programos, Savivaldybės biudžeto 

asignavimai paskirstyti 47 asignavimų valdytojams. Savivaldybėje nėra patvirtinto 2017 m. 

asignavimų valdytojų sąrašo.  

Finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis, kaip nurodyta KFAR, 2017 m. 

pradžioje buvo iš viso 121 878,90 tūkst. eurų, pabaigoje – 126 369,09 tūkst. eurų. 

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. 

Atliekant auditą įrodymai buvo renkami naudojant skaičiavimo, patikrinimo, analitines procedūras 

ir paklausimus. Naudotasi Kontrolės ir audito tarnybos 2017 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 1,25% visų Savivaldybės 2017-12-31 

biudžeto kasinių išlaidų (42 528,1 tūkst. Eur), t.y., 531,6 tūkst. Eur ir turto 1,25% pagal 2017 m. 

konsoliduotos finansinės būklės ataskaitos duomenis (126 639,09 tūkst. Eur) – 1 582,98 tūkst. Eur. 

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 RINKINIŲ VIEŠINIMAS 

 Atlikome vertinimą, ar Šilutės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai: 43 BĮ 

2017 metais vykdė Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, 1-ojo, 23-iojo viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) nuostatų reikalavimus, ar VSS tarpinius 

ir metinius ataskaitų rinkinius viešina savo interneto svetainėse. 

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo8 16 str., 33 str. 1 d., VSS ataskaitų rinkiniai 

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

ataskaitų rinkinio rengimą atsakingo VSS interneto svetainėje. Viešojo sektoriaus atskaitomybės 

                                                           
8 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. įstatymas. 
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įstatymo 16 str. nurodyta, kad VSS metinių ataskaitų rinkinį sudaro: metinės finansinės ataskaitos ir 

metinės biudžeto vykdymo ataskaitos.  

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ataskaitas 35 BĮ viešino skenuotas, su Aiškinamuoju 

raštu, patvirtintas vadovo parašu, registruotas, taip kaip reglamentuoja teisės aktai; 5 BĮ ataskaitos 

viešintos, tačiau nepateikė Biudžeto vykdymo ataskaitų Aiškinamojo rašto bei 4 formos; 3 BĮ 

Biudžeto vykdymo ataskaitų 2016 m. rinkinio neviešino interneto svetainėje (informacijos 

neskelbė). 

Finansinių ataskaitų rinkinio ataskaitos 36 BĮ viešino skenuotas, su Aiškinamuoju raštu, 

patvirtintas vadovo parašu, registruotas, finansinėse ataskaitose nurodytos Pastabos, taip kaip 

reglamentuoja teisės aktai; 3 BĮ ataskaitas viešino, tačiau nepateikė aiškinamojo rašto, Grynojo 

turto pokyčio ataskaitos, Pinigų srautų ataskaitos; 3 BĮ nepateikė finansinių ataskaitų 2017-12-31 

rinkinių. 

Audito metu raštu9,informavome Administracijos direktorių, BĮ vadovus apie teisės aktų 

nevykdymą, per nustatytą Savivaldybės kontrolierės terminą (iki 2018-05-04), rekomenduota imtis 

priemonių ir įpareigoti įstaigų vadovus, kad jie užtikrintų savalaikį apskaitos informacijos privalomą 

viešinimą. VSS supažindinti ir įpareigoti laikytis teisės aktų reikalavimų bei nustatytų funkcijų 

atlikimo terminų.  
 

2. SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS   

2.1. Savivaldybės biudžeto pajamos 

Šilutės rajono savivaldybės taryba 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-581 patvirtino 

2017 metų Savivaldybės biudžetą – 37 074,4 tūkst. Eur pajamų, 1 144,052 tūkst. Eur  2016 metų 

Savivaldybės biudžeto lėšų likutį, 74,609 tūkst. Eur  2016 metais nepanaudotų  žemės realizavimo 

lėšų likutį, 47,757 tūkst. Eur nepanaudotų 2016 metais Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos lėšų ir 91,000 tūkst. Eur  skolintų lėšų. Nustatyta nepanaudotą praėjusių metų pajamų 

dalį skirti 2016 m. gruodžio 31 d. buvusiems skoliniams įsipareigojimams padengti: 

1. Šilutės seniūnijos miesto viešojo ūkio skoloms  – 232,0 tūkst. Eur. 

2. Savivaldybės administracijos: 

- Keleivių vežimo subsidijoms – 84,0 tūkst. Eur; 

- Investicijų programos skoloms – 315,0 tūkst. Eur; 

- Suteiktoms lengvatoms už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą kompensuoti – 140,0 

tūkst. Eur. 

Savivaldybės biudžeto 2017 metų planuojamos pajamos, palyginus su 2016 metų gautomis 

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

sprendimais. Savivaldybės 2017 metų patikslintas biudžeto pajamų planas – 39 273,8  tūkst. Eur, 

įvykdymas – 40 375,3 tūkst. Eur. Patikslintas biudžeto pajamų planas įvykdytas 102,8%, virš plano 

gauta 1 101,5 tūkst. Eur. 

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

- turto pajamų planas 605,0 tūkst. Eur, surinkta 793,5 tūkst. Eur arba 131,1%, virš plano gauta  

188,5 tūkst. Eur; 

- žemės mokesčio planas 300,0 tūkst. Eur, surinkta 419,5 tūkst. Eur arba 139,8%, virš plano 

gauta 119,5 tūkst. Eur; 

- fizinių asmenų mokesčio planas 300,0 tūkst. Eur, surinkta tūkst. 383,0 Eur, arba 127,6%, 

virš plano gauta 83,0 tūkst. Eur; 

                                                           
9 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018-04-16 raštas Nr. K10-(1.2.)-37 „Dėl Savivaldybės VSS ataskaitų 

rinkinių viešinimo“. 
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- juridinių asmenų mokesčio neplanuota, surinkta 36,5 tūkst. Eur, virš plano gauta 36,5 tūkst. 

Eur; 

- nekilnojamojo turto mokesčio planas 300,0 tūkst. Eur, surinkta 360,8 tūkst. Eur arba 120,2% 

virš plano gauta 60,8 tūkst. Eur; 

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

100,0 tūkst. Eur, surinkta 126,1 tūkst. Eur arba 126,1%, virš plano gauta 26,1 tūkst. Eur; 

- mokesčio už medžiojamų gyvūnų išteklius planas 18,0 tūkst. Eur, surinkta 19,7 tūkst. Eur 

arba 109,4% virš plano gauta 1,7 tūkst. Eur;  

- pajamų iš baudų ir konfiskacijų neplanuota, surinkta 31,4 tūkst. Eur, virš plano gauta 31,4 

tūkst. Eur;  

- delspinigių neplanuota, surinkta 29,8 tūkst. Eur, virš plano gauta 29,8 tūkst. Eur;  

- ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamų planas 527,0 tūkst. Eur, surinkta 585,6 

tūkst. Eur arba 111,1% virš plano gauta 58,6 tūkst. Eur. 

-  valstybės rinkliavų planas 50,0 tūkst. Eur, surinkta 62,8 tūkst. Eur arba 125,6%, virš plano 

gauta 12,8 tūkst. Eur pajamų; 

- kitų mokesčių už valstybinius gamtos išteklius pajamų planas 92,0 tūkst. Eur, surinkta 104,0 

tūkst. Eur arba 113,0%, virš plano gauta 12,0 tūkst. Eur pajamų; 

- pastatų ir statinių realizavimo planas 477,0 tūkst. Eur, surinkta 560,4 tūkst. Eur, arba 

117,4%, virš plano gauta 83,4 tūkst. Eur.  

 

Neįvykdyti šie biudžeto pajamų patikslinti planiniai rodikliai:  

- vietinių rinkliavų pajamų planas 1 200,0 tūkst. Eur, surinkta 1 092,7 tūkst. Eur arba 91,0% į 

biudžetą negauta 107,3 tūkst. Eur;  

- pajamų už patalpų nuomą planas 169,6 tūkst. Eur, surinkta 153,0 tūkst. Eur arba 90,2%, 

negauta 16,6 tūkst. Eur pajamų; 

- pajamų už atsitiktines paslaugas planas 113,1 tūkst. Eur, surinkta 81,1 tūkst. Eur, arba 

71,7%, negauta 32,0 tūkst. Eur; 

- pajamų už angliavandenilių išteklių mokestį planas 80,0 tūkst. Eur, surinkta 42,8 tūkst. Eur, 

arba 53,5%, negauta 37, 2 tūkst. Eur; 

- įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas 841,2 tūkst. Eur, 

įvykdymas 703,2 tūkst. Eur, arba 83,5%, negauta 138,0 tūkst. Eur. Savivaldybės 2017 metų 

biudžeto pajamų, palyginimas su 2016 metais atvaizduotas 1 lentelėje. 

 

Savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų, palyginus su 2016 metais, pasikeitimai 
1 lentelė, tūkst. Eur 

Eil. 

Nr. 
Pajamų pavadinimas 

Savivaldybės biudžeto pajamos Skirtumas: 

+ padidėjo, 

- sumažėjo 2016 m. 2017 m. 

1. Mokesčiai 18 207,1 19 645,5 +1 438,4 

2. Dotacijos 17 601,1 18 401,0 +799,9  

3. Kitos pajamos 1 257,0 1 743,1 +486,1 

4. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos 164,0 585,6 +421,6 

5. Iš kitų savivaldybių gautos moksleivio krepšelio lėšos 0,00 0,00 0,00 

 Iš viso pajamų: 37 229,2 40 375,3 +3 146,1 

 

Savivaldybės pajamos iš viso 2017 metais didesnės 3 146,1 tūkst. Eur nei 2016 metais, iš jų: 

mokesčiai padidėjo 1 438,4 tūkst. Eur, ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos padidėjo 

421,6 tūkst. Eur, dotacijos padidėjo 799,9 tūkst. Eur, kitos pajamos – 486,1 tūkst. Eur. Pajamų 2017 

m. planas iš viso įvykdytas 102,8%, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu gauta daugiau 

pajamų. Savivaldybės 2016 ir 2017 metų biudžeto pajamų iš mokesčių struktūra, planas ir jo 

vykdymas atvaizduota 2 lentelėje. 
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Savivaldybės 2016 ir 2017 metų biudžeto pajamų iš mokesčių 

 surinkimo planas, vykdymas ir struktūra  
2 lentelė, tūkst. Eur 

Pajamų 

pavadinima

s 

Pajamų surinkimo  

planas 
Gauta 

Gauta (+ daugiau, 

- mažiau) 
Įvykdymo % 

 2016m. 2017m. 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Gyventojų 

pajamų 

mokestis 

 

15 710,0 

 

16 906,0 

 

16 318,8 

 

17 636,2 

 

+608,8 

 

+730,2 

 

103,9 

 

104,3 

Turto 

mokestis 

503,0 605,0 679,4 793,5 +176,4 +188,5 135,1 131,1 

Prekių ir 

paslaugų 

mokestis 

 

1 220,0 

 

1 320,0 

 

1 208,9 

 

1 215,9 

 

-11,1 

 

-104,1 

 

99,1 

 

92,1 

Iš 

viso: 

17 433,0 18 831,0 18207,1 19 645,6 +774,1 +814,6 104,5 104,3 

 

Gyventojų pajamų mokestis mokesčių struktūroje sudaro didžiausią – 89,7% visų 

surinktų mokesčių dalį. Savivaldybės Taryba patvirtino 16 906,0 tūkst. Eur šio mokesčio 

surinkimo planą.  

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

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. 

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%, 2015 m. – 100,8%, 2016 m. – 104,5%, 2017 m. – 

104,3%. Savivaldybės biudžeto 2017 m. pajamų plano vykdymo analizė pagal atskirus mokesčius 

pateikiama 3 lentelėje. 

 

Savivaldybės biudžeto 2017 metų pajamų plano vykdymo analizė 
       3 lentelė, tūkst. Eur 

Eil. 

Nr. 
Pajamų pavadinimas 

Patikslintas 

planas 

Įvykdyta per 

2017 m.  

Plano įvykdymas 

Suma  Įvykdymo % 

1. Mokesčiai 18 831,0 19 645,6 814,6 104,5 

1.1. Gyventojų pajamų mokestis 16 906,0 17 636,2 730,2 103,9 

1.2. Turto mokesčiai 605,0 793,5 188,5 135,1 

 - žemės mokestis 300,0 419,5 119,5 180,5 

 -nekilnojamojo turto mokestis 300,0 360,8 60,8 106,7 

 -paveldimo turto mokestis 5,0 13,2 8,2 80,0 

1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai 1 320,0 1 215,9 -104,1 99,1 

 Mokestis už aplinkos teršimą 70,0 60,4 -9,6 100,0 

 Valstybės rinkliavos 50,0 62,8 12,8 80,5 

 Vietinės rinkliavos 1 200,0 1 092,7 -107,3 100,1 

2. Dotacijos 18 024,3 18 401,0 376,7 100,4 

3. Kitos pajamos 1 891,5 1 743,1 -148,4 38,8 

4. 

 

Materialiojo ir nematerialiojo turto 

realizavimo pajamos 
527,0 585,6 58,6 131,2 

5. Iš kitų savivaldybių gautos mokinio 

krepšelio lėšos 
0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos 

ir sandoriai 
39 273,8 40 375,3 1 101,5 102,4 

7. 

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo 

(skolinimosi) pajamos 
981,0 886,4 -94,6 91,8 

 IŠ VISO ĮPLAUKŲ    102,2 
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Valstybinės žemės nuomos mokestį nuo 2017-01-26 administruoja Šilutės rajono 

savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų bei Personalo ir teisės skyriai. Valstybinės žemės 

nuomos mokesčio administravimui ir mokesčio mokėtojų duomenų kaupimui Savivaldybės 

administracijoje UAB „Algoritmų sistemos“ pagal sutartį10 duomenis iš žemės nuomos mokesčio 

apskaitos sistemos MASIS2 perkėlė į MASIS3, pritaikant prie Savivaldybės poreikių. 

Pateikiame 1 priede duomenis apie 2008-2017 metų Šilutės rajono savivaldybės biudžeto 

pajamas, surinktą žemės nuomos mokestį, žemės nuomos mokesčio nepriemokas. 

 Žemės nuomos mokestis sudaro nuo 0,3 iki 0,4 proc. visų biudžeto pajamų. Savivaldybės 

tarybai Vietos savivaldos įstatymu11 suteikta išimtinė kompetencija teikti mokesčių lengvatas 

Savivaldybės biudžeto sąskaita. Šilutės rajono savivaldybės taryba sprendimu12 nustatė, kad 

valstybinės žemės nuomos mokestis neimamas iš asmenų, kuriems nustatytas 0-40 proc. 

darbingumo lygis arba, kurie yra senatvės pensijos amžiaus ar yra nepilnamečiai. Ši lengvata 

teikiama, jeigu nurodytųjų asmenų išnuomoti žemės sklypai yra ne didesni kaip 0,06 ha Šilutės 

mieste ir 1 ha – kaimo vietovėje. Savivaldybės tarybos priimtais sprendimais dėl suteiktų 

valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų, Savivaldybės biudžetas kiekvienais metais praranda 

dalį pajamų, 2016 metais dėl suteiktų lengvatų biudžetas neteko 11,8 tūkst. Eur pajamų, 2017 

metais suteikta lengvatų – 12,1 tūkst. Eur.  

 2017 metais valstybinės žemės nuomininkams apskaičiavo valstybinės žemės nuomos 

mokestį. Buvo išsiųsti mokesčio mokėjimo dokumentai – deklaracijos, iš viso 2 292 vienetai, kurių 

bendra apskaičiuoto mokesčio suma – 126,128 tūkst. Eur. 

Žemės nuomos mokesčio bendrosios nepriemokos kitimas Šilutės rajono savivaldybėje 

2012-2017 metais atvaizduotas 2 priede. 

Analizuojamų laikotarpių bendrosios nepriemokos didžiąją dalį, nuo 92 iki 94 proc., 

sudaro nepriemokos, delspinigiai sudaro nuo 5 iki 8 proc. Žemės nuomos mokesčio kitimas 2015-

2017 metais pagal atskiras mokėtojų grupes atvaizduotas 4 lentelėje. 

 

Žemės nuomos mokesčio kitimas 2015-2017 metais  

pagal atskiras mokėtojų grupes 
    4 lentelė (tūkst. Eur) 

Apskaitomas mokestis Nepriemoka Delspinigiai Bendroji nepriemoka 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Fizinių asmenų nuompinigiai 

už valst. žemės nuomą  

 

14,2 

 

14,6 

 

10,09 

 

0,71 

 

0,7 

 

0,66 

 

14,9 

 

15,3 

 

10,75 

% bendrųjų rodiklių 49,2 46,9 40,5 41,7 34,1 27,5 48,6 46,0 40,5 

Juridinių asmenų 

nuompinigiai už valstybinės 

žemės ir valst. fondo 

vandens telkinių nuomą 

 

 

14,7 

 

 

16,6 

 

 

14,05 

 

 

1,0 

 

 

1,4 

 

 

1,74 

 

 

 

15,7 

 

 

17,9 

 

 

15,79 

% bendrųjų rodiklių 50,7 53,1 59,5 58,3 65,9 72,5 51,3 54,0 59,4 

 

Šilutės rajono savivaldybei 2017-12-31 už valstybinės žemės nuomos mokestį iš viso 

skolingi buvo 167, iš jų: fizinių – 145, juridinių – 22 asmenų. Bendroji nepriemoka 2017-12-31 

lyginant su 2016-12-31, neženkliai sumažėjo – 5,9 tūkst. Eur. 

 Savivaldybėje nevykdomos valstybinės žemės nuomos mokesčio susidariusių skolų 

išieškojimo procedūros.  

