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ĮŢANGA
Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 9 punktu, Kelmės rajono
savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba atliko Kelmės rajono savivaldybės 2013 metų biudţeto
įvykdymo ir metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditą.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos
planą,1 vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013-09-10 pavedimu2. Auditą
atliko Savivaldybės kontrolierė Daiva Bruţienė (grupės vadovė), Kontrolės ir audito tarnybos
specialistė Aušrelė Krugliakovienė.
Audituojamas subjektas – Kelmės rajono savivaldybės administracija (toliau –
Savivaldybės administracija) adresas: Vytauto Didţiojo g. 58, 86161, Kelmė, identifikavimo kodas
– 188678730.
Audito tikslas - įvertinti 2013 metų finansinių ir biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir
(ar) kitų ataskaitų duomenis bei Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę. Įvertinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2013 metų ataskaitą ir pareikšti
nepriklausomą nuomonę.
Vadovaujantis Biudţeto sandaros įstatymu3 savivaldybės biudţeto vykdymą organizuoja
Savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinį rengia
Savivaldybės administracija. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu4
savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (savivaldybės biudţetinių įstaigų,
Savivaldybės iţdo, Privatizavimo fondo ir kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų) rengia
Savivaldybės administracija, konsoliduotąsias ataskaitas pasirašo Savivaldybės administracijos
direktorius. Savivaldybės biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinį rengia ir teikia Finansų ministerijai Administracijos Finansų skyrius.
Audituojamuoju laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ėjo Irena
Sirusienė, Finansų skyriaus vedėjos pareigas – Vida Sinkevičienė. Kitų subjektų, kuriuose šio audito
metu atlikome pagrindines audito procedūras, atsakingi asmenys:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Subjektas
Savivaldybės iţdas
Savivaldybės Privatizavimo fondas
Savivaldybės administracija
Priešgaisrinės saugos tarnyba
Kelmės kultūros centras
Kelmės krašto muziejus
Kelmės maţasis teatras
Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
Kelmės "Kraţantės" pagrindinė mokykla
Kelmės meno mokykla
Kelmės specialioji mokykla
Uţvenčio vaikų lopšelis-darţelis
Tytuvėnų jaunimo mokykla
Socialinių paslaugų tarnyba
Liolių socialinės globos namai
Vijurkų vaikų globos namai

Subjekto vadovas
Irena Sirusienė
Irena Sirusienė
Irena Sirusienė
Artūras Kairys
Arnas Arlauskas
Danutė Ţalpienė
Algimantas Armonas
Genė Pulkienė
Stasys Jokubauskas
Asta Barčiauskienė
Kęstutis Vaineikis/Irena Biliuvienė
Audronė Popovienė
Danutė Buivydienė
Aldona Kvintufelienė
Steponas Dzimidas
Petras Tverijonas

Subjekto apskaitą
tvarkantis asmuo
Birutė Adomavičienė
Laima Petrauskienė
Irena Kairienė
Ieva Sasnauskienė
Graţina Narkienė
Marius Pranskus
Marius Pranskus
Aleksandra Jurgilienė
Justina Alijošienė
Danutė Jasaitienė
Irena Jankūnienė
Lina Mackevičienė
Valerija Palčiauskienė
Edita Bielskienė
Eugenija Petravičienė
Danutė Pociuvienė