                                                           
10 Administracijos direktoriaus ir UAB „Algoritmų sistemos“ ir Verslo plėtros direktoriaus, L. e. generalinio 

direktoriaus pareigas 2017-05-16  sudaryta Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. R5-(4.1.50-356). 
11 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 16 straipsnis. 
12 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T1-673. 
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 Savivaldybėje patvirtintos Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo 

taisyklės13 (toliau – Taisyklės) nustato nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą arba 

suteiktą teisės aktų nustatyta tvarka, apskaičiavimą, mokėjimą, išieškojimą.  

Savivaldybės administracija žemės nuomos mokesčio nepriemokų nuvertėjimo požymių 

nenustato ir buhalterinėje apskaitoje nuvertėjimo neregistruoja, nors, vadovaujantis 17-uoju 

standartu, yra pakankamai požymių, rodančių, kad finansinis turtas, t.y. valstybinės žemės nuomos 

mokesčio nepriemokos, yra nuvertėjęs, nepriemokų struktūroje yra juridinių asmenų, kurie yra 

bankrutavę ar bankrutuojantys.  

Pagal Kontrolės ir audito tarnybos 2018-04-25 raštą K10-(1.2.)-46 Savivaldybės 

administracija pateikė Administracijos suvestinį apskaitos registrą „Didžioji knyga“, kurioje 2017-

12-31 sąskaitos 2251003 „Gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus 

vandenų fondo vandens telkinius nuvertėjimas“ likutis nenurodytas. Darytina išvada, kad neatliktos 

gautinų sumų už valstybinės žemės nuomą mokesčio nuvertėjimo procedūros ir nuvertėjimas 

neužregistruotas apskaitoje. 

  

Fizinių, juridinių asmenų skolos nesuderintos aktais, todėl darytina išvada, kad valstybinės žemės 

nuomos mokesčio susidariusios 2017-12-31 nepriemokos – 26,5 tūkst. Eur neinventorizuotos.  

Kadangi nebuvo atliktos gautų įmokų už valstybinės žemės nuomos mokesčio bei skolų 

inventorizavimo procedūros, negalime patvirtinti gautų įmokų bei susidariusių 2017-12-31 

nepriemokų duomenų pateikimo teisingumo. 

Kontrolės ir audito tarnyba 2014 metais finansinio ir teisėtumo audito ataskaitoje14 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.  

Žemės nuomos mokesčio skolos už 2014, 2015, 2016, 2017 metus sistemingai 

neinventorizuojamos. 

 

Gautinos sumos už komunalines atliekas 2017-12-31 iš fizinių ir juridinių asmenų–  

678,7 tūkst. Eur, iš jų: kitos gautinos sumos už atliekų tvarkymą (lengvatos) – 400,173 tūkst. Eur. 

Neatlikta 2017 m. komunalinių atliekų skolų inventorizacija. Komunalinių atliekų skolos už 2014, 

2015, 2016, 2017 metus sistemingai neinventorizuojamos. Negalime patvirtinti gautų įmokų bei 

susidariusių 2017-12-31 skolų už komunalines atliekas duomenų pateikimo teisingumo. 

 

Savivaldybėje nevykdomos susidariusių skolų už komunalines atliekas išieškojimo procedūros.  

 

2.2. Savivaldybės biudžeto išlaidos 

Šilutės rajono 2017 m. savivaldybės biudžeto patvirtintas išlaidų planas – 41 379,9 tūkst. 

Eur, įvykdyta – 41 156,2 tūkst. Eur arba 99,4%. Palyginus su 2016 metais (36 397,4 tūkst. Eur), 

ataskaitinių metų biudžeto išlaidos padidėjo 4 758,8 tūkst. Eur. Biudžeto lėšų likučio audituojamo 

laikotarpio pabaigoje planas buvo 0,0 tūkst. Eur, įvykdymas – 1 371,9 tūkst. Eur, iš jų: apyvartinių 

lėšų likutis – 1 230 tūkst. Eur.  

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

Savivaldybės 2017 m. biudžeto asignavimų panaudojimas pagal valstybės funkcijas. Savivaldybės 

biudžeto 2017 m. išlaidų pagal funkcinę klasifikaciją plano vykdymo analizė pateikiama 5 lentelėje. 
 

 

                                                           
13 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T1-563 „Dėl valstybinės žemės nuomos 

mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo.“ 
14 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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Savivaldybės biudžeto 2017 m. išlaidų pagal funkcijas plano vykdymo analizė 
   5 lentelė (tūkst. Eur) 

F. kl. 

kodas Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją 

Patikslintas 

planas  Įvykdyta  

Rezultatas Lyginamasis 

svoris visose 

išlaidose, % 
(3-4) proc. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Bendrosios valstybės paslaugos 4 335,7 4 296,3 -39,4 99,0 10,4 

2. Gynyba 29,7 29,7 0,0 100,0 0.0 

3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 381,4 381,4 0,0 100,0 0,9 

4. Ekonomika 5 405,8 5 645,7 239,9 104,4 13,7 

5. Aplinkos apsauga 2 949,8 2 922,8 -27,0 99,0 7,1 

6. Būstas ir komunalinis ūkis 297,1 257,4 -39,7 86,6 0,6 

7. Sveikatos priežiūra 301,0 300,7 -0,3 99,9 0,7 

8. Poilsis, kultūra ir religija 1 968,2 1 901,0 -67,2 96,5 4,6 

9.  Švietimas 19 965,8 19 850,4 -115,4 99,4 48,2 

10.  Socialinė apsauga 4 764,4 4 590,2 -174,2 96,3 11,1 

  VISO IŠLAIDŲ 40 398,9  40 175,6 -223,3 99,4 97,6 

 Paskolų grąžinimas 981,0 980,6 -0,4  2,3 

 IŠ VISO IŠLAIDŲ 41 379,9 41 156,2 -223,7 99,4 100,0 

 Lėšų likutis 2017-12-31 X 1 371,9    

 

Asignavimų valdytojai 2017 metais panaudojo 99,4% patvirtintų biudžeto asignavimų arba 

223,7 tūkst. Eur mažiau nei buvo planuota.  

Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje pagal valstybės funkcinę klasifikaciją daugiausia 

asignavimų skirta ir panaudota švietimui – 48,2% visų išlaidų, išlaidos socialinei apsaugai sudaro 

11,1% (palyginus su 2016 m. sumažėjo 0,6%), ekonomikai – 13,7%, bendros valstybės paslaugos – 

10,4 % (palyginus su 2016 m. sumažėjo 0,7%). 

 

3. SAVIVALDYBĖS ĮSISKOLINIMAI, GAUTINOS IR MOKĖTINOS SUMOS 

 

Šilutės rajono savivaldybės ir Administracijos biudžeto lėšų kreditinio įsiskolinimo  

2017-01-01 – 2017-12-31 kitimas ir struktūra atvaizduoti 3 priede. 

Savivaldybės 2016-12-31 mokėtinos sumos (kreditinis įsiskolinimas) – 10 236,0 tūkst. Eur, 

iš jų: Savivaldybės administracijos mokėtinos sumos (kreditinis įsiskolinimas) – 1 520,2 tūkst. Eur 

arba 14,9% visų Savivaldybės kreditinių įsiskolinimų. 

Savivaldybės 2017-12-31 mokėtinos sumos (kreditinis įsiskolinimas) – 10 836,0 tūkst. Eur, iš jų: 

Savivaldybės administracijos mokėtinos sumos (kreditinis įsiskolinimas) – 2 827,6 tūkst. Eur arba 

59,9% visų Savivaldybės kreditinių įsiskolinimų. 

Lyginant 2017-01-01 ir 2017-12-31, kreditinis įsiskolinimas ataskaitiniu laikotarpiu 

padidėjo: 600,0 tūkst. Eur, iš jų Administracijos padidėjo – 1 307,4 tūkst. Eur. 

Skolos pagal išlaidų straipsnius: 

Savivaldybės išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) – 

8 721,8 tūkst. Eur arba 80,4%.  

- Kitos paslaugos – 278,7 tūkst. Eur arba 2,5%; 

- Socialinės išmokos (pašalpos) – 122,6 tūkst. Eur arba 1,1%; 

- Subsidijos iš biudžeto lėšų – 58,6 tūkst. Eur arba 0,5%. 

- Darbo užmokesčio – 71,5 tūkst. Eur arba 0,6%; 

- Komunalinės paslaugos – 52,0 tūkst. Eur arba 0,4%; 

- Socialinio draudimo išlaidos – 28,8 tūkst. Eur arba 0,2%;  

- Ilgalaikio turto remonto išlaidos – 65,0 tūkst. Eur arba 0,5%. 
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Bendroje Savivaldybės įsiskolinimų struktūroje Administracijos kreditinės skolos sudarė 2 827,6 

tūkst. Eur arba 26,0%. Iš jų 2017-12-31 sudarė: 

- Išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) – 796,0 tūkst. Eur arba 

9,1% visų Administracijos skolų. 

- Sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymo 

išlaidos – 2 199,8 tūkst. Eur arba 21,7%;  

- Komunalinės paslaugos – 7,7 tūkst. Eur arba 14,8%; 

- Transporto išlaikymas – 3,7 tūkst. Eur arba 49,3%; 

- Socialinio draudimo įmokos – 24,2 tūkst. Eur arba 84,0%; 

- Darbo užmokestis – 60,6 tūkst. Eur arba 84,7%; 

2017-12-31 Administracijos didžiausios kreditinės skolos (pagal atskirus išlaidų straipsnius):  

- AB „Šiaulių bankas“ – 796,1 tūkst. Eur, str. „Kiti pastatai ir statiniai“; paskola; 

- UAB „Kauno keliai“ – 418,5 tūkst. Eur, str. „Kiti pastatai ir statiniai“;  

- UAB „Stamela“ – 305,9 tūkst. Eur, str. „Kiti pastatai ir statiniai“;  

 UAB „Šilutės polderiai“ – 264,8 tūkst. Eur, str. „Kiti pastatai ir statiniai“, „Kitos paslaugos“; 

 UAB „Šilutės automobilių keliai“ –  213,3 tūkst. Eur, str. „Kiti pastatai ir statiniai“; „Ilgalaikio 

ir materialiojo turto remontas“; 

 UAB „Kavesta“ – 128,8 tūkst. Eur, str. „Kiti pastatai ir statiniai“; „Ilgalaikio ir materialiojo 

turto remontas“; 

 UAB „Statybų valdymo sprendimai“ – 121,6 tūkst. Eur, str. „Kiti pastatai ir statiniai“;  

 UAB „Šilutės autobusų parkas“ – 78,8 tūkst. Eur, str. „Socialinė parama“; „Kitos subsidijos 

gamybai“; 

 UAB „Ecoservice“ – 64,3 tūkst. Eur „Kitos paslaugos“; 

 UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ – 55,5 tūkst. Eur, str. „Kitos paslaugos“; 

 UAB „Įtampa“ – 47,3 tūkst. Eur, str. „Kiti pastatai ir statiniai“; 

 UAB „Tiltų ekspertų centras“ – 26,0 tūkst. Eur, str. „Kiti pastatai ir statiniai“; 

 UAB „Atamis“ – 23,6 tūkst. Eur, str. „Kiti pastatai ir statiniai“; 

 UAB „Šiltas namas“ – 22,9 tūkst. Eur, str. „Kiti pastatai ir statiniai“; 

 UAB „Senjorų eldoradas“ – 10,3 tūkst. Eur, str. „Kiti pastatai ir statiniai“; 

 UAB „Šilutės šilumos tinklai“ – 10,2 tūkst. Eur, str. „Komunalinės paslaugos“; „Kitos 

paslaugos“; „Socialinė parama“; 

 UAB „Tima“ – 7,2 tūkst. Eur, str. „Kiti pastatai ir statiniai“ 

 Valstybės įmonė Registrų centras (Vilnius) – 2,9 tūkst. Eur str. „Kitos paslaugos“; „Kitas 

nematerialusis turtas“; 

 UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“ – 2,9  tūkst. Eur, str. „Kitos paslaugos“; 

 UAB „Prie Lėvens“ – 2,7  tūkst. Eur, str. „Kitos paslaugos“; 

 AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 2,2  tūkst. Eur, str. „Komunalinės paslaugos“; 

 UAB „Fleet Union“ – 1,99 tūkst. Eur, str. „Transporto išlaidos“; 

 UAB „Šilutės komunalininkas“ – 1,1 tūkst. Eur str. „Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis“; 

„Kitos paslaugos“.   

 

Savivaldybės 2016-12-31 gautinos sumos (debetinis įsiskolinimas) biudžeto lėšų buvo  

150,8 tūkst. Eur. Bendroje Savivaldybės debetinių įsiskolinimų struktūroje Administracijos 

debetinės skolos 2016-12-31 sudarė 107,9 tūkst. Eur arba 71,6%. 

 

Savivaldybės 2017-12-31 gautinos sumos (debetinis įsiskolinimas) biudžeto lėšų buvo  

139,7 tūkst. Eur. Bendroje Savivaldybės debetinių įsiskolinimų struktūroje Administracijos 

debetinės skolos 2017-12-31 sudarė 92,5 tūkst. Eur arba 66,2%. Iš jų Administracijos 2017-12-31 

sudarė: 

R. B. – 9,3 tūkst. Eur, Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, Kitos paslaugos 1782 sąsk. 
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(išsimokėtinai perkamas butas iš Savivaldybės pagal sutartį); 

UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ – 6,3 tūkst. Eur str. „Kitos prekės“; 

UAB „Sagum“ – 4,2 tūkst. Eur (H. Šojaus dvaro konferensijų salės šildymo išlaidos, 

Savivaldybės materialiojo turto nuomos 2015-03-26 sutartis); 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 3,8 tūkst. Eur, str. „Komunalinės paslaugos“; 

UAB „Swedbank Lizingas“ – 2,8 tūkst. Eur str. „Transporto išlaikymas“; 

-Įsisenėjusios skolos iš viso – 45,6 tūkst. Eur, iš jų: 
Sąskaita 2298002 „Kitos gautinos sumos iš gyventojų“ – 23,7 tūkst. Eur (nuo 2001-2004 

metų susidariusios skolos, prijungus komunalinius ūkius iš seniūnijų į Savivaldybės administraciją); 

Sąskaita 2111301 „Mokėtinas darbo užmokestis nuo autorinių sutarčių“ – 3,7 tūkst. Eur; 

Sąskaita 2111101 „Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams“ UAB „Baltic Engineers“ (buvęs 

Ramboll Lietuva) „Kiti pastatai ir statiniai“ – 3,4 tūkst. Eur, avansinis mokėjimas už Macikų 

koncentracijos stovyklos projekto parengimą, skolos susidarymo data, nuo 2008-12-30;  

Sąskaita 2262782 „Gautinos sumos už suteiktas paslaugas“ – iš viso 7,9 tūkst. Eur, iš jų: 

 ŽŪB „Natanga“ – 0,889 tūkst. Eur (skolos susidarymo data, nuo 2007-12-31); 

 M.K. įmonė – 0,218 tūkst. Eur (M. K. įmonė); 

 A.L. – 0,263 tūkst. Eur (A. L.); 

 Šilutės rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centras – 0,01 tūkst. Eur (skola nuo 

2007-12-31); 

 Seniūnijos bendruomenė „Žiedai“ str. „Kitos paslaugos“ – 2,609 tūkst. Eur 

(Administracijos 2003 metais paskolintos ir negrąžintos lėšos); atkreiptinas dėmesys, kad 

bendruomenės tikrasis pavadinimas – „Žiedas“; 

 Snoro bankas – 0,115 tūkst. Eur; 

 Visuomeninė organizacija Laučių bendruomenė „Komunalinės paslaugos“ –  

3,8tūkst. Eur (nuo 2010-03-22); 

Visuomeninė organizacija Juknaičių bendruomenė – 6,024 tūkst. Eur „Komunalinės 

paslaugos“; „Kitos paslaugos“ (nuo 2009 m.); 

Asociacija bendruomenė „Stubriai“ – 0,151 tūkst. Eur; 

UAB „Kraštotvarka“ str. „Spaudiniai“ – 0,630 tūkst. Eur (nuo 2001-2004 metų susidariusi 

skola, prijungus komunalinius ūkius iš seniūnijų į Savivaldybės administraciją); 

Minėti įsisenėję įsiskolinimai sistemingai nurodomi Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitose. 

Administracijai teikiamos rekomendacijos dėl įsisenėjusių skolų juridinio įforminimo kaip 

beviltiškomis skolomis, kurios susidarė nuo 2001-2004 metų. Administracija nesiima priemonių dėl 

išbaigto rekomendacijos įgyvendinimo.  

Administracijos 2017-12-31 debetinių skolų struktūroje pagal finansavimo šaltinius 

didžiausią dalį – 99,8% (92,4 tūkst. Eur) sudarė biudžeto lėšų debetinės skolos, deleguotų lėšų dalis 

– 0,2% Administracijos debetinių skolų – gautinų sumų (deleguotų lėšų).  

2018-01-01 palyginus su 2017-01-01 Savivaldybės debetinės skolos sumažėjo 11,1 tūkst. 

Eur, Administracijos debetinės skolos sumažėjo 15,4 tūkst. Eur.  

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų vertinimas  

Vertinome mokėtinų, gautinų sumų atvaizdavimo apskaitoje teisingumą bei Mokėtinų ir 

gautinų sumų ataskaitos pildymo atitikimą teisės aktams 5 BĮ: Savivaldybės administracijoje, 

Šilutės Vydūno gimnazijoje, lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“, lopšelyje-darželyje 

„Raudonkepuraitė“, Švėkšnos lopšelyje-darželyje. 

Finansų ministerijos rašto15 nustatyti reikalavimai dėl Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos 

duomenų pateikimo, pildymo. Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovo 12 str., biudžetinė 

                                                           
15 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011 m. liepos 25 d. rašto Nr. (3.5.1-04)-6K-1107905 „Dėl 2011 metų 

ketvirtinių biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir pateikimo“. 
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įstaiga nustato tokią individualią sąskaitų ir jų detalizavimo požymių struktūrą, kad būtų pateikiama 

minėtosioms ataskaitoms parengti reikalinga informacija. Mokėtinų ir gautinų sumų privalomą 

inventorizaciją reglamentuoja Inventorizacijos taisyklės16.  