1

Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos planas, patvirtintas 2013-10-31 įsakymu
Nr. V-10, suderintas su Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu, 2013-10-28 protokolas Nr. KT-8.
2
Kelmės rajono savivaldybės kontrolierės 2013-09-10 pavedimas Nr. TK2-8.
3
Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros 2003 m. gruodţio 23 d. įstatymas Nr. IX-1946 // V. ţinios, 2004, Nr. 4-47, 27
str. 3p ir 35 str. 3p.
4
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birţelio 26 d. įstatymas Nr. X-1212 // V. ţinios, 2007,
Nr. 77-3046, 23 str., 31 str.
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Uţ Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise
valdomo valstybės turto (toliau - Turto ataskaita) parengimą atsako Kelmės rajono savivaldybės
administracija. Kontrolės ir audito tarnybos pareiga pateikti nuomonę apie Kelmės rajono
savivaldybės 2013 metų Turto ataskaitos sudarymo teisingumą.
Pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15
straipsnio 5 punktą5 Savivaldybės administracija ataskaitas apie savivaldybei nuosavybės teise
priklausantį turtą ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turtą ataskaitą rengia ir teikia
Tarybai, merui, kontrolieriui. Pagal Vietos savivaldos 27 straipsnio 9 dalies 10 punktą6 savivaldybės
kontrolierius teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto
bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos.
Audito ataskaitoje pateikti tik šio audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė apie Savivaldybės biudţeto vykdymo 2013 m. gruodţio 31 d. ataskaitų rinkinį ir
Savivaldybės biudţeto lėšų ir turto valdymo naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą, pareiškiama
audito išvadoje. Atskiroje audito išvadoje pateikiama nuomonė dėl Savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio duomenų tikrumo ir teisingumo.

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
biudţetinių įstaigų apskaitos tvarkymą ir asignavimų naudojimą, audito metu buvo vertinama:
Savivaldybės 2013 metų biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinys, Savivaldybės 2013 m. finansinių
ataskaitų rinkinys, Savivaldybės 2013 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys bei
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto
ataskaita.
2013 m. Savivaldybės biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinys:
 Savivaldybės biudţeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2013 m. gruodţio 31 d. ataskaita
(forma Nr. 1-sav.);
 Savivaldybės biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodţio 31 d. ataskaita (forma Nr.
2-sav.);
 Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodţio 31 d.ataskaitos aiškinamasis raštas.
 Mokėtinų ir gautinų sumų 2013 m. gruodţio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4)
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.); duomenimis.
2013 m. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys:
 konsoliduota Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis;
 konsoliduota Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis;
 konsoliduota Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis;
 konsoliduota Pinigų srautų ataskaita pagal 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis;
 konsoliduotų 2013 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais.
Savivaldybės 2013 metų biudţete patvirtintos septynios programos, Savivaldybės biudţeto
asignavimai paskirstyti 57 asignavimų valdytojams, iš kurių Savivaldybės administracijai skiriama
apie 36,5 % visų asignavimų.
5

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2002 m. geguţės 23 d.
įstatymas Nr. IX-900 // V. ţinios, 2002, Nr. 60-2412.
66
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994 m. liepos 7 d. įstatymas Nr. I-533 //V. ţinios, 1994, Nr. 55-1049; V.
ţinios, 2008, Nr. 113-4290.
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Finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis, kaip nurodyta konsoliduotojoje
finansinės būklės ataskaitoje, 2013 m. pradţioje buvo iš viso 232713,9 tūkst. Lt, pabaigoje –
231354,99 tūkst. Lt.
Audito metu buvo tiriama ir vertinama apskaitos sistema, vidaus kontrolė, atlikta rizikos
veiksnių analizė, įvertinta kontrolės rizika, nustatytų reikšmingų rizikos veiksnių galima įtaka
Savivaldybės biudţeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų straipsniams, įvertintos vadovybės
numatytos vidaus kontrolės procedūros rizikai sumaţinti ir valdyti.
Siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, nustatytos svarbiausios audito sritys,
kuriose atliktos pagrindinės audito procedūros, analitinės procedūros bei nuoseklios perţiūros testai.
Pagrindines procedūras atlikome šiose audito srityse:
- Savivaldybės pajamų;
- Savivaldybės funkcijoms bei mokinio krepšeliui skirtų asignavimų darbo uţmokesčiui ir
socialinio draudimo įmokoms,
- asignavimų naudojimo išlaidų prekėms ir paslaugoms apskaitos,
- ilgalaikio turto apskaitos ir naudojimo;
- Savivaldybės vardu paimtų paskolų naudojimo ir apskaitos.
- viešųjų pirkimų.
Atliekant auditą įrodymai buvo renkami naudojant skaičiavimo, patikrinimų, analitines
procedūras ir paklausimus. Naudotasi Kontrolės ir audito tarnybos 2013 metais atliktų auditų
rezultatais.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą uţtikrinimą, kad Savivaldybės biudţeto 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 biudţeto lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojami teisėtai.
Visiškas uţtikrinimas 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% visų Savivaldybės biudţeto kasinių
išlaidų, t.y., 848,4 tūkst. Lt ir turto pagal 2013 m. konsoliduotos finansinės būklės ataskaitos
duomenis – 2313,6 tūkst. Lt. Tai didţiausia priimtina klaidų suma, naudojama vertinant, ar
nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma parodo, kad biudţeto vykdymo ir finansinės ataskaitos
visais reikšmingais atţvilgiais yra teisingos. Be to, vertintas kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos
reikšmingumas.
Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai finansinio (teisėtumo) audito
nuomonei pareikšti.