 Savivaldybės administracija nesivadovavo Finansų viceministro raštu17, Mokėtinų ir 

gautinų sumų 2017-12-31 ataskaitoje neteisingai perkėlė apskaitos registro „Didžioji knyga“ 

sąskaitų likučių duomenis: ataskaitos „Išlaidos“ duomenys padidinti – 5,4 tūkst. Eur (dėl DK 211 

„Išankstiniai apmokėjimai“, 691 „Tiekėjams mokėtinos sumos“ sąsk. likučių); „Išlaidos“ duomenys 

sumažinti 686,7 tūkst. Eur (dėl DK 225xxxx „Gautinos sumos už turto naudojimą“, 2269xxx 

„Gautinos sumos už atliekų tvarkymą“ sąsk. likučių); neatnaujintas tvarkos aprašas dėl ataskaitos 

pateikimo terminų. 

 Ataskaitos „Mityba“ duomenys padidinti 2,5 tūkst. Eur (lopšelis-darželis 

„Raudonkepuraitė“).  

 Ataskaitos „Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turo bei finansinių įsipareigojimų 

vykdymas“ duomenys sumažinti 1,6 tūkst. Eur (Vydūno gimnazija, lopšelis-darželis „Gintarėlis“, 

Švėkšnos lopšelis-darželis).  

 Aiškinamajame rašte nepateikta detali informacija apie 2017-12-31 „Didžioji knyga“ 

gautinų ir mokėtinų sumų sąskaitų likučius (lopšelis-darželis „Gintarėlis“, lopšelis-darželis 

„Raudonkepuraitė“).  

 Visų audituotų 5 BĮ Apskaitos politika neatitinka faktiškai naudojamų tvarkos aprašų, 

suvestinių registrų, nepritaikyta prie naujos UAB „Nevda“ įdiegtos buhalterinės apskaitos 

kompiuterinės programos „Biudžetas VS“. 

 Apie nustatytus neatitikimus ir teiktas rekomendacijas įstaigos informuotos raštais18, pateikta 

18 rekomendacijų, iš kurių 11 įvykdyta.  

Teisės aktų neatitikimų, reikšmingų klaidų, galinčių turėti įtakos Mokėtinų ir gautinų sumų 

ataskaitoms, nenustatyta.  

 

4. VALSTYBĖS, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, TURTO NAUDOJIMAS IR 

APSKAITA 

 

4.1. Valstybės lėšų, turto naudojimas ir apskaita  

Valstybės kontrolė nustatė neatitikimus ir 2015-07-31 Valstybinio audito ataskaitoje Nr. S-

(10-3885)-1547 rekomendavo Šilutės rajono savivaldybei grąžinti netinkamai panaudotus 130 

908,25 Eur, ne pagal paskirtį panaudotas valstybės biudžeto dotacijas – melioracijos statiniams 

rekonstruoti, o ne valstybei nuosavybės teise priklausantiems melioracijos ir hidrotechnikos 

statiniams valdyti ir naudoti. Pagal 2016-01-16 sutartį Nr. 8P-16-006 Savivaldybė per 5 metus turės 

grąžinti 130 908,25 Eur. 

Pagal suderintą lėšų grąžinimo grafiką iki 2017-12-31 Šilutės rajono savivaldybės 

administracija turėjo grąžinti 26,182 tūkst. Eur. Sutartinis įsipareigojimas buvo įvykdytas. Pagal  

2016 m. sausio 16 d. Sutartyje19 Nr. 8P-16-006 (2015 12 29 Nr. R5-(4.1.5)-932) numatytą grafiką, 

Savivaldybės administracija Žemės ūkio ministerijai 2017-12-2720 grąžino netinkamai panaudotas 

lėšas –26,182 tūkst. Eur.  

                                                           
16 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1070 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 
17 Lietuvos Respublikos finansų viceministro 2011 m. liepos 25 d. raštas Nr. (3.5.1-04)-6K-1107905 „Dėl 2011 metų 

ketvirtinių biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir pateikimo“. 
18 Šilutės Vydūno gimnazija 2018-05-02 raštu Nr. K10-(1.2.)-48, Savivaldybės administracija 2018-05-28 raštu Nr. 

K10-(1.2.)-58, Švėkšnos lopšelis-darželis 2018-05-09 Nr. K10-(1.2.)-52,  lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 2018-05-03 Nr. 

K10-(1.2.)-50, lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“ 2018-05-07 Nr. K10-(1.2.)-51. 
19 Savivaldybės administracijos ir Žemės ūkio ministerijos sutartis Nr. 8P-16-006 (2015 12 29 Nr. R5-(4.1.5)-932).  
20 Swedbank 2017-12-27 mokėjimas Nr. 9446. 
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Savivaldybės 2017 metų biudžete netinkamai panaudotų lėšų grąžinimui nebuvo 

suplanuota.  

Sutartiniai 2017-12-31 įsipareigojimai: ilgalaikiai įsipareigojimai –130,908 tūkst. Eur ir einamųjų 

metų įsipareigojimų dalis – 26,182 tūkst. Eur neatvaizduoti Savivaldybės administracijos apskaitos 

registruose, finansinių ataskaitų rinkinyje (FAR), konsoliduotame finansinių ataskaitų rinkinyje 

(KFAR). Dėl nurodytų priežasčių negalime pasisakyti už Savivaldybės 2017-12-31 skolinius 

įsipareigojimus. 
 

4.2. Savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų piniginei socialinei paramai, 

perskirstymas ir panaudojimas kitoms reikmėms  
 Atlikome Savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų piniginei socialinei paramai, 

perskirstymo ir panaudojimo kitoms reikmėms teisėtumo audito procedūras21. Audituotas subjektas 

– Savivaldybės administracija. Savivaldybės 2017 metų biudžete piniginei socialinei paramai 

patvirtinti – 2 100,00 tūkst. Eur. Socialinei piniginei paramai 2017 metais panaudota 1 383,3 tūkst. 

Eur arba 65,9 proc. Nepanaudoti asignavimai sudaro – 716,7 tūkst. Eur arba 34,1 proc. visų 

socialinei piniginei paramai skirtų asignavimų. Didžiausia piniginei socialinei paramai perskirstytų 

asignavimų dalis tenka Savivaldybės administracijai – 524,6 tūkst. Eur arba 73,7 proc., Saugų vaikų 

globos namams – 42,0 tūkst. Eur arba 5,9 proc., likusi suma pasiskirstyta 21 įstaigai nuo 1 iki 2 

proc.  

 Audito metu pateiktos 2 rekomendacijos, kurios įgyvendintos.  

Savivaldybės biudžeto asignavimai, skirti piniginei socialinei paramai, perskirstyti ir panaudoti 

kitoms reikmėms, vadovaujantis tvarkos aprašo22 reikalavimais.  

 

4.3. Viešieji pirkimai 

Audito metu vertinta, ar įstaigose parengtos tvarkos atitinka teisės aktų, reglamentuojančių 

viešųjų pirkimų (toliau – VP) organizavimą ir atlikimą, reikalavimus; ar įstaigoje laikomasi 

nustatytų VP procedūrų atliekant prekių, paslaugų ir darbų pirkimą, ar parengti pirkimo dokumentai 

atitinka VPĮ nustatytus reikalavimus. Audituoti 2 subjektai: Žemaičių Naumiesčio gimnazija, 

Vainuto gimnazija. Nustatyti neatitikimai: 

 Įstaigos patvirtintame VP organizavimo tvarkos apraše nenumatyta, kaip, esant reikalui, 

užtikrinamas dokumentų prieinamumas, kai pirkimą atlieka pirkimo organizatorius ir jį 

patvirtinantys dokumentai yra saugomi to asmens kompiuteryje, elektroniniame pašte ar CVP IS 

naudotojo paskyroje. Nesivadovauta VPT direktoriaus įsakymu patvirtinto Aprašo 18 p. (Žemaičių 

Naumiesčio gimnazija, Vainuto gimnazija). 

 Nepaskirtas asmuo atsakingas už perkančiosios įstaigos administravimą centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje (CPO) sistemoje, nepaskirtas asmuo atsakingas už pirkimų vykdymą 

naudojantis CPO elektroniniu katalogu (kuris turi prisijungimą prie CPO elektroninio katalogo) 

(Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Vainuto gimnazija). 

 Nepaskirtas atsakingas asmuo už sutarties priežiūrą, vykdymą, nesivadovauta Viešųjų 

pirkimų įstatymo 87 str. 12 d. (Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Vainuto gimnazija). 

  Gimnazijos direktoriaus patvirtintas Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas 

nebeatitinka naujai pasikeitusių teisės aktų reikalavimų, yra taisytinas (Žemaičių Naumiesčio 

gimnazija).  

                                                           
21 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018-04-09 audito procedūrų ataskaita Nr. K14-5 

Savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų piniginei socialinei paramai, perskirstymo ir panaudojimo kitoms reikmėms 

teisėtumas. 
22 Šilutės rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T1-2425 „Dėl nepanaudotų lėšų, skirtų 

piniginei socialinei paramai, naudojimo Šilutės rajono savivaldybėje kitoms savarankiškoms funkcijoms finansuoti 

tvarkos aprašo. patvirtinimo“. 
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 Laiku nepatvirtinus Tvarkos aprašo nuo 2017-07-01 iki 2017-11-15 buvo naujai pradėti 48 

viešieji pirkimai, kurių vertė 6,3 tūkst. Eur. (Žemaičių Naumiesčio gimnazija).  

 Pasitaikė atvejų, kai tiekėjų apklausos pažymose, nurodyta, kad kreiptasi tik į vieną tiekėją, 

nenurodant pagrindžiančio motyvo. Yra rizika, kad įstaiga pirkdama iš vieno šaltinio nepasinaudojo 

galimybe racionaliau panaudoti lėšas. (Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Vainuto gimnazija). 

 Yra rizika, dėl galimai neužtikrinto viešųjų pirkimų skaidrumo principo laikymosi. 

Įstaigoje susiklosčiusi ydinga praktika, kad didžioji dalis pirkimų, atlikti apklausos būdu, žodžiu, 

sudarant žodinę sutartį.  

 Gimnazija, atlikdama supaprastintus pirkimus, nesivadovavo Viešųjų pirkimų įstatymo 23 

str., neįsigijo prekių ir paslaugų iš socialinės įmonės, neįgaliųjų socialinės įmonės, tiekėjo pas kurį 

dirba daugiau kaip 50 proc. nuteistųjų ar kurių darbuotojai dalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos 

priemonėse. Įstaiga ne mažiau kaip 2 proc. visų per kalendorinius metus atliktų supaprastintų 

pirkimų vertės pirkimų privalo rezervuoti aukščiau nurodytiems tiekėjams (Žemaičių Naumiesčio 

gimnazija, Vainuto gimnazija). 

 Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 82 str., įstaiga galėtų prekes, paslaugas įsigyti per 

CPO, tai užtikrintų racionalų ir skaidrų lėšų panaudojimą. Perkančioji organizacija privalo 

motyvuoti savo sprendimą neatlikti pirkimo, naudojantis CPO paslaugomis ir saugoti tai 

patvirtinantį dokumentą. Yra rizika, kad prekės ir paslaugos perkant iš kitų tiekėjų buvo įsigytos 

neracionaliai panaudojus tam skirtas lėšas, ne pačiu efektyviausiu būdu (Žemaičių Naumiesčio 

gimnazija – 0,37 proc., Vainuto gimnazija – 0,8 proc. visų pirkimų įsigijo per CPO). 

 VP Registracijos žurnalo informacija – neinformatyvi: neaišku, kur yra rašytinė sutartis, 

kur žodinė sutartis – sąskaita-faktūra. Sudaroma rašytinė sutartis, tačiau registruojamos visos 

sąskaitos-faktūros pagal sutartį, neišskiriama atliktų paslaugų, darbų, įsigytų prekių sutarčių vertės 

(Vainuto gimnazija). 

  Gimnazijos VP organizavimo aprašas parengtas didelės apimties, pateikiant perteklinę 

informaciją, neatspindi mažai įstaigai būtiniausių vidaus tvarkos dalykų, kad pirkimus atliekantiems 

asmenims būtų aiškios pirkimo procedūros (Vainuto gimnazija).   

Įstaigose sukurta viešųjų pirkimų sistema yra tobulintina, nes nepakankamai reglamentuoti viešųjų 

pirkimų koordinavimo, priežiūros ir vidaus kontrolės procesai. Nepakankamai užtikrintas skaidrus 

ir racionalus lėšų panaudojimas. 

Įstaigoms pateiktos 25 rekomendacijos, kurios – vykdymo stadijoje. 

 

4.4. Stebėtų įstaigose inventorizacijų rezultatai 

 Audito procedūros vykdytos, siekiant įvertinti, ar faktiškai 2017 metais atliktos 

inventorizacijos Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, ar pagal nustatytą tvarką, ar teisingai 

įformintos. Audituoti subjektai: (6 BĮ, 1 VšĮ, Iždas, Administracijos padaliniai – 2 seniūnijos) Iždas, 

Juknaičių pagrindinė mokykla, Vainuto gimnazija, Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Senųjų kaimo 

tradicijų centras, Šilutės socialinių paslaugų centras, Kintų Vydūno kultūros centras, VšĮ Šilutės 

turizmo ir informacijos centras, Kintų seniūnija, Katyčių seniūnija.  

 Ilgalaikio turto (toliau – IT) inventorizacijų metu faktiškai patikrinta ilgalaikio turto iš 

viso: 7 663,3 tūkst. Eur, įsipareigojimų 7 925,7 tūkst. Eur. Inventorizacijose dalyvavome stebėtojų 

teisėmis. 

Audito procedūrų metu nustatytos sisteminės klaidos, teisės aktų nesilaikymo atvejai: 

 Rasta neužpajamuoto IT 8,4 tūkst. Eur ((Juknaičių pagrindinė mokykla bei Kintų Vydūno 

kultūros centras – emalio kolekcija, 124 vnt. autorinių dirbinių. kurie audituojamu laikotarpiu 

neįvertinti). 
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 Nesivadovauta 12-uoju VSAFAS23, ne visi turto vienetai kontrolės tikslais pažymimi jiems 

suteiktais inventoriniais numeriais, nepaženklinto IT vertė – 36,5 tūkst. Eur (VšĮ Šilutės turizmo ir 

informacijos centras, Juknaičių pagrindinė mokykla, Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras, 

Vainuto gimnazija, Žemaičių Naumiesčio gimnazija).  

 Nustatyta IT 35 vnt., paženklinti vienu tuo pačiu inventoriniu numeriu, vertė – 1 458,0 

tūkst. Eur (Kintų Vydūno etnokultūros centras, Vainuto gimnazija ). 

 Nustatytas neefektyvus, neūkiškas turto naudojimo atvejis, kai įstaigos veikloje 

nenaudojamas IT – 8,6 tūkst. Eur (Tradicinių amatų centras Švėkšnoje – VšĮ Turizmo ir informacijos 

centro padalinys). 

 Nebenaudojamo, sandėliuojamo IT vertė – 43,6 tūkst. Eur (Vainuto gimnazija, Žemaičių 

Naumiesčio gimnazija). 

 Neužbaigtos nurašyto 8 vnt. IT likvidavimo procedūros, vertė – 4,5 tūkst. Eur (Vainuto 

gimnazija). 

Audito metu pateiktos 33 rekomendacijos (5 žodžiu, 28 raštu), 19 rekomendacijų 

įgyvendinta, 2 – vykdymo procese,12 – nepasibaigė įgyvendinimo terminas.  
 

4.5. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir apskaita 

Audituojami subjektai, kuriuose atliktos ilgalaikio turto nusidėvėjimo, atvaizdavimo 

apskaitos registruose, finansinėse ataskaitose tikrinimo procedūros (8 BĮ): Juknaičių pagrindinė 

mokykla, Senųjų kaimo tradicijų centras, Šilutės pirmoji gimnazija, Kintų Vydūno kultūros centras, 

Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla, Rusnės specialioji mokykla, Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, 

Žemaičių krašto etnokultūros centras. 

Audito procedūrų metu nustatytos sisteminės klaidos, teisės aktų nesilaikymo atvejai: 

 Įstaigos nesivadovavo Apskaitos politikų, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos 

organizavimo taisyklių24 reikalavimais, neleistinai apskaitoje taikė IT normatyvus, nesuderintus su 

Šilutės rajono savivaldybės administracija (Senųjų kaimo tradicijų centras, Juknaičių pagrindinė 

mokykla, Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla, Rusnės specialioji 

mokykla). 

 Nusidėvėjimui skaičiuoti taikyti kitos biudžetinės įstaigos IT nusidėvėjimo normatyvai, 

Ilgalaikio turto 2 vienetams nusidėvėjimo normatyvai nebuvo nustatyti (Kintų Vydūno kultūros 

centras). 

 Nesivadovauta Įstaigose patvirtintais IT nusidėvėjimo normatyvais (Švėkšnos „Saulės“ 

gimnazija, Rusnės specialioji mokykla, Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla, Juknaičių pagrindinė 

mokykla, Senųjų kaimo tradicijų centras). 

Ilgalaikio turto atskirų grupių duomenys padidinti Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla: 

„Programinė įranga ir licencijos“ 1,3 tūkst. Eur, įsigijimo savikaina – 1,3 tūkst. Eur. Apskaitos 

registre „Didžioji knyga“ nepateikti duomenys apie turimą nematerialųjį turtą; „Negyvenamieji 

pastatai“ – 489,7tūkst. Eur, įsigijimo savikaina – 337,9 tūkst. Eur; „Infrastruktūra ir kiti statiniai“ – 

1,3 tūkst. Eur; „Baldai ir biuro įranga“ – 24,5 tūkst. Eur, įsigijimo savikaina – 18,2 tūkst. Eur; 

„Kitos mašinos ir įrengimai“ – 52,4 tūkst. Eur, įsigijimo savikaina – 49,7 tūkst. Eur; „Kitas 

ilgalaikis turtas“ – 1,0 tūkst. Eur, įsigijimo savikaina – 0,9 tūkst. Eur.  

Nustatyti neatitikimai: VRA eil. „Nusidėvėjimo ir amortizacijos“ sąnaudų ir registro 

„Didžioji knyga“ – 23,8 tūkst. Eur (Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla).  

 „Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina“ nusidėvėjimo ir registro „Didžioji 

knyga“ – 0,2 tūkst. Eur neatitikimas (Juknaičių pagrindinė mokykla). VRA eil. „Nusidėvėjimo ir 

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

apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“. 
24Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 1K-170 „Dėl biudžetinių įstaigų 

buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“. 
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amortizacijos“ sąnaudų ir registro „Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraščio“ – 1,1 

tūkst. Eur neatitikimas (Juknaičių pagrindinė mokykla), 21,0 tūkst. Eur neatitikimas (Saugų J. 

Mikšo pagrindinė mokykla).  

- Apskaitos registre „Didžioji knyga“ IT sąskaitų duomenys sumažinti 406,9 tūkst. Eur, 

nusidėvėjimo duomenys sumažinti 568,9 tūkst. Eur (Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla), padidinti 

0,9 tūkst. Eur (Žemaičių krašto etnokultūros centras). 

 „Didžioji knyga“ nematerialiojo, materialiojo ir kito IT nusidėvėjimo sąskaitų duomenys 

padidinti 4,5 tūkst. Eur (Rusnės specialioji mokykla, Juknaičių pagrindinė mokykla). 

 Neteisingai pritaikyti nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai, galutinė nusidėvėjimo data 

(Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla, Rusnės specialioji mokykla, 

Senųjų kaimo tradicijų centras, Juknaičių pagrindinė mokykla, Kintų Vydūno kultūros centras). 

 Nesivadovauta 12 VSAFAS25 53 p., sukauptas IT nusidėvėjimas apskaitoje nepaskirstytas 

proporcingai vienodomis dalimis (Rusnės specialioji mokykla, Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla).  

 „Didžioji knyga“ perimtas turtas neteisingai užregistruotas likutine verte – 5,1 tūkst. Eur 

(Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla).  

 Nustatyti registro „Didžioji knyga“ neatitikimai: sukaupto nusidėvėjimo sumos ir sumos 

perkeltos į finansavimo sumų sąskaitą 5,7 tūkst. Eur (Rusnės specialioji mokykla); sukaupto 

nusidėvėjimo sumos ir sumos perkeltos į panaudoto finansavimo sumų sąskaitą 0,3 tūkst. Eur 

(Rusnės specialioji mokykla); 0,3 tūkst. Eur (Juknaičių pagrindinė mokykla); sumos perkeltos į 

nusidėvėjimo sąnaudų sąskaitą – 1,1 tūkst. Eur (Juknaičių pagrindinė mokykla); sukaupto 

nusidėvėjimo sumą palyginus su suma perkelta į finansavimo sumų, panaudotų finansavimo sumų, 

nusidėvėjimo sąnaudų sąskaitas, nustatytas 23,8 tūkst. Eur neatitikimas (Saugų J. Mikšo pagrindinė 

mokykla).  

 Nesivadovauta Finansų ministro įsakymu26, Direktoriaus įsakymu27 patvirtintu sąskaitų planu, 

finansavimo sumos iš valstybės biudžeto IT įsigyti neregistruojamos sąskaitoje 4141001 

„Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto IT įsigyti“, (Juknaičių pagrindinė mokykla).  

 Audito metu pateiktos 32 rekomendacijos, kurios – įgyvendintos.  

 

Savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos 2017 m. ne visais atvejais užtikrino inventorizacijų 

tinkamą atlikimą, kad turtas būtų apskaitytas, nudėvimas teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

4.6. Buhalterinės apskaitos programos panaudojimas 

Atlikome vertinimą, kaip biudžetinių įstaigų vadovai 2017 metais vykdė teisės aktų 

reikalavimus, ar užtikrino, kad būtų laiku priimami sprendimai, susiję su buhalterine apskaita bei 

sudarė sąlygas naudoti kompiuterines programas ir kitas priemones apskaitai tvarkyti ir 

skaičiavimams atlikti. 

Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nuo 2017-01-01 buvo įdiegta vieninga 

apskaitos sistema. Pagal sudarytą 2016-11-03 viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. R5-(4.1.5.)-

735) UAB „Nevda“ Savivaldybėje įdiegė buhalterinės apskaitos kompiuterinės programos finansų 

valdymo ir apskaitos sistemos „Biudžetas VS“ 9 modulius: Didžioji knyga, Pinigai, Finansavimas, 

Ilgalaikis turtas, Atsargos, Darbo užmokestis, Importas, Klasifikatoriai, Personalas.  

Administracijos direktorius 2016-12-06 įsakymu28 įpareigojo Šilutės rajono savivaldybės 

biudžetinių įstaigų vadovus užtikrinti sklandų vieningos apskaitos sistemos „Biudžetas“ diegimą 

                                                           
25 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos 

ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“. 
26Lietuvos 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“. 
27 Šilutės r. Juknaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2010 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. V1-86 „Dėl sąskaitų 

plano patvirtinimo“.  

http://192.168.0.97:7777/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=120711&BF=1
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nuo 2017-01-01. Vertinant UAB „Nevda“ įdiegtos buhalterinės apskaitos kompiuterinės programos 

finansų valdymo ir apskaitos sistemos „Biudžetas VS panaudojimo lygį nustatyta, kad biudžetinės 

įstaigos, savarankiškai (centralizuotai) tvarkančios buhalterinę apskaitą nevienodai išnaudoja 

buhalterinės apskaitos programų galimybes:  

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

įsisavino; 

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

modulius įsisavino iš dalies; 

  4 BĮ vadovai nevykdė minėtų Taisyklių reikalavimų, – buhalterinei apskaitai tvarkyti nebuvo 

išnaudojamos (neįsisavintos) įdiegtos kompiuterinės programos, kad vyr. buhalteriai galėtų 

atsisakyti daug laiko sąnaudų reikalaujančių rankiniu būdu (Excel lentelėmis) atliekamų operacijų, 

kurios sudaro riziką klaidų atsiradimui.  

Vadovaujantis Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių29 12.1. 

punktu subjekto vadovas atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, 13.1.5 punktu „sudaro 

sąlygas įsigyti ir naudoti informacinių technologijų sistemas ir kitas priemones buhalterinei 

apskaitai tvarkyti“, o vadovaujantis taisyklių 15 punktu, vyriausiasis buhalteris atsako už 

buhalterinių įrašų teisingumą, atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui, tinkamą 

buhalterinės apskaitos tvarkymo kontrolę ir kt.  

Savivaldybės tarybos sprendimu30 nuspręsta Šilutės pirmosios gimnazijos ir Šilutės rajono 

švietimo pagalbos tarnybos buhalterinę apskaitą nuo 2018-05-01 tvarkyti centralizuotai. 

Keturių įstaigų vadovai 2017 m. nesivadovavo Administracijos direktoriaus įsakymu dėl vieningos 

apskaitos sistemos „Biudžetas“ diegimo, nesiėmė priemonių bei nevykdė kontrolės, kaip įstaigoje 

pereita prie apskaitos, diegiant VSAFAS nuostatas.  

 Savivaldybės vadovybei, BĮ vadovams pateiktas 2018-05-03 raštas Nr. K10-(1.2.)-49 

„Dėl buhalterinės apskaitos programos panaudojimo“ ir 2 rekomendacijos, kurios yra vykdymo 

stadijoje (iki 2017-07-01). 

 

4.7. Bibliotekų fondų apskaita 

 Kontrolės ir audito tarnyba atliko audito procedūras, ar švietimo įstaigos bibliotekų 

fondų apskaitą tvarkė, vadovaudamosios teisės aktais. Audituojami subjektai (16 švietimo įstaigų): 

Šilutės pirmoji gimnazija, Šilutės Vydūno gimnazija, Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Švėkšnos 

„Saulės“ gimnazija, Vainuto gimnazija, Pamario pagrindinė mokykla, Martyno Jankaus pagrindinė 

mokykla, Rusnės specialioji mokykla, Juknaičių pagrindinė mokykla, Saugų Jurgio Mikšo 

pagrindinė mokykla, Kintų pagrindinė mokykla, Katyčių pagrindinė mokykla, Usėnų pagrindinė 

mokykla, Vilkyčių pagrindinė mokykla, Žibų pradinė mokykla, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų 

mokymo centras. Priėmėme sprendimą, kad: 

 vadovaujantis 12-VSAFAS nuostatomis, grožinė literatūra būtų apskaitoma 12 sąskaitoje 

„Kitas ilgalaikis materialusis turtas (bibliotekų fondai)“; registruojama apskaitos balansinėse 

sąskaitose, kaip ilgalaikio turto vienetas, kurį sudaro atskirų dokumentų, įsigytų per ataskaitinį 

laikotarpį ir priskirtų prie konkretaus bibliotekų fondų vieneto, įsigijimo savikainų suma. Įsigijus 

naujas knygas, didinama bibliotekos fondo vertė. Kai nurašoma viena knyga arba partija knygų, 

nurašomų knygų verte (dalimi) yra mažinama bibliotekos fondo įsigijimo savikaina. Nurašant 

bibliotekos fondo (fondų) dokumentus nurašymo akte galima nurodyti bendrą vertę, o ne pavienių 

atskirų knygų vertę. Viešojo sektoriaus subjektas turėtų  nustatyti savo bibliotekos fondo  tvarkymo 

taisykles, kuriose būtų numatyta knygų pajamavimo , nurašymo it kitos tvarkos.  

                                                                                                                                                                                                 
28 Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. A1-1583 „Dėl vieningos 

apskaitos sistemos diegimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams ir buhalteriams“. 
29 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 1K-170 su pakeitimais. 
30 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. T1-1007 „Dėl buhalterinės apskaitos 

organizavimo“. 
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  vadovaujantis 8-VSAFAS nuostatomis, vadovėliai būtų registruojami nebalansinėse 

sąskaitose kaip inventorius, kai knygos neatitinka ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 

kriterijų. 

 

Kontrolės ir audito tarnyba 2018-02-04 Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 

bibliotekų fondų apskaitos audito procedūrų tikrinimo ataskaitoje Nr. K14 nurodė, kad švietimo 

įstaigos bibliotekų fondų apskaitą tvarkė, nesivadovaudamos teisės aktais, visą bibliotekos fondą 

apskaitė pagal 8-VSAFAS nebalansinėse sąskaitose, kaip inventorių. 

Įgyvendinus mūsų teiktas rekomendacijas, įstaigose bibliotekų fondas apskaitytas buhalterinėje 

apskaitoje kaip ilgalaikis materialusis turtas sąskaitoje „Kitas ilgalaikis materialusis turtas 

(bibliotekų fondai)“. 14 BĮ sąskaitą „Kitas ilgalaikis materialusis turtas (bibliotekų fondai)“ 2017-

12-31 padidino – 228,5 tūkst. Eur.  

Teisės aktų neatitikimai dėl bibliotekos fondų ištaisyti. 14 BĮ pateikė pateisinamuosius 

dokumentus, įrodančius, kad iš registro „Nebalansinės sąskaitos“ ilgalaikio materialiojo turto sumos 

iškeltos į balansines sąskaitas. Žibų pradinė mokykla, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo 

centras atsakymų nepateikė. 
   

4.8. Kelių ir gatvių apskaita 

Ankstesnių auditų rekomendacijų vykdymas 

Ankstesnių auditų metu nustatėme, kad nepagrįstai užregistruoti 2016-12-31 ilgalaikio 

turto registre keliai 1 Eur simboline verte. Nebuvo pateikti duomenys, kiek km sudaro kelių ir 

gatvių ilgiai, kokiu dokumentu užregistruoti keliai, kurių kiekvieno vertė po 1 Eur. Administracijos 

Apskaitos politikoje nebuvo nustatyti kriterijai, aprašytos kelių, gatvių registravimo simboline 1 Eur 

verte procedūros. Kelių, gatvių užregistruotos vertės (po 1 Eur) sumažino 1203201 „Kiti statiniai“ 

bei 2016-12-31 ilgalaikį Administracijos turtą, iškreipė bendrą Savivaldybės turto padėtį. Kontrolės 

ir audito tarnyba, rašte31 bei ataskaitoje32 informavo Administracijos direktorių, nurodė nustatytus 

teisės aktų pažeidimus ir pateikė rekomendacijas dėl netinkamai apskaitytų kelių, gatvių ir kt. 

Savivaldybės administracija, per nustatytą terminą, neįgyvendino rekomendacijų, dėl kelių, gatvių 

po 1 Eur apskaitos sutvarkymo. 
 

Audito procedūros 2017 m. kelių, gatvių apskaitos srityje 

Atlikome audito procedūras 2017 metų ilgalaikio turto srityje. Įgyvendinant Kontrolės ir 

audito tarnybos rekomendacijas, Administracijos direktorius33 patvirtino Šilutės rajono savivaldybei 

priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių įvertinimo tikrąja verte tvarkos aprašą, kuriame 

apibrėžtas tikrosios vertės nustatymas ir skaičiavimas. Administracija perskaičiavo kelių, gatvių po 1 

Eur tikrosiomis vertėmis. 6 lentelėje pateikiame kelių, gatvių, užregistruotų buhalterinės apskaitos 

registruose simboline 1 Eur, perskaičiuota ir galutine verte.  

Kelių po 1 Eur tikrosios vertės 2017-12-31 skaičiavimo suvestinė  

   6 lentelė, Eur 

Eil. 

Nr. 

Seniūnijos 

pavadinimas 

Simbolinė 1 Eur vertė Perskaičiuota tikroji vertė 

Keliai Gatvės Keliai Gatvės 

vnt. vertė vnt. vertė vnt. vertė vnt. vertė 

1. Gardamo 1 1,00 0 0,00 1 117 829,01 0 0,00 

2. Juknaičių 27 27,00 4 4,00 27 203 156,58 4 33 967,04 

                                                           
31 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017-06-06 raštas Nr. K10-(1.2.)-54 Administracijos 

direktoriui „Dėl audito procedūrų ilgalaikio turto srityje“. 
32 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. birželio 26 d. finansinio ir teisėtumo audito ataskaita 

Nr. K14-10 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir savivaldybės 

biudžeto ir turto naudojimo audito rezultatų.“  
33 Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2018-02-01 įsakymu Nr. A1-166 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybei priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių įvertinimo tikrąja verte tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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3. Katyčių 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

4. Kintų 26 26,00 0 0,00 26 392 712,00 0 0,00 

5. Saugų 55 55,00 18 18,00 55 451 625,33 18 87 024,60 

6. Šilutės 114 114,0 56 56,0 114 2 478 750,0 56 2 115 474,71 

7. Švėkšnos 48 48,00 0 0,00 48 350 102,00 0 0,00 

8. Usėnų 41 41,00 0 0,00 41 457 530,60 0 0,00 

9. Vainuto 53 53,00 1 1,00 53 91 041,54 1 136 562,30 

10. Ž. Naumiesčio 11 11,00 1 1,00 11 65 648,00 1 13 940,00 

11. Rusnės 1 1,00 0 0,00 1 nepateikė  0 0,00 

 VISO 357 357,00 101 101,0 357 4 608 395,06 101 2 386 968,65 

 

Savivaldybės administracija įgyvendino Kontrolės ir audito tarnybos teiktas 

rekomendacijas. Savivaldybės 10 seniūnijų (iš 11-os) pateikė duomenis apie perskaičiuotų kelių 

vertes tikrąja verte, išskyrus Rusnės seniūniją. 

 

Tikrosios vertės suvestinė 
7 lentelė, tūkst. Eur 

Keliai po 1 Eur, 

 vnt. 

Gatvės po  

1 Eur, vnt 

Kelių, gatvių vertė 

 po 1 Eur 

Kelių tikroji  

vertė 

Gatvių tikroji  

vertė 

Viso 

tikroji vertė 

357 101 0,357 0,101 4 608,395 2 386,968 6 995,363  

 

Seniūnijų keliai ir gatvės užregistruoti 1 Eur simboline verte iš viso 458 vnt. kurių vertė – 0,458 

tūkst. Eur. Seniūnijų keliai ir gatvės 458 vnt., atvaizduota 7 lentelėje, perskaičiuoti tikrąja verte, 

kurių vertė – 6 995,363 tūkst. Eur, iš jų: 357 kelių – 4 608,395 tūkst. Eur; 101 gatvių – 2 386,968 

tūkst. Eur. 

Kontrolės ir audito tarnyba ataskaitoje34 pateikė Administracijai 10 rekomendacijų, kurios 

liko neįgyvendintos. 

Į Administracijos buhalterinės apskaitos Ilgalaikio turto registrą „Kiti statiniai“ neįtrauktos 

seniūnijų perskaičiuotos kelių, gatvių tikrosios vertės – 6 995,4 tūkst. Eur. Ne visiems keliams, 

gatvėms tinkamai skaičiuotas nusidėvėjimas. Klaidos dydis viršijo nustatytą reikšmingumo lygį  

(1 582,98 tūkst. Eur). 

Šilutės rajono savivaldybės taryba 2016-05-05 sprendimu35 patvirtino Šilutės rajono 

savivaldybės Vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą, 2016-11-24 sprendimu36 papildė sąrašą, 2018-

03-29 sprendimu37 patvirtino naują sąrašą. Kontrolės ir audito tarnyba nustatė, kad nurodytuose 

Tarybos sprendimuose, Vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašuose, klaidingai įtraukti regioninės 

reikšmės keliai ir gatvės. Neteisingai 7 seniūnijų apskaitoje įtrauktų 21 regioninės reikšmės kelio ir 

gatvės pradinė vertė – 938,969 tūkst. Eur, likutinė vertė – 649,240 tūkst. Eur, kurių numeriai, 

registravimo apskaitoje duomenys atvaizduoti 4 priede.  