AUDITO PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS
1. SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŢETAS
1.1. BIUDŢETO VYKDYMO IR FINANSINIŲ ATAS KAITŲ VIEŠINIMAS
Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo7 33 straipsnio nuostatomis, VSS
ataskaitų rinkiniai skelbiami jo interneto svetainėje, o jeigu jos neturi, - uţ atitinkamos VSS grupės
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio rengimą atsakingo VSS interneto svetainėje. Vadovaujantis 23-ojo
VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“8 22 punkto nuostatomis, viešojo sektoriaus
subjektas per 10 kalendorinių dienų nuo tarpinių finansinių ataskaitų pateikimo dienos savo
interneto svetainėje paskelbia tarpinių ataskaitų rinkinį.
7

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birţelio 26 d. įstatymas Nr. X-1212 // V. ţinios, 2007,
Nr. 77-3046, 33 straipsnis.
8
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birţelio 11 d. įsakymas Nr. 1K-213 // V. ţinios, 2008, Nr. 70-2685.
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Vadovaujantis Finansų ministro įsakymo9 51 straipsnio nuostatomis, viešojo sektoriaus
subjektai, kurių vadovas yra savivaldybės išteklių ir mokesčių fondai ir savivaldybių
administracijos, savo atskiras metines finansines ataskaitas teikia Finansų ministerijai iki kovo 15 d.
Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo10 33 straipsnio 3 dalies
nuostatomis, tarpinių ir metinių ataskaitų rinkiniai skelbiami ne vėliau kaip per 10 dienų nuo
ataskaitų pateikimo Finansų ministerijai dienos.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymais Nr. A-1306 ir Nr. A129011 pavedė Kelmės rajono savivaldybės biudţeto asignavimų valdytojams metinių finansinių
2013 metų ataskaitų rinkinius pateikti Finansų skyriui iki 2014 m. kovo 22 d., biudţeto vykdymo
ataskaitų rinkinius – iki 2014 m. sausio 15 d.
Nustatyta, kad nesilaikant Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo reikalavimo, 34
biudţetinės įstaigos iki 2014 m. balandţio 2 d., nepaskelbė savo interneto svetainėse 2013 metų
finansinių metinių ataskaitų rinkinių.
Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 12 16 straipsnio, 33 straipsnio 1
dalies nuostatomis, viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkiniai skelbiami jo interneto svetainėje,
o jeigu jos neturi, - uţ atitinkamos VSS grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio rengimą atsakingo
VSS interneto svetainėje.
Ne visi Kelmės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai savo interneto svetainėje
pateikė 2013 metų biudţeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius.

1.2. SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŢETO VYKDYMAS
1.2.1. BIUDŢETO ĮVYK DYMO RODIKLIAI IR BENDROSIOS TENDENCIJOS
Pagal Biudţeto sandaros įstatymo 26 straipsnį savivaldybių tarybos biudţetus patvirtina per
du mėnesius nuo valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo. 2013
metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių įstatymas 13 patvirtintas 201212-20, savivaldybės 2013 metų biudţetas - 2013-02-26.
Kelmės rajono savivaldybės taryba 2013 metų biudţete patvirtino (patikslino) asignavimus
57 asignavimų valdytojams 7 biudţeto programų vykdymui.
Kelmės rajono savivaldybės taryba 2013-02-26 sprendimu Nr. T-35 patvirtino 2013 metų
Savivaldybės biudţetą – 81671,384 tūkst. Lt pajamų ir 85610,484 tūkst. Lt asignavimų.
Savivaldybės biudţeto 2013 metų planuojamos pajamos, palyginus su 2013 metų gautomis
pajamomis, buvo didesnės 1100,78 tūkst. Lt (81671,384 -80570,6 ).
Biudţetinių metų eigoje Savivaldybės biudţetas Tarybos sprendimais buvo tikslintas14:
sumaţintas Administracijos direktoriaus rezervas, padidinti asignavimai Administracijai sumokėti