 Kontrolės ir audito tarnyba raštu38 informavo Savivaldybės vadovybę dėl regioninių kelių 

netinkamos apskaitos. Rekomendavome Administracijai parengti Tarybos sprendimo projektą dėl 

regioninių kelių, gatvių išėmimo iš Vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo bei sutvarkyti 

neteisingai įtrauktų regioninės reikšmės 21 kelio, gatvės, kurių pradinė vertė 938,969 tūkst. Eur, 

apskaitą. Rekomendacijos liko neįgyvendintos. 

                                                           
34 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018-04-05 audito procedūrų tikrinimo ataskaita Nr. K14-4 

Kelių ir gatvių apskaitos vertinimas. 
35 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-05-05 sprendimas Nr. T1-358 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Vietinės 

reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“. 
36 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimas Nr. T1-506 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

2016-05-05 sprendimo Nr. T1-358 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo papildymo“. 
37 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimas Nr. T1-988 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Vietinės 

reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“.  
38 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018-04-24 raštas Nr. K10-(1.2.)-45 „Dėl regioninių kelių“. 
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 Nevykdyta kontrolė Administracijoje dėl: laiku ir tinkamai atliekamų kelių, gatvių 

inventorizacijų; kelių, gatvių teisingo ir tinkamo įtraukimo į Vietinės reikšmės kelių, gatvių sąrašą; 

teisingo kelių, gatvių tikrųjų verčių skaičiavimo; nusidėvėjimo skaičiavimo; užregistravimo 

buhalterinėje apskaitoje 

 Tinkamai ir laiku neatlikus 2017 m. inventorizacijų, duomenys apie vietinės reikšmės kelius, 

gatves, jų tikrąją vertę, nebuvo tinkamai parodytos 2017-12-31 finansinių ataskaitų rinkinyje – 

FAR, todėl turėjo reikšmingos įtakos ir konsoliduotųjų finansinių rinkinio – KFAR sudarymo 

teisingumui. 

Duomenys apie ilgalaikį turtą, jo dydį bei vertes metinėse Administracijos 2017-12-31 ataskaitose: 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitoje, Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

rinkinyje pateikti neišbaigtai ir netinkamai.  

 

4.9. Modernizavimo darbai 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo 

departamentas, parengė Rekomendacijas39.Vadovaujantis 12-ojo VSAFAS nuostatomis esminio 

ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainai priskiriama paslaugos pirkimo kaina, negrąžinami 

mokesčiai ir visos tiesiogiai su įsigijimu susijusios išlaidos, prie kurių priskiriamos investicijų 

projekto parengimo, projekto įgyvendinimo administravimo ir techninės priežiūros išlaidos. Į 

esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikainą neįtraukiamos palūkanos ir kitos skolinimosi išlaidos, 

o pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos padaromos. 

Pagal pateiktus UAB „Šilumos tinklai“ ir Savivaldybės administracijos duomenis nustatyta, 

kad Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų atnaujinimo (modernizavimo) 

darbai buvo atlikti, tačiau turto ir įsipareigojimų inventorizacija nebuvo atlikta. Administracijos 

apskaitoje (gyvenamųjų patalpų esminio pagerinimo darbai ir įsipareigojimai 350,8 tūkst. Eur 

nebuvo užregistruoti. Administracija ėmėsi priemonių: Administracijos direktoriaus įsakymu40 

2018-02-20 sudaryta esminio pagerinimo darbų ir įsipareigojimų inventorizavimo komisija, kuri 

2018-03-05 nutarė inventorizuoti esminio pagerinimo darbus ir įsipareigojimus41 pagal UAB 

„Šilumos tinklai“ pateiktas daugiabučių gyvenamųjų namų/butų, kurių savininkas yra Savivaldybė 

atliktų darbų vertes. 

Savivaldybės administracija, gavusi iš paslaugų tiekėjo ar administratoriaus investicijų 

projekto parengimo, projekto įgyvendinimo administravimo ir techninės priežiūros atliktų darbų 

aktą ar PVM sąskaitą faktūrą (sąskaitą faktūrą) ar kitus išlaidas pagrindžiančius dokumentus, savo 

buhalterinėje apskaitoje užregistravo esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikainą ir tiekėjams 

mokėtiną sumą. Administracijos direktoriaus 2018-04-27 įsakymu A1-617 Administracijos 

apskaitoje 1202101 „Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina“ įtraukti atlikti modernizavimo darbai 

350,8 tūkst. Eur, pagal atskirus objektus – butus (patalpas). 

Administracijos apskaitoje 1202101 „Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina“ 2017-12-31 

užregistruoti atlikto esminio ilgalaikio materialiojo turto pagerinimo darbai – 350,8 tūkst. Eur.  

Administracijos Centralizuota buhalterija nepateikė Savivaldybės gyvenamųjų patalpų atnaujinimo 

darbų skolinių įsipareigojimų duomenų (sumos). 

 

                                                           
39 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo departamento rekomendacijos 

NR. TR- 6/2017-12 „Dėl savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų atnaujinimo, įgyvendinant 

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, išlaidų ir valstybės paramos buhalterinės apskaitos“, (2017 

m. lapkričio 6 d. redakcija). 
40 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-20 įsakymas Nr. A1-252 „Dėl esminio pagerinimo 

darbų ir įsipareigojimų inventorizavimo komisijos sudarymo“. 
41 Šilutės rajono savivaldybės administracijos Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamosios paskirties 

patalpų esminio pagerinimo darbų ir įsipareigojimų inventorizavimo 2018-03-05 komisijos posėdžio protokolas. 
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Administracijos apskaitoje neužregistruoti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų atnaujinimo 

skoliniai įsipareigojimai, kurie turėjo būti atvaizduoti Skolinių įsipareigojimų 2017 metų ataskaitoje 

ir galimai įtakojo skolinimosi limitus. Dėl šios priežasties negalime pasisakyti už Savivaldybės 

2017-12-31 skolinius įsipareigojimus. 

 

5. SAVIVALDYBĖS PASKOLOS, SUTEIKTOS GARANTIJOS  

Paskolos, teiktos išvados, garantijos 

Savivaldybės administracijos iš kredito įstaigų paimtų paskolų didžiausią dalį sudaro 

paskolos skirtos skoloms dengti už atliktus darbus, paslaugas, iš Finansų ministerijos (refinansuotos 

Šiaulių banko) – investiciniams projektams finansuoti.  

 2017 m. negrąžintos paskolos 

Savivaldybės 2017-01-01 negrąžintų paskolų likutis ilgalaikių 8 816,0 tūkst. Eur42.  

Savivaldybės 2017-12-31 negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis – 8 721,8 tūkst. Eur.  

 negrąžintų paskolų, kurių likutinė trukmė daugiau kaip 1 metai – 8 721,8 tūkst. Eur43; 

 negrąžintų paskolų, kurių likutinė trukmė tarp 1 ir 5 metų – 425,2 tūkst. Eur; 

 negrąžintų paskolų, kurių likutinė trukmė tarp 5 ir 7 metų – 935,6 tūkst. Eur; 

 negrąžintų paskolų, kurių likutinė trukmė tarp 7 ir 10 metų – 7 361,0 tūkst. Eur. 

Per 2017 metus negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis nežymiai sumažėjo 94,2 tūkst. Eur. 

Trumpalaikių paskolų 2017 m. Savivaldybė neturėjo.   

2017 m. gautos paskolos 

Savivaldybės 2017-12-31 prisiimti vidaus skoliniai įsipareigojimai – 886,40 tūkst. Eur: . 

 90,36 tūkst. Eur iš 292,00 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos44 gautos 2016 m. Paskolos likutis 

– 0 Eur. Paskola panaudota Savivaldybės tarybos 2016-08-18 sprendime Nr. T1-431nurodytiems 

investiciniams projektams vykdyti. 

 796,03 tūkst. Eur iš 890,00 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos45 gautos 2017 m. Paskolos 

likutis – 93,97 tūkst. Eur. Panaudota Savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendime Nr. T1-670 

nurodytiems investiciniams projektams vykdyti 

2017 m. įvykdyti skoliniai įsipareigojimai 

Savivaldybės įvykdyti 2017-12-31 skoliniai įsipareigojimai – 980,60 tūkst. Eur: 

 grąžintas 980,60 tūkst. Eur kreditas AB Šiaulių bankui pagal 7 kredito sutartis,   

 

Savivaldybės 2017 m. patikslintame biudžete asignavimai paskolų ir palūkanų grąžinimui 

buvo suplanuoti iš dalies: paskoloms – 981,00 tūkst. Eur, palūkanoms – 220,30 tūkst. Eur46. 

Palūkanos kredito įstaigoms 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“ – 220,30 tūkst. Eur, atvaizduotos Savivaldybės 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (Forma Nr. 2), kasinės 

išlaidos – 217,8 tūkst. Eur (2,5 tūkst. Eur mažesnės, negu patikslinta ataskaitinio laikotarpio 

sąmata). 

Paskolos ir palūkanos atvaizduotos Skolinių įsipareigojimų 2017-12-31 ataskaitoje (Forma 

Nr. 3), Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje (Forma Nr. 2), Mokėtinų ir gautinų sumų 

ataskaitoje (Forma Nr. 4). Savivaldybės paskolos 2017-12-31 pateikiamos 5 priede. 

                                                           
42 Savivaldybės Skolinių įsipareigojimų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita, 2018-01-20 suvestinė (Forma Nr. 3-sav.). 
43 Skolinių įsipareigojimų ataskaitos 3-sav. Pažyma dėl skolinių įsipareigojimų pagal kreditorius, valiutas, pradinę ir 

likutinę trukmę 2017-12-31. 
44 Šilutės rajono savivaldybės ir Šiaulių banko 2016-06-03 sutartis Nr. KS-2016-028-07. 
45 Šilutės rajono savivaldybės ir Šiaulių banko 2017-05-19 sutartis Nr. KS-2017-013-07. 
46 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimas Nr. T1-581 Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų 

biudžeto patvirtinimo“, 2017-11-30 sprendimo Nr. T1-832 „Dėl Savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T1-

581 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 

http://www.infolex.lt/silute/Default.aspx?Id=3&DocId=39657
http://www.infolex.lt/silute/Default.aspx?Id=3&DocId=39657
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Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybė nesilaikė įstatymo47 13 str. 3 d. nuostatų, kad 2018 

m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) nebūtų 

didesnis už 2017 m. sausio 1d. įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti). 

Mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti: 2017-01-01 sudarė 1 420,4 tūkst. Eur;  

2018-01-01 sudarė 2 114,2 tūkst. Eur.  

Savivaldybės 2018 metų sausio 1 d. įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas 

paskoloms grąžinti) palyginus su 2017 metų sausio 1 d. įsiskolinimu (mokėtinos sumos, išskyrus 

sumas paskoloms grąžinti) padidėjo 694,2 tūkst. Eur (pagal Mokėtinų ir gautinų sumų 2017-12-31 

ataskaitą). 

Savivaldybė imdama paskolas neatsižvelgė į teisės aktų reikalavimus ir neužtikrino 

teisingo jų įgyvendinimo.  

 

Prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas 

Savivaldybės 2017-12-31 prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas ir laidavimo 

dokumentus dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolų – 619,4 tūkst. Eur48 Pagal suteiktą 

garantiją 2010 metais49. UAB „Šilutės vandenys“ vykdė Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 

„Aplinka ir darnus vystymasis“ projektus, kurių įgyvendinimui, nuosavų lėšų prisidėjimui, buvo 

gautos Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos paskolos. UAB „Šilutės vandenys“ vykdyti 

investiciniai projektai50 – užbaigti 2013 m. ir priduoti eksploatacijai51 (Investiciniai projektai: „Dumblo 

apdorojimo įrenginių statyba“ ir „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“; Nuotekų 

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

Armalėnuose, Švėkšnoje, Vainute, Saugose).  
Pagal Savivaldybės Tarybos 2017-07-27 suteiktą garantiją UAB „Šilutės vandenys“ 2017-

12-31 paskolos iš Finansų ministerijos nebuvo paėmusi ir įsipareigojimų neturėjo. 

Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl Savivaldybės prisiimtų 

įsipareigojimų yra teisingai atvaizduotos Formoje Nr. 3-sav., „Nebalansiniai įsipareigojimai“ ir 

nurodytos Aiškinamajame rašte52. 

 

Tarybai teiktos išvados dėl paskolos ir garantijos  
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba Savivaldybės tarybai teikė išvadą: 

 dėl Šilutės rajono savivaldybės galimybės imti 890,00 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą investicijų 

projektams finansuoti. Audito 2017 m. balandžio 26 d. išvada Nr. K14-5/153; Savivaldybės tarybos 

2017-04-27 sprendimas Nr. T1-67054. Sutartis su kredito įstaiga55 sudaryta, įvertinus vykdytos 

apklausos rezultatus ir komisijos pasirinktą laimėtoją56. 

 dėl Šilutės rajono savivaldybės garantijos suteikimo 1 100,00 tūkst. Eur ilgalaikei paskolai gauti 

uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“, investicijų projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų 

                                                           
47 Lietuvos Respublikos 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.  
48 Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė 2017-12-31 suvestinė (Forma Nr. 3-sav.). 
49 Savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimas Nr. 1-1485 „Dėl garantijos suteikimo“; 2010-12-01 sprendimas Nr. T1-

1588 „Dėl leidimo imti paskolą ir garantijos suteikimo“. 
50 Finansų ministerijos ir UAB „Šilutės vandenys“ paskolos 2010-12-29 sutartis  Nr. 688; 2011-03-29 sutartis Nr. 702. 
51 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. 
52 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už 2017 metus Aiškinamojo rašto 17 priedas.  
53 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017-04-26 audito ataskaita Nr. k14-5, išvada Nr. K14-5/1 „Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą vertinimo“. 
54 Savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimas Nr. T1-670 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“. 
55 Savivaldybės su AB Šiaulių banku 2017-05-19 kredito sutartis Nr. KS-20117-0013-07. 
56 Administracijos direktoriaus 2017-05-04 įsakymas Nr. AI-480„Dėl komisijos ilgalaikei paskolai gauti sudarymo“, 

Komisijos posėdžio 2017-05-17 protokolas Nr. 2017, pranešimas 2017-05-18 „Dėl sprendimo sudaryti sutartį“ Nr. R3-

(4.1.22)3671. 
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tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“ vykdyti. Kontrolės ir audito 

tarnybos 2017 m. liepos 12 d. išvada Nr. K14-1157; Savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimas 

Nr. T1-76358.  

Savivaldybė skolindamasi, projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos, įgyvendinti bei skoloms grąžinti, neviršijo Lietuvos Respublikos 2017 metų 

valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų 

savivaldybės skolos ir metinio savivaldybės grynojo skolinimosi limitų. 

Savivaldybės suteiktų garantijų limitas 2017 m. panaudotas 9,95 proc., – neviršijo teisės aktais 

nustatyto 10 proc. garantijų limito.  
 

6. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ VERTINIMAS 

Atlikome 15 VSS: Kintų Vydūno kultūros centras, Vydūno gimnazija, Senųjų kaimo tradicijų 

kultūros centras, Salos etnokultūros centras, Žemaičių etnokultūros centras, VšĮ Šilutės turizmo informacijos 

centras (2017-06-30 FAR); Rusnės specialioji mokykla, Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla, Švėkšnos 

„Saulės“ gimnazija, Pirmoji gimnazija (2017-09-30 FAR); Vydūno gimnazija, Rusnės specialioji mokykla, 

Žemaičių Naumiesčio darželis-mokykla, Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla, Šilutės lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas“ (2017-12-31) FAR vertinimą, atitiktį apskaitos registrų duomenims ir likučių teisingumą. 
 

BĮ Finansinės būklės ataskaitos (FBA) duomenų vertinimas 

str. II. 2. „Pastatai“ duomenys padidinti 0,9 tūkst. Eur; str. II. 3. „Infrastruktūros ir kiti statiniai“ 

duomenys sumažinti 0,9 tūkst. Eur ; str. II. „Iš savivaldybės biudžeto“ duomenys padidinti 0,6 tūkst. 

Eur; str. IV. „Iš kitų šaltinių“ duomenys padidinti 1,4 tūkst. Eur str.; II. 12. „Kiti trumpalaikiai 

įsipareigojimai“ duomenys padidinti 0,4 tūkst. Eur; str. IV „Sukauptas perviršis ir deficitas“ 

duomenys padidinti 0,2 tūkst. Eur (Žemaičių Naumiesčio darželis-mokykla); 
 

BĮ Veiklos rezultatų ataskaitos (VRA) duomenų vertinimas 

sąsk. 7412 „Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas“ duomenys sumažinti 33,1 tūkst. Eur 

(Vydūno gimnazija, Žemaičių Naumiesčio darželis-mokykla);  

 sąsk. 7432 „Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas“ duomenys padidinti 33,1 tūkst. Eur 

(Vydūno gimnazija, Žemaičių Naumiesčio darželis-mokykla); 

I. „Finansavimo pajamos“, str. I. 1. „Iš valstybės biudžeto“ duomenys padidinti 0,5 tūkst. Eur, I. 

str. I.2. „Iš savivaldybės biudžeto“ duomenys sumažinti 0,5 tūkst. Eur (Rusnės specialioji mokykla); 

str. III.1. „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ duomenys padidinti 36,3 tūkst. Eur (Žemaičių 

Naumiesčio darželis-mokykla, Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla); 

str. I. „Kitos veiklos pajamos“ duomenys sumažinti 36,3 tūkst. Eur (Žemaičių Naumiesčio 

darželis-mokykla, Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla). 
 

BĮ Grynojo turto pokyčių ataskaita (GTPA) duomenų vertinimas 

str. 16. „Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas“ duomenys sumažinti 0,2 tūkst. 

Eur (Žemaičių Naumiesčio darželis-mokykla). 

   BĮ Aiškinamojo rašto (AR) vertinimas 

Viešojo sektoriaus subjektas, sudarydamas AR, turi pateikti visas pastabas, kurios yra 

privalomos pagal 6-ojo VSAFAS reikalavimus: GTPA, PSA ataskaitose pastabos nesunumeruotos 

(Rusnės specialioji mokykla, lopšelis-darželis Ąžuoliukas); nedetalizuotos GTPA, PSA nurodytos 

sumos (lopšelis-darželis Ąžuoliukas). 

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.  

                                                           
57 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017-07-12 audito išvada Nr. K14-11 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

garantijos suteikimo“. 
58 Savivaldybės tarybos 2017-12-27 sprendimas Nr. T1-763 „Dėl garantijos suteikimo“. 
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7. SAVIVALDYBĖS 2017 M. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

RINKINIO IR AIŠKINAMOJO RAŠTO VERTINIMAS 

 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius, vadovaudamasis 

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 32 str.59 bei Savivaldybės tarybos Reglamento 238 str.60 

nustatytais reikalavimais, Kontrolės ir audito tarnybai savivaldybės konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų rinkinį pateikė nustatytais terminais – 2018-05-3061 (nustatyta iki 2018-05-31). 

Pagal Finansų ministro patvirtintą 2017 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtintą 

sąrašą62 Šilutės rajono savivaldybės subjektų grupę sudaro:  

 44 biudžetinių įstaigų; 

 5 viešųjų įstaigų, pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą 

priskirtų prie VSS (sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų); 

 Šilutės rajono savivaldybės iždo. 

Taip pat šiame ataskaitų rinkinyje yra įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro Savivaldybei 

priklausantis šių bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas: 

 3 kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės (UAB „Šilutės autobusų 

parkas“, UAB „Šilutės šilumos tinklai“, UAB „Šilutės vandenys“); 

 2 kiti subjektai (UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, Viešoji įstaiga 

„Pasienio žuvys“); 

 2 savivaldybės kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus 

subjektų (VšĮ „Šilutės sportas“, VšĮ „Šilutės turizmo informacijos centras“). 
 

Administracijos direktorius įsakymu63 paskyrė atsakingus asmenis už Administracijos, 

Iždo, VSS finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą, stebėseną ir tvirtinimą VSAKIS sistemoje. 

Pildant KFAR vadovaujamasi Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių 

konsolidavimo tvarkos aprašu64 . Rengiant KFAR konsoliduojamos Savivaldybės kontroliuojamų 

VSS finansines ataskaitas, visi VSS pateikė 2017 metų FAR duomenis konsolidavimui. 

Konsolidavimas buvo vykdomas sudedant FA atitinkamus straipsnius ir eliminuojant 

konsoliduojamų subjektų tarpusavio ūkines operacijas ir jų rezultatus. Rengiant KFAR, buvo 

vadovautasi 1-ojo VSAFAS 38, 39 str.65 reikalavimais, nustatyta reikšminga suma, kuri viršija 0, 

1% Savivaldybės konsoliduotojo turto, t.y., 126,6 tūkst. Eur. Audituotos šios konsolidavimo 

ataskaitos, formos: 
 

Ataskaita K-KKK-A-KK 

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 

                                                           
59 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. įstatymas Nr. X-1212. 
60 Savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T1-118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento patvirtinimo“. 
61 Savivaldybės administracijos 2018-05-30 raštas Nr. R3-(4.1.16.)-4021 „Dėl savivaldybės konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų rinkinio pateikimo“. 
62 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 1K-36 „Dėl 2016 metų Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties, lygių ir atsakingų už 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo“. 
63 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. A1-59 ,,Dėl atsakingų asmenų 

paskyrimo už 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą ir tvirtinimą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų 

konsolidavimo informacinėje sistemoje“. 
64 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. A1-288 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų 

finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“ 
65 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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stulpelyje „Kontrolė-skirtumas“ nurodyti „0“. Savivaldybės KFAR informacija pateikta korektiškai. 

Koregavimo žurnalo įrašų duomenimis – iš viso atlikta 35 koreguojantys įrašai, iš jų 5 stornavimo ir 

30 registruoti duomenų koregavimo įrašai. Pagal Konsolidavimo metodikos 59 p., kiekvienas 

konsolidavimo įrašas pagrindžiamas konsolidavimo įrašo pažyma (VSAKIS – žurnalo įrašo 

pažyma). Visiems 35 koreguojantiems įrašams yra pateiktos pateisinančios pažymos.  
  

Ataskaitos K-KSP K-KK-M ir K-KBA-B-KK-M  

Atlikta tarpusavio sandorių eliminavimo peržiūra, peržiūrėtos tarpinių sąskaitų tikrinimo 

ataskaitos, tarpinės finansinės eilutės, kurios naudojamos eliminavime. Ataskaitos eliminavime 

nurodyta eilučių suma lygi „0“. Tarpinėse sąskaitose nėra likę užregistruotų reikšmingų sumų. 
 

Ataskaita K-TSP-B-KK 

Nesuderintos sumos bus pakoreguotos po Savivaldybės KFAR 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. 
 

Ataskaita K-PKA-D-KK 

Visiems koreguojantiems įrašams yra pateiktos pateisinančios pažymos. Rankiniai įrašai 

pateikti konsolidavimo formose, rankinių įrašų koregavimo operacijos pateiktos dvejybiniu įrašu. 

 

Ataskaita K-TSP-A-KK 

VSAKIS yra nustatomas informacijos, kuri yra derinama su kitais VSS, reikšmingumo lygis. 

Didžiausia leistina VSAKIS su kitu VSS nesuderinta suma kiekvienoje tarpusavio operacijų 

derinimo grupėje neviršijo 100,00 Eur. Gali būti nustatomas skirtingas derinamos informacijos 

reikšmingumo lygis, neviršijantis 100,00 Eur, kiekvienai tarpusavio operacijų derinimo grupei 

atskirai. Nesutapimai iki konsolidavimo proceso pabaigos ištaisyti.VSS, kurių FAR duomenys 

nebuvo įtraukti į ankstesnio ataskaitinio laikotarpio atitinkamus KFAR, VSS tarpusavio 

operacijoms suderinti pateikia informaciją apie operacijas atskirai su kiekvienu VSS nurodytas 

tarpusavio operacijų derinimo grupes. VSS, kurių FAR duomenys buvo įtraukti į atitinkamus 

KFAR, kitą ataskaitinį laikotarpį turi suderinti informaciją apie pradinius likučius tik su tais VSS, 

kurių FAR duomenys nebuvo įtraukti į praėjusio ataskaitinio laikotarpio atitinkamus KFAR. 

Suderinta tarpusavio operacijų informacija yra teikiama VSAKIS atskirose duomenų įvedimo 

formose ir detalizuojama. 
 

Konsoliduotos FBA eil. B. „Biologinis turtas“  

Biologinio turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas aiškinamojo rašto 9, 

10 prieduose. Eur. 2017-12-31 biologinio turto likutis – 18,74 tūkst. Eur. Tai ne žemės ūko veikloje 

naudojamas biologinis turtas, kurį sudaro parkai, želdiniai. Palyginus VSS biologinio turto 

duomenis su Aiškinamajame rašte, nurodytos sumos sutampa. Didžiausią biologinio turto dalį 

sudaro 18,3 tūkst. Eur. (Savivaldybės administracija) arba 97,4%, 0,3 tūkst. Eur arba 1,5% (Saugų 

vaikų globos namai), 0,3 tūkst. Eur (Žibų pradinė mokykla) 0,1 tūkst. Eur arba 0,6%.  
 

Konsoliduotos FBA eil. C. „Trumpalaikis turtas“ str. III. 5. „Sukauptos gautinos sumos“  

Savivaldybės per vienerius metus gautinos sumos sudarė – 6 892,01 tūkst. Eur. Didžiausią 

dalį per vienerius metus gautinų sumų sudarė sukauptos gautinos sumos (5 149,58 tūkst. Eur) ir 

gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (1 249,67 tūkst. Eur). Per 

vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 770,07 tūkst. 

Eur. Konsoliduotoje FBA teisingai nurodytos sukauptos gautinos sumos. Aiškinamajame rašte 

neatitikimų nenustatyta. 
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Konsoliduotos FBA eil. D. „Finansavimo sumos“  
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudarė 42 

078,72 tūkst. Eur. Finansavimo sumų iš Savivaldybės biudžeto konsoliduotose ataskaitose neturi 

likti – visos sumos yra eliminuojamos derinamose ir nederinamose operacijose. Finansavimo sumų 

likutis iš ES lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 15 101,39 tūkst. Eur, iš kitų šaltinių – 6 

755,84 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 63 935,95 tūkst. Eur finansavimo pajamų 

sąnaudoms iš finansavimo sumų kompensuoti. Savivaldybės finansavimo sumų likutis per 

ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 276,84 tūkst. Eur. 
 

Konsoliduotos FBA eil. C. „Trumpalaikis turtas“, str. V. „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“  

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1 889,75 tūkst. Eur. 

Didžiąją dalį pinigų ir pinigų ekvivalentų likučio sudarė: 844,7 tūkst. Eur arba 44,7% Savivaldybės 

iždo, 352,4 tūkst. Eur arba 18,6% Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras, 166,0 tūkst. Eur 

arba 8,8% VšĮ Šilutės ligoninė, 158,2 tūkst. Eur arba 8,4 % Šilutės rajono savivaldybės 

administracija, 88,7 tūkst. Eur arba 4,7 % VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras pinigų 

likutis. Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant ES finansinę paramą) sudarė 426,4 tūkst. Eur. Pinigai 

iš Savivaldybės biudžeto sudarė 858,5 tūkst. Eur. Pinigai iš kitų šaltinių sudarė 604,9 tūkst. Eur.  
 

Konsoliduotos FBA eil. F. „Grynasis turtas“, str. II „Nuosavybės metodo įtaka“ ir str. III.1 

„Einamųjų metų perviršis ar deficitas“  

Savivaldybės grynasis turtas 2017-12-31 sudarė 46 711,17 tūkst. Eur. arba 36,9 proc. 

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 1 211,14 tūkst. Eur. Į Savivaldybės grynąjį turtą įtraukta nuosavybės 

metodo įtaka sudarė 6 092,43 tūkst. Eur. Nuosavybės metodo įtakos ataskaitinio laikotarpio 

rezultatas parodo Savivaldybės kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų ne VSS ataskaitinio laikotarpio 

rezultatą, tenkantį Savivaldybei. Nuosavybės metodo įtaka ataskaitinio laikotarpio grynajam 

perviršiui/deficitui sudarė 6 216,33 tūkst. Eur. Dalininkų kapitalas teisės aktų nustatyta tvarka yra 

lygus steigėjų įnašų vertei. Sveikatos priežiūros VSS dalininko kapitalas nepakito ir (steigėjo 

įnašas) sudarė 699,82 tūkst. Eur. 
 

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita  

Konsoliduotieji Savivaldybės pinigų srautai iš pagrindinės veiklos rodo, kokiu mastu 

Savivaldybė finansavo savo veiklą iš mokesčių, kitų pajamų, gautos finansinės paramos. 2017-12-

31 pagrindinės veiklos pinigų srautai – 6 667,77 tūkst. Eur; 47,3% visų įplaukų sudarė gautos 

finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš valstybės biudžeto, 33,7% visų įplaukų – įplaukos iš 

mokesčių, 15,4% – gautos įplaukos už suteiktas paslaugas ir 1,7% – kitos įplaukos (finansavimas iš 

ES, gautos palūkanos, kitos įplaukos). Kitiems VSS pervestos lėšos sudarė 393,46 tūkst. Eur, 

išmokos – 48 656,42 tūkst. Eur. Didžiausia išmokų dalis tenka švietimo funkcijai (35,3%) – 17 

171,33 tūkst. Eur, socialinės apsaugos funkcijai (26,9%) – 13 077,17 tūkst. Eur ir sveikatos 

apsaugos funkcijai (13,2%) – 6 437,53 tūkst. Eur. Investicinės veiklos pinigų srautai, susidarę iš 

ilgalaikio turto įsigijimo (6 485,4 tūkst. Eur) ir iš ilgalaikio finansinio turto įsigijimo (20,3 tūkst. 

Eur), ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 6 505,7 tūkst. Eur. Finansinės veiklos pinigų srautai 

sudarė 63,52 tūkst. Eur. Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė 1 889,75 tūkst. Eur.  
 

Konsoliduotos VRA eil. E. „Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas“  

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas rodomas VSS finansinės ir investicinės veiklos 

perviršis ar deficitas per ataskaitinį laikotarpį, 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 2017 m. sudarė 224,2 tūkst. Eur, sąnaudos – 
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224,2 tūkst. Eur. Konsoliduotoje VRA teisingai pateikti VSS finansinės ir investicinės veiklos 

rezultatų duomenys. Aiškinamajame rašte nurodytos VSS finansinės ir investicinės veiklos rezultatų 

sumos teisingai.  
 

Konsoliduotos VRA eil. E. „Finansavimo pajamos“  

Konsoliduotoje VRA teisingai pateikti VSS finansavimo pajamų duomenys. Mokesčių 

pajamos bendrąja verte sudarė 25 353,6 tūkst. Eur.  
 

Konsoliduotos VRA eil. B. „Pagrindinės veiklos sąnaudos“  

Konsoliduotoje VRA pagrindinės veiklos sąnaudos parodytos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, ataskaitoje teisingai 

pateikti VSS finansavimo pajamų duomenys. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2017 m. – 56 999,12 

tūkst. Eur, iš jų 32,8% tenka švietimo, 23,5% – socialinės apsaugos funkcijoms. Darbo užmokesčiui 

ir socialinio draudimo įmokoms apskaičiuoti VSS patyrė 26 722,53 tūkst. Eur sąnaudų (46,8 proc. 

pagrindinės veiklos sąnaudų), daugiausiai teko: švietimo funkcijai – 13 637,52 tūkst. Eur (51,0% 

visų darbo užmokesčio sąnaudų); sveikatos apsaugos funkcijai – 6 226,17 tūkst. Eur (23,3% visų 

darbo užmokesčio sąnaudų). Į Savivaldybės KFAR įtraukiamos viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 

finansinės ataskaitos, tačiau 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 sąnaudų apskaičiuota 5 336,88 tūkst. Eur arba 9,4% visų 

sąnaudų. Sąnaudų struktūroje didžiausia dalis – 59,3%, t.y. 3 163,87 tūkst. Eur tenka bendroms 

valstybės paslaugų ir 18,6%, t. y. 997,13 tūkst. Eur ekonomikos funkcijoms. Komunalinių paslaugų 

ir ryšių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė tik 3% visų sąnaudų (1 683,35 tūkst. 

Eur).  

Transporto sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė tik 0,9% visų Savivaldybės sąnaudų.  

Socialinių išmokų sąnaudų straipsnyje parodytos tik iš valstybės biudžeto mokamų 

socialinių išmokų sąnaudos. Šios sąnaudos sudaro 17,9% visų pagrindinės veiklos sąnaudų, t.y. 10 

212,51 tūkst. Eur. Finansavimo sąnaudos prieš eliminavimą sudarė 19 946,6 tūkst. Eur. Suderinus 

tarpusavio operacijas ir eliminavus 19 593,7 tūkst. Eur sumą tarpusavio operacijų, ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje finansavimo sąnaudos sudarė 352,9 tūkst. Eur, kadangi buvo finansuojamas 

kitos konsolidavimo grupės subjektas. 
  

Konsoliduotos FBA eil. A. „Ilgalaikis turtas“  

Savivaldybėje 2017-12-31 užregistruoto konsoliduoto ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė 

vertė – 280,21 tūkst. Eur. Didžiausią dalį nematerialiojo turto sudarė kitas nematerialusis turtas – 

170,28 tūkst. Eur bei programinė įranga ir jos licencijos – 109,93 tūkst. Eur. Per 2017 m. 

nematerialusis turtas sumažėjo 82,17 tūkst. Eur, apskaičiuota 191,09 tūkst. Eur nematerialiojo turto 

amortizacija ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacijos suma – 1 882,55 tūkst. Eur. 

Nematerialiojo turto nuvertėjimo suma sudarė 0,16 tūkst. Eur. Per metus nematerialiojo turto buvo 

įsigyta už 112,41 tūkst. Eur.  
 

Konsoliduotos FBA eil. C. „Trumpalaikis turtas“, str. „Per vienerius metus gautinos sumos“  

- Apskaitoje užregistruoto nuvertėjimo požymiai pagrįsti ir atitinka 17-ojo VSAFAS nuostatas. 

Nuvertėjimas užregistruotas teisinga verte ir teisingomis sąskaitų korespondencijomis; nuvertėjimas 

apskaičiuotas teisinga suma, skaičiuojant nuvertėjimą taikomas nuvertėjimo procentas. Nustatyta, 

kad suma iškelta iš ilgalaikių gautinų sumų į trumpalaikes gautinas sumas po vienerių metų gautinų 

sumų einamųjų metų dalies yra teisinga; Aiškinamajame rašte pateikta VSAFAS reikalaujami 

duomenys apie per vienerius metus gautinas sumas teisingi; nurodytos gautinos sumos, kurių 

nuvertėjimas pripažintas; FBA nurodyta per vienerius metus gautina suma (C.III.1 - C.III.6 eil.) 

sutampa su Aiškinamajame rašte nurodytomis sumomis. KFAR nurodyta per vienerius metus 
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gautinų sumų nuvertėjimas (12 priedas) sutampa su Aiškinamajame rašte nurodytomis sumomis. 

Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas 770,07 tūkst. Eur. 
-  

KFAR 2017 m. įsipareigojimų srities duomenys  

Savivaldybės finansinius įsipareigojimus sudaro gautos ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos, 

mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus, tiekėjams mokėtinos sumos, sukauptos mokėtinos sumos ir 

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje sudarė 7 647,93 tūkst. Eur. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje sudarė 8 344,04 tūkst. Eur. Iš jų – 1 232,49 tūkst. Eur sudarė ilgalaikių 

įsipareigojimų einamųjų metų dalis. Paskolos, kurių grąžinimo terminas ilgesnis nei vieneri metai – 

8 721,81 tūkst. Eur. Šilutės rajono savivaldybė yra suteikusi garantiją paskolai gauti UAB „Šilutės 

vandenys“ investiciniams projektams finansuoti. 2017 m. pabaigoje Savivaldybės kiti trumpalaikiai 

įsipareigojimai sudarė 7 111,55 tūkst. Eur. Iš jų: 245,34 tūkst. Eur sudarė grąžintinos finansavimo 

sumos valstybės biudžetui, 729,31 tūkst. Eur įvairios mokėtinos socialinės išmokos (pensijos, 

išmokos vaikams, įvairios kompensacijos). 2017 m. pabaigai trumpalaikės mokėtinos sumos sudaro 

6 136,91 tūkst. Eur, iš jų 41,0 proc. sudarė mokėtinos sumos tiekėjams ir 51,0 proc. sukauptos 

mokėtinos sumos. 2017 m. pabaigoje Savivaldybės tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 2 516,29 

tūkst. Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruotos 1 609,61 tūkst. Eur sukauptos 

atostoginių sąnaudos.  

Rengiant 2017 m. KFAR, VSS užregistravo klaidų taisymus po 2016 metų KFAR 

patvirtinimo VSAKIS. Žemesnio lygio VSS atliktų taisymų įtaka įvertinta Savivaldybės 2017 m. 

KFAR. Pastebėtos klaidos ištaisytos pagal 7 VSAFAS reikalavimus. Apskaitos keitimo ir klaidų 

taisymo įtaka FBA ir VRA straipsniams sudarė – 6 239,57 tūkst. Eur. iš jų: VSS iš savivaldybės 

biudžeto gautų finansavimo sumų pergrupavimo atstatymas – 3 305,5 tūkst. Eur; Šilutės rajono 

savivaldybės iždo ataskaitų duomenys – 2 911,5 tūkst. Eur (apskaitos registro „Didžioji knyga“ 228 

„Sukauptos finansavimo pajamas” sąskaitos likučio pokytis). 

Savivaldybės Administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja, atlikdama 

konsolidavimo klaidų taisymo įrašus, pagrįsdama buhalterinėmis pažymomis, koregavo VSS 

neteisingai pateiktą eliminavimo informaciją, taisė subjektų apskaitoje nustatytas klaidas. 
 

Savivaldybės administracijos konsolidatorius taiko kontrolės procedūras, užtikrinančias, kad jų 

KFAR būtų nurodyta teisinga informacija, ar įsitikina, kad konsoliduojamų subjektų FAR teisingi.  
 

Remiantis VSS tarpusavio sandorių suderinimo pažyma, darytina išvada, kad Savivaldybės 2017 m. 

KFAR pateiktas suderinus visus sandorius. KFAR pagal derinimo ir eliminavimo ryšius yra 

korektiškas. VSAKIS užtikrina, kad tinkamai sutikrintos ir atliktos kontrolės procedūros. 

 

Konsolidavimo procese dalyvaujančių VSS pateikti duomenys VSAKIS yra teisingi ir patikimi, 

išskyrus (Ataskaitos 10, 11, 15, 22, 23, 24 psl. ) nurodytas klaidas, neatitikimus. 

8. SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2017 M. 

ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

Už Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos (bendros) 

parengimą atsakinga Savivaldybės administracija. Savivaldybės administracija 2018-05-04 Kontrolės 

ir audito tarnybai pateikė Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą66 

toliau – Ataskaita.  

                                                           
66 Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2018-05-04 raštas Nr. R3-(4.1.11.)-3401 „Dėl Savivaldybės turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos pateikimo“. 



31 
Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės biudžeto  

ir turto naudojimo finansinio ir teisėtumo audito ataskaita  

 

Kontrolės ir audito tarnyba 

 

Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nefinansinio turto, kurį 

savivaldybės biudžetinės įstaigos patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja juo, 2016-12-31 

pagal biudžetinių įstaigų duomenis balansinė vertė – 81 270,9 tūkst. Eur, ilgalaikis materialusis 

turtas – (balansinė vertė) 80 509,9 tūkst. Eur, ilgalaikis nematerialusis turtas – 585,6 tūkst. Eur, 

atsargos – 390,9 tūkst. Eur.  

Nefinansinio turto, kurį savivaldybės biudžetinės įstaigos patikėjimo teise valdo, naudoja ir 

disponuoja juo 2017-12-31 balansinė vertė – 85 826,7 tūkst. Eur, ilgalaikis materialusis turtas – 

(balansinė vertė) 85 132,7 tūkst. Eur, ilgalaikis nematerialusis turtas – 259,4 tūkst. Eur, atsargos – 

415,8 tūkst. Eur.  

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba nustatė Savivaldybės administracijos ilgalaikio 

turto „Kiti statiniai“ reikšmingas kiekybiniu požiūriu klaidas, (Ataskaitos 4.8. „Kelių ir gatvių 

apskaita“), kurios turi įtakos Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos 

teisingumui ir patikimumui. 
 

Administracijos apskaitoje neužregistruoti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų atnaujinimo 

skoliniai įsipareigojimai, (Ataskaitos 4.9. „Modernizavimo darbai“),  kurie turi įtakos Savivaldybės 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos, Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų 

2017 m. rinkinio, Skolinių įsipareigojimų 2017 metų ataskaitos teisingumui ir patikimumui, ir 

galimai įtakoja skolinimosi limitus. 

 

BENDROSIOS IŠVADOS 

 

1. Nesivadovaujant Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, 23-iojo VSAFAS reikalavimais, ne 

visi viešojo sektoriaus subjektai laiku (arba netinkamai), paskelbė savo interneto svetainėse 2017 

metų finansinių ataskaitų rinkinius. 

2. Žemės nuomos mokesčio nepriemokų nuvertėjimo požymiai nenustatomi ir buhalterinėje 

apskaitoje neregistruojami nuvertėjimai, nors, vadovaujantis 17-uoju standartu, yra pakankamai 

požymių, rodančių, kad finansinis turtas, t.y. valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokos, yra 

nuvertėjęs, nepriemokų struktūroje yra juridinių asmenų, kurie yra bankrutavę ar bankrutuojantys. 

3. Valstybinės žemės nuomos mokesčio susidariusios 2017-12-31 nepriemokos – 26,5 tūkst. Eur 

neinventorizuotos. Žemės nuomos mokesčio skolos sistemingai už 2014, 2015, 2016, 2017 metus 

neinventorizuojamos. 

4. Negalime patvirtinti gautų įmokų už valstybinės žemės nuomos mokesčio bei susidariusių  

2017-12-31 nepriemokų duomenų pateikimo teisingumo. 

5. Neatlikta gautinų sumų 678,7 tūkst. Eur už komunalines atliekas 2017-12-31 inventorizacija. 

Skolos už komunalines atliekas 2014, 2015, 2016, 2017 m. sistemingai neinventorizuojamos. 

6. Negalime patvirtinti gautų įmokų bei susidariusių 2017-12-31 skolų už komunalines atliekas 

678,7 tūkst. Eur duomenų pateikimo teisingumo. 

7. Nesivadovauta 17-uoju, 22-uoju VSAFAS, neatliktos gautinų sumų už komunalines atliekas 

mokesčio nuvertėjimo procedūros ir nuvertėjimas neužregistruotas apskaitoje. 

8. Savivaldybės 2017-12-31 mokėtinos sumos (kreditinis įsiskolinimas) – 10 836,0 tūkst. Eur, iš 

jų: Savivaldybės administracijos mokėtinos sumos (kreditinis įsiskolinimas) – 2 827,6 tūkst. Eur 

arba 59,9% visų Savivaldybės kreditinių įsiskolinimų. 

9. Nepakankamai dedamos pastangos dėl įsisenėjusių gautinų sumų (debetinių skolų) pripažinimo 

beviltiškomis bei jų nurašymo ir išėmimo iš apskaitos registrų, iš viso 45,6 tūkst. Eur. 
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10. Savivaldybės biudžeto asignavimai, skirti piniginei socialinei paramai, perskirstyti ir panaudoti 

kitoms reikmėms, vadovaujantis tvarkos aprašo67 reikalavimais. 

11. Ne visais atvejais BĮ sukurtos viešųjų pirkimų sistemos funkcionuoja, nepakankamai 

reglamentuoti viešųjų pirkimų koordinavimo, priežiūros ir vidaus kontrolės procesai.  

12. Valstybės kontrolė nustatė neatitikimus ir 2015-07-31 audito ataskaitoje rekomendavo Šilutės 

rajono savivaldybei grąžinti netinkamai panaudotus 130,908 tūkst. Eur, ne pagal paskirtį panaudotas 

valstybės biudžeto dotacijas – melioracijos statiniams rekonstruoti, o ne valstybei nuosavybės teise 

priklausantiems melioracijos ir hidrotechnikos statiniams valdyti ir naudoti. Pagal 2016-01-16 

sutartį Nr. 8P-16-006 Savivaldybė per 5 metus turės grąžinti 130,908 tūkst. Eur. 

13. Sutartinis įsipareigojimas 2017-12-31 buvo įvykdytas, tačiau Administracija Savivaldybės 

biudžete neplanavo asignavimų (dėl grąžinimo netinkamai panaudotų lėšų) nei 2016 m., nei 2017 

m. 

14. Neužregistruoti 2017-12-31 sutartiniai įsipareigojimai: ilgalaikiai įsipareigojimai –130,908 

tūkst. Eur ir einamųjų metų įsipareigojimų dalis – 26,182 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos 

apskaitos registruose, finansinių ataskaitų rinkinyje (FAR), konsoliduotame finansinių ataskaitų 

rinkinyje (KFAR) – neatvaizduota.  

15. Savivaldybė skolindamasi, projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos 

tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti bei skoloms grąžinti, neviršijo Lietuvos Respublikos 

2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme 

nustatytų savivaldybės skolos ir metinio savivaldybės grynojo skolinimosi limitų. 

16. Savivaldybės suteiktų garantijų limitas 2017 m. panaudotas 9,95 proc., – neviršijo teisės aktais 

nustatyto 10 proc. garantijų limito. 

17. Savivaldybė nesilaikė įstatymo68 13 str. 3 d. nuostatų, kad 2018 m. sausio 1 d. esantis 

įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) nebūtų didesnis už 2017 m. 

sausio 1d. įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti). 

18. Įgyvendinant rekomendacijas, keliai, gatvės (po 1 Eur) buvo perskaičiuotos tikrąja verte, tačiau 

neįtrauktos į apskaitos registrus. Savivaldybės ilgalaikis turtas 2017-12-31 sumažintas – 6 995, 363 

tūkst. Eur, neparodo Savivaldybės tikrosios turto padėties. Klaidos dydis viršijo nustatytą 

reikšmingumo lygį (1 582,98 tūkst. Eur). 

19. Tarybos sprendimuose, Vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašuose, klaidingai įtraukti 

regioninės reikšmės keliai ir gatvės. Neteisingai 7 seniūnijų apskaitoje įtrauktų 21 regioninės 

reikšmės kelio ir gatvės pradinė vertė – 938,969 tūkst. Eur, likutinė vertė – 649,240 tūkst. Eur. 

20. Ilgalaikio materialiojo turto grupės 1203201 „Kiti statiniai“ – keliai pateikta informacija 2017 

metų Administracijos FAR, Savivaldybės KFAR – nepatikima. 

21. Biudžetinės įstaigos 2017 m. ne visais atvejais užtikrino inventorizacijų tinkamą atlikimą, kad 

turtas būtų inventorizuotas ir apskaitytas teisės aktų nustatyta tvarka. 

22. Įgyvendinant rekomendacijas, 14 BĮ bibliotekų fondus apskaitė sąskaitoje „Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas (bibliotekų fondai)“, 2017-12-31 ilgalaikį turtą padidino – 228,5 tūkst. Eur. 

                                                           
67 Šilutės rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T1-2425 „Dėl nepanaudotų lėšų, skirtų 

piniginei socialinei paramai, naudojimo Šilutės rajono savivaldybėje kitoms savarankiškoms funkcijoms finansuoti 

tvarkos aprašo. patvirtinimo“. 
68 Lietuvos Respublikos 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.  
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23. Keturių BĮ vadovai 2017 m. nesivadovavo Administracijos direktoriaus įsakymu dėl vieningos 

apskaitos sistemos „Biudžetas“ diegimo, nesiėmė priemonių bei nevykdė kontrolės, kaip įstaigoje 

pereita prie apskaitos, diegiant VSAFAS nuostatas.  

24. Administracijos Centralizuota buhalterija nepateikė Savivaldybės gyvenamųjų patalpų 

atnaujinimo darbų skolinių įsipareigojimų duomenų (sumos). 

25. Administracijos apskaitoje neužregistruoti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų atnaujinimo 

skoliniai įsipareigojimai, kurie turėjo būti atvaizduoti Skolinių įsipareigojimų 2017 metų ataskaitoje 

ir galimai įtakojo skolinimosi limitus.  

26. Savivaldybės administracijos konsolidatorius taiko kontrolės procedūras, užtikrinančias, kad jų 

KFAR būtų nurodyta teisinga informacija, ar įsitikina, kad konsoliduojamų subjektų FAR teisingi. 

27. Remiantis VSS tarpusavio sandorių suderinimo pažyma, galime daryti išvadą, kad Savivaldybės 

2017 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. 

28. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba nustatė Savivaldybės administracijos ilgalaikio turto 

„Kiti statiniai“ klaidas ir netikslumus, (Ataskaitos 4.8. „Kelių ir gatvių apskaita“), kurie turi įtakos 

Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2017 m. ataskaitos, Savivaldybės 

konsoliduotųjų ataskaitų 2017 m. rinkinio teisingumui ir patikimumui. 

29. Administracijos apskaitoje neužregistruoti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų atnaujinimo 

skoliniai įsipareigojimai, (Ataskaitos 4.9. „Modernizavimo darbai“), kurie turi įtakos Savivaldybės 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2017 m. ataskaitos, Savivaldybės konsoliduotųjų 

ataskaitų 2017 m. rinkinio teisingumui ir patikimumui. 

 

REKOMENDACIJOS 

 

Administracijos direktoriui 

Įpareigoti atsakingus asmenis: 

 

1. Vadovaujantis 17-uoju VSAFAS, nustatyti žemės nuomos mokesčio nepriemokų nuvertėjimo 

požymius ir registruoti nuvertėjimus buhalterinėje apskaitoje, kadangi yra pakankamai požymių, 

rodančių, kad finansinis turtas – nuvertėjęs, yra juridinių asmenų, kurie bankrutavę ar 

bankrutuojantys. 

2. Vadovautis Administracijos direktoriaus įsakymais, inventorizuoti valstybinės žemės nuomos 

mokesčio susidariusias nepriemokas. 

3. Vadovautis Administracijos direktoriaus įsakymais, inventorizuoti gautinas sumas už 

komunalines atliekas. 

4. Vadovaujantis 17-uoju, 22-uoju VSAFAS, atlikti gautinų sumų už komunalines atliekas 

mokesčio nuvertėjimo procedūros ir nuvertėjimą užregistruoti apskaitoje. 

5. Imtis priemonių dėl susidariusių skolų išieškojimo: už valstybinės žemės nuomos mokesčio, 

komunalines atliekas. 

6. Imtis priemonių dėl įsisenėjusių gautinų sumų (debetinių skolų) pripažinimo beviltiškomis bei 

jų nurašymo ir išėmimo iš apskaitos registrų – 53,9 tūkst. Eur. 
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7. Patikslinti Savivaldybės biudžetą asignavimais, kad laiku būtų vykdomi sutartiniai 

įsipareigojimai dėl netinkamai panaudotos valstybės biudžeto dotacijos – melioracijos statiniams 

rekonstruoti. 

8. Užregistruoti sutartinius įsipareigojimus: ilgalaikiai įsipareigojimai –130,908 tūkst. Eur ir 

einamųjų metų įsipareigojimų dalis – 26,182 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos apskaitos 

registruose bei ataskaitose. 

9. Į Administracijos buhalterinę apskaitą įtraukti seniūnijų perskaičiuotas kelių, gatvių tikrąsias 

vertes, padidinti Ilgalaikio turto registrą „Kiti statiniai“ – 6 995,4 tūkst. Eur. 

10. Visiems ilgalaikio turto vienetams (keliams, gatvėms pagal teisės aktus) skaičiuoti 

nusidėvėjimus. Peržiūrėti kelių, gatvių nusidėvėjimo skaičiavimo teisingumą. 

11. Parengti Tarybos sprendimo projektą dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo išimant iš jo 

klaidingai įtrauktus 21 vnt. regioninės reikšmės kelius ir gatves, pradinė vertė – 938,969 tūkst. Eur, 

likutinė vertė – 649,240 tūkst. Eur. 

12. Rengiant Tarybos sprendimus, sąrašuose pateikti tikrą ir teisingą informaciją apie vietinės 

reikšmės kelius ir gatves. 

13. Buhalterinės apskaitos Ilgalaikio turto registre pateikti tikrą informaciją apie turtą: kelius, 

gatves. 

14. Užtikrinti vieningos buhalterinės apskaitos sistemos „Biudžetas“ įsisavinimą, panaudojimą, 

vykdyti kontrolę, kaip įstaigose pereita prie apskaitos, diegiant VSAFAS nuostatas.  

15. Pateikti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų atnaujinimo darbų skolinių įsipareigojimų duomenis 

– tikslias, raštu suderintas sumas. 

16. Administracijos buhalterinėje apskaitoje užregistruoti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų 

atnaujinimo skolinius įsipareigojimus. 