9

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 1K-04 // V. ţinios, 2012, Nr. 21-982, 51
straipsnis.
10
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birţelio 26 d. įstatymas Nr. X-1212 // V. ţinios, 2007,
Nr. 77-3046, 33 straipsnio 3 dalis.
11
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodţio 27 d. įsakymas Nr. A-1306 „Dėl Kelmės
rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ bei 2013 m. gruodţio 31 d. įsakymas Nr. A-1290 „Dėl savivaldybės biudţetinių įstaigų ţemesniojo lygio
biudţeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių patvirtinimo“
12
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birţelio 26 d. įstatymas Nr. X-1212, 16; 33.1. str. //
V. ţinios, 2007, Nr. 77-3046.
13
Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas. 2012 m. gruodţio 20 d. Nr. XII-65
14

Savivaldybės tarybos sprendimai: 2013-04-25 Nr. T-118, 2013-06-27 Nr. T-190, 2013-08-28 Nr. T-264, 2013-09-27 Nr. T-282,
2013-11-26 Nr. T-301, 2013-11-26 Nr. T-336, 2013-12-19 Nr. T-365.
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skolai uţ šildymą, perskirstytos lėšos mokykloms, padidintas mokyklų pajamų ir išlaidų planas uţ
teikiamas paslaugas, sumaţintos įstaigų pajamų išlaidos.

1.2.2. SAVIVALDYBĖS BIUDŢETO PAJAMOS
Kelmės rajono savivaldybės 2013 metų patikslintas biudţeto pajamų planas be skolintų
lėšų – 80129,7 tūkst. Lt., įvykdyta – 80570,6 tūkst. Lt arba 100,6% ir gauta viršplaninių pajamų
440,9 tūkst. Lt. Palyginus su 2012 metais (82235,1 tūkst. Lt), ataskaitinių metų biudţeto pajamos
sumaţėjo 1664,5 tūkst. Lt.
Viršyti šie biudţeto pajamų patikslinti planiniai rodikliai, ataskaita Forma Nr. 1-sav.
duomenimis:
- turto mokesčių planas 1345,0 tūkst. Lt, surinkta 1680,4 tūkst. Lt arba 124,9%, virš plano
gauta 335,4 tūkst. Lt;
- ţemės mokesčio planas 1035,0 tūkst. Lt, surinkta 1351,4 tūkst. Lt arba 130,6%, virš plano
gauta 316,4 tūkst. Lt;
- rinkliavų pajamų planas 2533,4 tūkst. Lt, surinkta 2554,8 tūkst. Lt arba 100,8 %, virš plano
gauta 21,4 tūkst. Lt;
- kitų pajamų planas 3105,5 tūkst. Lt, surinkta 3136,3 tūkst. Lt arba 100,9 %, virš plano
gauta 30,8 tūkst. Lt;
- sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimo
planas 15,3 tūkst. Lt, surinkta 51,6 tūkst. Lt arba 337,3% virš plano gauta 36,3 tūkst. Lt;
- nekilnojamojo turto mokesčio planas 298,0 tūkst. Lt, surinkta 308,6 tūkst. Lt arba 103,6%
virš plano gauta 10,6 tūkst. Lt;
- nuomos mokesčio uţ valstybinę ţemę ir valstybinius vandens telkinius pajamų planas 390,0
tūkst. Lt, surinkta 438,2 tūkst. Lt arba 112,4%, virš plano gauta 48,2 tūkst. Lt;
- mokesčių uţ valstybinius gamtos išteklius pajamų planas 91,2 tūkst. Lt, surinkta 112,3
tūkst. Lt, virš plano gauta 21,1 tūkst. Lt;
- kitų mokesčių uţ valstybinius gamtos išteklius pajamų planas 22,6 tūkst. Lt, surinkta 43,8
tūkst. Lt ,virš plano gauta 21,2 tūkst. Lt;
Neįvykdyti šie biudţeto pajamų patikslinti planiniai rodikliai:
- aplinkos teršimo mokesčio planas 95,0 tūkst. Lt, surinkta 94,0 tūkst. Lt arba 98,9 % negauta
1,0 tūkst. Lt;
- pajamų uţ prekes ir paslaugas planas 2599,3 tūkst. Lt, surinkta 2494,5 tūkst. Lt arba 95,9%
negauta 104,8 tūkst. Lt;
- įmokų uţ išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas 1897,0 tūkst. Lt,
įvykdymas 1819,8 tūkst. Lt arba 95,9%, negauta 77,2 tūkst. Lt.
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- baudų ir konfiskacijos pajamų planas 23,0 tūkst. Lt, surinkta 4,5 tūkst. Lt arba 19,6 %,
negauta 18,5 tūkst. Lt;
- pajamų uţ atsitiktines paslaugas planas 322,1tūkst. Lt, surinkta 299,7 tūkst. Lt arba 93%
negauta 22,4 tūkst. Lt;
Savivaldybės biudţeto 2013 metų planuojamos pajamos, palyginus su 2013 metų gautomis
pajamomis, buvo didesnės 1100,78 tūkst. Lt (81671,384 -80570,6 ).
Savivaldybės 2013 metų biudţeto pajamų, palyginus su 2012 metais, pasikeitimai, tūkst. Lt
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pajamų pavadinimas