17.  Atvaizduoti Skolinių įsipareigojimų ataskaitoje, forma 3, ir įvertinti skolinimosi limitus.  

18. Vykdyti kontrolę ir užtikrinti, kad Savivaldybės 2019 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas 

(mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) nebūtų didesnis už 2018 m. sausio 1d. 

įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti. 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 8 punktu, 

prašytume iki 2018-09-01 informuoti apie priimtus sprendimus dėl audito ataskaitos rekomendacijų 

vykdymo. 

 

 

 

 

Savivaldybės kontrolierė    Jolita Stonkuvienė 

Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja    Judita Subačienė  

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė   Rasa Balandienė 

 

 

Audito ataskaita ir išvada surašyta 2 egz. 
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

 

Eil. 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Veiksmas / 

Priemonės / 

Komentarai 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas (data) 

 1 2 3 4 

1. Vadovaujantis 17-uoju VSAFAS, nustatyti žemės 

nuomos mokesčio nepriemokų nuvertėjimo 

požymius ir registruoti nuvertėjimus buhalterinėje 

apskaitoje, kadangi yra pakankamai požymių, 

rodančių, kad finansinis turtas – nuvertėjęs, yra 

juridinių asmenų, kurie bankrutavę ar 

bankrutuojantys. 

 

 

Savivaldybės 

administracija 

 

 

 

 

 

2. Vadovautis Administracijos direktoriaus įsakymais, 

inventorizuoti valstybinės žemės nuomos mokesčio 

susidariusias nepriemokas. 

Savivaldybės 

administracija 

  

3. Vadovautis Administracijos direktoriaus įsakymais, 

inventorizuoti gautinas sumas už komunalines 

atliekas. 

Savivaldybės 

administracija 

  

4. Vadovaujantis 17-uoju, 22-uoju VSAFAS, atlikti 

gautinų sumų už komunalines atliekas mokesčio 

nuvertėjimo procedūros ir nuvertėjimą užregistruoti 

apskaitoje. 

Savivaldybės 

administracija 

  

5. Imtis priemonių dėl susidariusių skolų išieškojimo: 

už valstybinės žemės nuomos mokesčio, 

komunalines atliekas. 

Savivaldybės 

administracija 

  

6. Imtis priemonių dėl įsisenėjusių gautinų sumų 

(debetinių skolų) pripažinimo beviltiškomis bei jų 

nurašymo ir išėmimo iš apskaitos registrų – 53,9 

tūkst. Eur. 

Savivaldybės 

administracija 

  

7. Patikslinti Savivaldybės biudžetą asignavimais, kad 

laiku būtų vykdomi sutartiniai įsipareigojimai dėl 

netinkamai panaudotos valstybės biudžeto dotacijos 

– melioracijos statiniams rekonstruoti. 

Savivaldybės 

administracija 

  

8. Užregistruoti sutartinius įsipareigojimus: ilgalaikiai 

įsipareigojimai –130,908 tūkst. Eur ir einamųjų 

metų įsipareigojimų dalis – 26,182 tūkst. Eur 

Savivaldybės administracijos apskaitos registruose 

bei ataskaitose. 

Savivaldybės 

administracija 

  

9.  Į Administracijos buhalterinę apskaitą įtraukti 

seniūnijų perskaičiuotas kelių, gatvių tikrąsias 

vertes, padidinti Ilgalaikio turto registrą „Kiti 

statiniai“ – 6 995,4 tūkst. Eur. 

Savivaldybės 

administracija 

  

10. 

 

Visiems ilgalaikio turto vienetams (keliams, 

gatvėms pagal teisės aktus) skaičiuoti 

nusidėvėjimus. Peržiūrėti kelių, gatvių 

nusidėvėjimo skaičiavimo teisingumą. 

Savivaldybės 

administracija 

 

  

11. 

 
Parengti Tarybos sprendimo projektą dėl vietinės 

reikšmės kelių ir gatvių sąrašo išimant iš jo 

klaidingai įtrauktus 21 vnt. regioninės reikšmės 

kelius ir gatves, pradinė vertė – 938,969 tūkst. Eur, 

Savivaldybės 

administracija 
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Eil. 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Veiksmas / 

Priemonės / 

Komentarai 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas (data) 

likutinė vertė – 649,240 tūkst. Eur. 

12. Rengiant Tarybos sprendimus, sąrašuose pateikti 

tikrą ir teisingą informaciją apie vietinės reikšmės 

kelius ir gatves. 

Savivaldybės 

administracija 

  

13. Buhalterinės apskaitos Ilgalaikio turto registre 

pateikti tikrą informaciją apie turtą: kelius, gatves. 

Savivaldybės 

administracija 

  

14. Užtikrinti vieningos buhalterinės apskaitos sistemos 

„Biudžetas“ įsisavinimą, panaudojimą, vykdyti 

kontrolę, kaip įstaigose pereita prie apskaitos, 

diegiant VSAFAS nuostatas.  

 

Savivaldybės 

administracija 

  

15. Pateikti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų 

atnaujinimo darbų skolinių įsipareigojimų 

duomenis – tikslias, raštu suderintas sumas. 

Savivaldybės 

administracija 

  

16. Administracijos buhalterinėje apskaitoje 

užregistruoti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų 

atnaujinimo skolinius įsipareigojimus. 

Savivaldybės 

administracija 

  

17. Atvaizduoti Skolinių įsipareigojimų ataskaitoje, 

forma 3, ir įvertinti skolinimosi limitus. 

Savivaldybės 

administracija 

  

18. Vykdyti kontrolę ir užtikrinti, kad Savivaldybės 

2019 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas 

(mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms 

grąžinti) nebūtų didesnis už 2018 m. sausio 1d. 

įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas 

paskoloms grąžinti. 

Savivaldybės 

administracija 

  

 

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. 
______________________________ 
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PRIEDAI 

 

            1 priedas 

 

Šilutės rajono savivaldybės 2008-2017 metų biudžeto pajamos, žemės nuomos mokestis, žemės 

nuomos mokesčio nepriemokos 

 

tūkst. Eur  

 

Metai 

Biudžeto 

pajamų planas  

Žemės nuomos mokestis  % nuo biudžeto 

pajamų 

 

Nepriemoka  planas įvykdymas % 

2017  100,0 126,1 126,1      26,5 

2016  100,0 122,7 122,7  32,5 

2015 35 866,5 115,8 130,7 112,7 0,3 30,7 

2014 33 086,4 115,8 128,7 111,1 0,3 39,1 

2013 30 467,4 115,8 128,6 110,9 0,4 53,2 

2012 32 528,8 115,8 134,2 115,8 0,4 52,5 

2011 36 108,2  136,1 139,4 102,3 0,3 50,9 

2010 32 423,3 115,8 136,1 117,5 0,4 49,0 

2009 33 836,2 115,8 148,2 127,9 0,4 56,4 

2008 35 375,5 115,8 152,2 131,3 0,4 47,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

              2 priedas 

 

 

Žemės nuomos mokesčio bendrosios nepriemokos kitimas 2012-2017 metais  
      Eur 

Metai Nepriemoka  % Delspinigiai % Bendroji nepriemoka % 

2012-12-31 49 249,41 94,4 2 842,05 5,4 52 170,32 100,0 

2013-12-31 50 156,47 94,4 2 949,93 5,5 53 106,40 100,0 

2014-12-31 35 915,42 91,7 3 227,35 8,2 39 142,78 100,0 

2015-12-31 28 913,44 94,2 1 755,68 5,8 30 669,12 100,0 

2016-12-31 31 198,11 93,7 2 118,41 6,3 33 316,52 100,0 

2017-12-31 24 145,48 90,9 2 401,83 9,0 26 547,31 100,0 
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3 priedas 

 

 

Šilutės rajono savivaldybės ir Administracijos (biudžeto ir deleguotų lėšų)  

kreditinio įsiskolinimo 2017-01-01 - 2017-12-31 kitimas ir struktūra  
tūkst. Eur 

 

Išlaidų pavadinimas 

Savivaldybė 

2017-01-01 

Administr

acija 

 

Proc. 

Savivaldy

bė 2017-

12-31 

Administr

acija 

 

Proc. 

Darbo užmokestis 62,4 48,6 77,9 71,5 60,6 84,7 

Iš jų; gyventojų pajamų mokestis 5,8 - - 12,4 9,0 72,5 

Socialinio draudimo įmokos 34,9 15,0 43,1 28,8 24,2 84,0 

Mityba 20,8 - - 12,9 - - 

Medikamentai 0,6 - - 0,3 - - 

Ryšių paslaugos 1,6 1,2 72,9 4,0 3,2 80,0 

Transporto išlaikymas 3,9 1,3 33,1 7,5 3,7 49,3 

Apranga, patalynė - - - - - - 

Spaudiniai - 6 - - - - 

Kitos prekės 4,8 4,6 97,1 6,9 3,6 52,1 

Komandiruotės - - - 0,2 0,2 100,0 

Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis 232,6 232,6 100,0 0,4 0,4 100,0 

Komunalinės paslaugos 44,4 8,4 18,9 52,0 7,7 14,8 

Ilgalaikio turto nuoma  - - - - - 

Ilgalaikio turto remontas 1,4 1,3 96,5 65,0 65,0 100,0 

Kvalifikacijos kėlimas - - - - - - 

Kitos paslaugos 361,9 354,3 98,0 278,7 276,8 99,3 

Palūkanos - - - - - - 

Subsidijos  84,5 84,5 100,0 58,6 58,6 100,0 

Socialinės išmokos (pašalpos)  167,3 167,3 100,0 122,6 122,6 100,0 

Kitos išlaidos 7,2 7,2 100,0 1,0 0,9 90,0 

Sandoriai dėl materialiojo ir 

nematerialiojo turto bei finansinių 

įsipareigojimų vykdymas: 

9 208,1 593,7 6,5 10 125,6 2 199,8 21,7 

Materialiojo ir nematerialiojo 

turto įsigijimo išlaidos 

392,1 392,1 100,0 1 403,2 1 403,7 100,0 

Ilgalaikio materialiojo turto 

kūrimas ir įsigijimas 

372,6 372,6 100,0 1 403,2 1 403,2 100,0 

Pastatai ir statiniai 360,4 360,4 100,0 1 403,2 1 403,2 100,0 

Negyvenamieji pastatai - - - - - - 

Kiti pastatai ir statiniai 360,4 360,4 100,0 1 403,2 1 403,2 100,0 

Mašinos ir įrengimai 12,2 12,2 99,7 - - - 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas - - - - - - 

Nematerialiojo turto kūrimas ir 

įsigijimas 

19 500 19 492 100,0 0,6 0,6 100,0 

Kompiuterinė programinė įranga 13 000 13 008 100,0 - - - 

Patentai - - - - - - 

Kitas nematerialusis turtas 6,5 6,5 100,0 - 0,6 - 

Paskolų grąžinimas 8 816,0 201,6 2,3 8 721,8 796,0 9,1 

Iš viso: 10 236,0 1 520,2 14,9 10 836,0 2 827,6 26,0 

 

_______________________________________ 
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            4 priedas 

Neteisingai 7 seniūnijų apskaitoje įtraukti 21 regioninės reikšmės keliai ir gatvės, Eur 
      

Eil. 

Nr. 

Kelio/Gatvės 

Nr. 

Kelio ruožo arba 

gatvės 

Apskaitoje 

registravimo data 

Pradinė vertė Likutinė vertė/ 

Tikroji vertė,  

1 2 3 4 5 6 

Vainuto seniūnija 

1. 9VA165 A. Baranausko g.  1994-12-01 31 605,94 616,96 

2. 9VA199 Tauragės g.  1994-12-01 57 729,97 24 665,97 

3. 9VA4265 Galnės g. 2015-11-30 1,00 91 041,54 

4. 9VA4265 Galnės g. 1994-12-01 12 984,53 0,00 

Viso 102 321,44 116 324,47                                                                                             

Pastaba. Galnės g. nurodyta vertė 1 Eur perskaičiuota tikroji vertė 

Eil. 

Nr. 

Kelio/Gatvės 

Nr. 

Kelio ruožo arba 

gatvės 

Apskaitoje 

registravimo data 

Pradinė vertė Likutinė vertė/ 

Tikroji vertė 

1 2 3 4 5 6 

Kintų seniūnija 

1. 10K2201 Kuršių g.  2008-07-15 60 716,81 31 585,34 

Viso 60 716,81 31 585,34 

Usėnų seniūnija 

1. 8u4210 Vytauto g. 1995-08-01 12 236,45 1 510,55 

2. 8u4220 Nemuno g. 1995-08-01 36 808,39 21 675,08 

Viso 49 044,84 23 185,63 

Katyčių seniūnija 

1. 11K4202 Stoniškių gatvė 1995-10-05 30 035,33 17 875,29 

2. 11K4224 Naikiškių gatvė 1995-10-05 31 157,03 20 570,78 

Viso 61 192,36 38 446,07 

Švėkšnos seniūnija 

1. 6S193 Vilkėnų g., Liepų a.  2008-08-01 34 587,30 8 623,11 

2. 6S193a Bažnyčios g. 2008-08-01 1 599,57 697,56 

3. 6S4208 Žalgirio g.  2008-08-01 8 290,08 3 616,23 

4. 6S4238 Gedminaičių g, 2008-08-01  517 878,53 372 968,71 

5. 6S4263 Veiviržėnų g.  2008-08-01 12 214,15 5 334,14 

6. 6I4250 Be pavadinimo 2008-08-01  2 745,02 1 504,53 

Viso 577 314,65 392 744,28 

Pastaba. pagal Kelių įstatymo 6 str., „keliai numeruojami ir pavadinimai jiems suteikiami sudarant kelių 

sąrašus“. 

Žemaičių Naumiesčio seniūnija 

1. 2ZN165 Dariaus ir Girėno – 

Klaipėdos g. 

1998-12-30 10 970,23 859,65 

2. 2ZN4207 Sodų g. 1998-12-30 5 965,01 0,00 

3. 2ZN4208 Laisvės g. 1998-12-30  56 905,43 44 626,40 

Viso 73 840,67 45 486,05 

Juknaičių seniūnija 

1. 5J4236 Beržų gatvė 1998-01-01 3 678,17 385,94 

2. 5P4211 Pieninės gatvė 1998-01-01 5 213,16 526,66 

3. 5P4220 Topolių gatvė 1998-01-01 2 606,58 252,03 

 4. 5P4220 Sodų gatvė 1998-01-01 3 041,01 303,81 

Viso 14 538,92 1 468,44 

Iš viso 938 969,69 649 240,28 

____________________________________ 
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5 priedas 

 Šilutės rajono savivaldybės paskolos 2017 m., Eur 
 

 
Eil.

Nr. 

Kreditori

us, 

sutarties 

data, Nr. 

Grąži

nimo 

termi

nas 

 

Likutis 

2017.01.01 

 

Gauta 

per2017 

m. 

 

Sumokėta 

per2017 m. 

 

Palūkanos 

per2017 m. 

 

Likutis 

2018.01.01 

 

Tikslas 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. FM 

2011-12-

27, Nr. 

2S-13 

2020-

12-31 

133225,21       133225,21 Trump. p. 

apyv. 

lėšoms 

2016 –

ilgal.   

2. AB 

Šiaulių 

bankas 

2012-09-

28 Nr. 

KS-2012-

014-07 

2022-

09-28 

1940841,06   323473,12 75171,87 1617367,94 Refinan. 

„Snoras“, 

DnB 

Nord 

bankas, 

Swedbank 

3. AB 

Šiaulių 

bankas 

2013-06-

28 Nr. 

KS-2013-

015-07 

2020-

06-28 

290910,6   77576,44 8415,10 213334,16 Ref.Snora

s 1575,9 

tūkst. Eur. 

ilgalaikių 

paskolų 

4. AB 

Šiaulių 

bankas 

2013-06-

28 Nr. 

KS-2013-

016-07 

2020-

06-29 

984923,56   262645,96 28490,65 722277,60 Skoloms 

apmokėti 

pagal 

faktoringo 

sutartį 

5. AB 

Šiaulių 

bankas 

2014-07-

10 Nr. 

KS-2014-

014-07 

2024-

07-10 

754819,72   100651,08 13767,84 654168,64 ES 

lėšomis iš 

dalies 

finansuoti 

investicini

us 

projektus 

6. AB 

Šiaulių 

bankas 

2014-10-

21 Nr. 

KS-2014-

021-07 

2024-

10-22 

309546,15   38692,68 5600,74 270853,47 Inv. pr. K. 

ir n. 

valyklų ir 

vand.“, 

L/d 

Žvaigždut

ė 

7. AB 

Šiaulių 

bankas 

2015-08-

11 Nr. 

2025-

08-10 

752200,00   83576 7691,39 668624,0 Inv.pr. 

pagal 

Tarybos 

2015-06-

25 spr. Nr. 
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KS-2015-

026-07 

T1-2559 

8. AB 

Šiaulių 

bankas 

2015-12-

07 Nr. 

KS-2015-

038-07 

2025-

12-06 

868860   93932 9889,62 774928,00 Kred. 

linijos 

refin. 

pagal 

2000-12-

20, Nr. 

15-00 su 

Šiaulių b 

9. AB 

Šiaulių 

bankas 

2016-06-

03 Nr. 

KS-2016-

017-07 

2027-

12-01 

2579000,00     61896,0 2579000,00 Refin.pas-

kolų FM.,  

2016-05-

05Tarybo

s s., T1-

317 

10. AB 

Šiaulių 

bankas 

2016-10-

21 Nr. 

KS-2016-

028-07 

2021-

10-20 

201641,25 90358,75   3663,55 292000,0 Invest. pr. 

2016-08-

18 

Tarybos s. 

T1-431 

11. AB 

Šiaulių 

bankas 

2017-05-

19 Nr. 

KS-2017-

013-07 

2025-

05-18 

 - 796031,6

1 

  3235,56 796031,61 Invest. pr. 

2017-04-

27 

Tarybos s. 

T1-670 

 Viso   8815967,55 886390,36 980547,28 217822,32 8721810,63  

 

_________________________________________ 