Savivaldybės biudţeto pajamos
2012 m.
2013 m.

Mokesčiai
Dotacijos
Kitos pajamos
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos
Iš kitų savivaldybių gautos moksleivio krepšelio lėšos
Iš viso pajamų
Trumpalaikė paskola

30751,7
48319,2
3073,6
59,2
31,4
82235,1
-

30297,2
47035,8
3136,3
83,6
49,7
80570,6
1100

Skirtumas:
+ padidėjo,
- sumaţėjo
-454,5
-1283,4
+62,7
+24,4
+18,3
-1664,5
+1100

Pajamos iš mokesčių Savivaldybės 2013 metų biudţeto pajamų struktūroje sudaro didelę dalį
– 32,2% (25968,0 tūkst. Lt). Šių pajamų planas įvykdytas 100,06 %, planuota – 25952,0 tūkst. Lt,
gauta – 16,0 tūkst. Lt daugiau.
Savivaldybės 2013 metų biudţeto pajamų iš mokesčių struktūra,
surinkimo planas ir jo vykdymas, tūkst. Lt
Pajamų pavadinimas
Gyventojų pajamų mokestis
Turto mokestis
Prekių ir paslaugų mokestis
Iš viso:

Pajamų surinkimo
planas
25952,0
1345,0
2628,4
29925,4

Gauta
25968,0
1680,4
2648,8
30297,2

Gauta
(+ daugiau, - maţiau)
+16
+335,4
+20,4
+371,8

Įvykdymo %

Gyventojų pajamų mokestis sudaro didţiausią – 85,7% visų surinktų mokesčių dalį.
Savivaldybės Taryba patvirtino 25952,0 tūkst. Lt šio mokesčio surinkimo planą. Faktiškai gauta
16,0 tūkst. Lt daugiau. Gyventojų pajamų mokesčio pajamų (gauto iš VMI) gauta 600,0 tūkst. Lt
daugiau. Savivaldybė iš Valstybės iţdo 2013 metais gavo 270,0 tūkst. Lt maţiau planuoto gyventojų
pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti ir 314,0 tūkst. Lt maţiau
gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti. Turto
mokesčiai sudaro 1680,4 tūkst. Lt arba 5,5 % gautų visų mokesčių.
Savivaldybės biudţeto 2013 m. pajamų plano vykdymo analizė pagal atskirus mokesčius ir
kitus mokėjimus pateikiama lentelėje.
Savivaldybės biudţeto pajamų 2008 - 2013 metų dinamika, tūkst. Lt
Patikslintas pajamų planas,
( be paskolų, 91 eilutė)

Metai

Įvykdymas

Įvykdymas, proc.

2008

87736,3

84292,1

96,07

2009

89827,8

85258,9

94,9

2010

83748,1

85138,4

101,7

2011

83290,6

83717,7

100,5

2012

81209,9

82235,1

101,3

2013

80129,7

80570,6

100,6
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Savivaldybės biudţeto pajamos 2008-2013 metais turėjo tendenciją maţėti. Tačiau per
2008-2009 m. biudţeto pajamos buvo planuojamos per didelės, - jos nebuvo surenkamos. Lyginant
2008 metų pajamų įvykdymą su 2013 metais, pajamų įvykdymas sumaţėjo 2,2 karto arba
sumaţėjimas sudaro 3721,5 tūkst. Lt. Biudţeto pajamos 2008-2009 m. buvo nevykdomos. Jų
surinkimas 2009 metais sudarė 94-96%. 2010 metais patikslintas pajamų planas įvykdytas 101,7 %,
2011 metais – 100,5%, 2012 metais – 101,3%, 2013 metais – 100,6% .
Savivaldybės biudţeto 2013 metų pajamų plano vykdymo analizė,
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.

1.3.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pajamų pavadinimas

Patikslintas
planas,

tūkst. Lt
Plano įvykdymas

Įvykdyta per
2013 m.

Suma

Įvykdymo
proc.

Mokesčiai

29925,4

30297,2

371,8

101,2

Gyventojų pajamų mokestis
Turto mokesčiai
- ţemės mokestis
-nekilnojamojo turto mokestis
-paveldimo turto mokestis
Prekių ir paslaugų mokesčiai
Mokestis uţ aplinkos teršimą
Valstybės rinkliavos
Vietinės rinkliavos
Dotacijos
Kitos pajamos
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo
pajamos
Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio
lėšos
Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai
Savivaldybės ilgalaikės paskolos
IŠ VISO PAJAMŲ
Apyvartos lėšos biudţeto lėšų stygiui dengti

25952,0
1345,0
1035,0
298,0
12,0
2628,4
95,0
130,0
2403,4
47033,2
3105,5

25968,0
1680,4
1351,4
308,6
20,4
2648,8
94,0
140,6
2414,2
47035,8
3136,3

16,0
335,4
316,4
10,6
8,4
20,4
-1
10,6
10,8
2,6
31,1

100,1
124,9
130,6
103,6
170
100,8
98,9
108,1
100,5
100,01
100,9

15,3

51,6

36,3

337,3

50,3

49,7

-0,6

98,8

80129,7
5175,6
85305,3
1533,8

80570,6
3662,4
84233,0
1533,8

440,9
-1072,3
-1513,2

100,6
70,8
99,9
100

Analizuojant Kelmės rajono savivaldybės biudţeto pajamų plano įvykdymą pagal atskiras
pajamų rūšis, nustatyta, kad įvykdytos visos pajamų planinės uţduotys, išskyrus nuomos mokesčio
uţ aplinkos teršimą įvykdymas – 98,9%. Sutikrinus gautų pajamų duomenis su gautais iš VMI, neatitikimų nenustatyta.
Nuomos mokestį uţ valstybinę ţemę nuo 2003 m. sausio 1 d. administruoja savivaldybės.
Savivaldybės administracijos finansų skyrius skaičiuoja valstybinės ţemės nuomos mokestį
fiziniams ir juridiniams asmenims.
Finansų skyrius audito metu mums pateikė duomenis, kad uţ 2013 metus į Savivaldybės
biudţetą buvo surinkta 438,2 tūkst. Lt nuomos mokesčio uţ valstybinę ţemę, virš plano gauta 48,2
tūkst. Lt pajamų arba plano įvykdymas – 112,4%. Kelmės rajono savivaldybės administracijos
finansų skyriaus pateiktais duomenimis, ţemės nuomos mokesčio bendroji 2011-01-01 nepriemoka
– 226,7 tūkst. Lt, 2012-01-01 nepriemoka buvo 244,4 tūkst. Lt, 2013-01-01 bendroji nepriemoka –
263,7 tūkst. Lt. Ţemės nuomos mokesčio bendroji 2014-01-01 nepriemoka – 258,6 tūkst. Lt.
Susidariusios valstybinės ţemės mokesčio skolos uţ 2013 metus sudarė 59 % gautų mokesčio
pajamų. Lyginant 2013 metų valstybinės ţemės mokesčio skolas su 2012 metais, skolos sumaţėjo
5,05 tūkst. Lt.
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Valstybinės ţemės nuomos mokesčio administravimo Kelmės rajono savivaldybėje
taisyklės nustato nuomos mokesčio uţ valstybinę ţemę, išnuomotą arba suteiktą teisės aktų
nustatyta tvarka, apskaičiavimą, mokėjimą, išieškojimą Kelmės rajono savivaldybėje.
1.2.3. SAVIVALDYBĖS BIUDŢET O IŠLAIDOS
15

Kelmės rajono 2013 m. savivaldybės biudţeto patikslintas išlaidų planas – 85250,5 tūkst.
Lt, įvykdyta – 84838,1 tūkst. Lt arba panaudota 96,3% patvirtintų biudţeto asignavimų programoms
vykdyti. Palyginus su 2012 metais ataskaitinių metų biudţeto išlaidos sumaţėjo 1,4% arba 1186,3
tūkst. Lt. Padidėjo išlaidos būstui ir komunaliniam ūkiui – 457,6 tūkst. Lt (18,1%), aplinkos
apsaugai – sumaţėjo 1142,7 tūkst. Lt (28,5%). Biudţeto lėšų likutis audituojamo laikotarpio
pradţioje buvo 1533,8 tūkst. Lt, laikotarpio pabaigoje – 874,5 tūkst. Lt.
Metinėse biudţeto vykdymo ataskaitose (forma Nr. 1-sav. ir forma Nr. 2-sav.) atvaizduotas
Savivaldybės 2013 m. biudţeto asignavimų panaudojimas pagal valstybės funkcijas. Sutikrinus
įstaigų pateiktas ataskaitas ir suvestinę Finansų skyriaus pateiktą ataskaitą – neatitikimų nenustatyta.
Savivaldybės biudţeto 2013 m. išlaidų pagal funkcinę klasifikaciją plano vykdymo analizė
pateikiama lentelėje:
Savivaldybės biudţeto 2013 m. išlaidų pagal funkcinę klasifikaciją plano vykdymo analizė
Funkcinės
klasifikacijos
kodas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

+60,1
-

100,6
100

Lyg.
svoris
visose
išlaidose,
%
12,42
0,08

-0,1

99,99

1,5

-44,2
+73,6
-395,3
+24,4
+138,2
-270,4
-1,3
-412,4

98,9
102,6
88,3
102,8
102,9
99,3
100
99,5

4,7
3,4
3,5
1,1
5,8
43,9
23,6
100

Rezultatas
(3-4)
proc.
Išlaidos pagal funkcinę
klasifikaciją
Bendrosios valstybės paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės
apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos prieţiūra
Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialinė apsauga
VISO IŠLAIDŲ
Kitoms savivaldybėms perduotos
MK lėšos
IŠ VISO IŠMOKŲ

Patikslintas
planas
10489,9
64,2
1270,2

Įvykdyta
10550,0
64,2
1270,1

4010,6

3966,4

2797,4
3383,3
879,4
4777,0
37529,1
20049,4
85250,5

2871,0
2988,0
903,8
4915,2
37258,7
20050,7
84838,1

54,8

54,2

0,6

98,9

85305,3

84892,3

-413,0

99,5

Asignavimų valdytojai 2013 metais panaudojo 99,5% patvirtintų biudţeto asignavimų arba
412,4 tūkst. Lt maţiau nei buvo planuota, iš jų daugiausia nepanaudota:
- funkcijai „Būstas ir komunalinis ūkis“ – 395,3 tūkst. Lt;
- funkcijai „Švietimas“ – 270,4 tūkst. Lt;
- funkcijai „Ekonomika“ – 44,2 tūkst. Lt;
Savivaldybės biudţeto išlaidų struktūroje pagal valstybės funkcinę klasifikaciją daugiausia
asignavimų skirta ir panaudota švietimui – 43,9 % visų išlaidų (palyginus su 2012 m. padidėjo
126,3 tūkst. Lt arba 0,3 %). Išlaidos socialinei apsaugai sudaro 23,6% (palyginus su 2012 m.
sumaţėjo 1687,9 tūkst. Lt arba 7,8 %), bendros valstybės paslaugos – 12,42 % (palyginus su 2012
m. padidėjo 1658,3 tūkst. Lt arba 18,7 %), poilsiui, švietimui ir kultūrai – 5,8% (palyginus su 2012

15

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T-283 „Dėl valstybinės ţemės nuomos
mokesčio administravimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.“
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m. sumaţėjo 837,3 tūkst. Lt arba 14,6 %), ekonomikai- 4,7 % (palyginus su 2012 metais padidėjo
268,3 tūkst. Lt arba 7,3 %).
Savivaldybės 2013 metų biudţeto įvykdymas pagal programas
Programos pavadinimas
Patikslintas
Įvykdyta
Įvykdymo
planas
procentas
Ekonominės aplinkos ir investicijų programa Nr.
1

1153,7

1024,2

88,8

Infrastruktūros
programa Nr. 2

7687,4

7237,7

92,0

Kultūros ir sporto programa Nr. 3

4510,0

4656,5

99,9

Socialinių paslaugų programa Nr. 4

20117,4

20356,1

99,5

Sveikos visuomenės programa Nr. 5

600,1

593,9

98,0

Švietimo veiklos programa Nr. 6

37202,6

36932,3

97,7

Savivaldybės valdymo programa Nr. 7

13979,3

14037,4

99,9

ir

gyvenamosios

aplinkos

85250,5 84838,1

98,0

Kelmės rajono savivaldybės 2013 m. išlaidų planas (lyginant su patikslintu planu,
pridėjus praėjusių metų likučius) įvykdytas 98,0 proc. Kai kurios programų priemonės liko
neįvykdytos dėl pasikeitusių investicinių projektų įgyvendinimo terminų:
1 programoje liko nepanaudotos paskolos lėšos projektui „Dubysos upės gamtinių
išteklių panaudojimas turizmo plėtrai Raseinių ir Kelmės rajonuose“ 35,0 tūkst. Lt, kadangi iš
paskolos lėšų nebuvo dengiamos netinkamomis pripaţintos išlaidos (Ūkio ministerijos pritaikyta
finansinė korekcija uţ netinkamai atliktą rangos darbų viešąjį pirkimą), apmokėta iš kitų biudţeto
lėšų, projektui „Eţerų teritorijų subalansuotas valdymas Kurţemyje ir Lietuvoje“ 85,0 tūkst. Lt,
kadangi Kontrolės ir audito tarnyba rekomendavo neskirti lėšų nebiudţetinei įstaigai, šiomis lėšomis
pagal jungtinės veiklos sutartį naudojasi VĮ Tytuvėnų regioninio parko direkcija, projektui „P.
Višinskio memorialinio muziejaus stogo sutvarkymas“ 6,7 tūkst. Lt dėl agentūros nustatytų
finansavimo sąlygų projekto galutinis mokėjimas numatytas 2014 metais.
2 programoje liko nepanaudota 113,2 tūkst. Lt projektui „Gyvenamosios aplinkos
gerinimas Kelmės rajono kaimo vietovėse“ dėl uţsitęsusių projektavimo darbų bei rangos darbų
pirkimų (100,0 tūkst. Lt bus panaudota 2014 m.), detaliųjų, bendrųjų planų rengimo projektams
105,3 tūkst. Lt, kadangi įvykdţius viešuosius pirkimus kai kurių paslaugų kaina sumaţėjo, uţ dalį
darbų bus apmokėta 2014 m., projektui „Socialinio būsto plėtra Kelmės mieste“ 121,3 tūkst. Lt,
kadangi projektas tęstinis, viešieji pirkimai įvykdyti, vykdomi rangos darbai, bus panaudota 2014
m., projektui „Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas (III etapas, Raseinių g.
kvartalas)“ 80,2 tūkst. Lt, kadangi vėliau nei planuota pateikta finansavimo paraiška, lėšos bus
panaudotos 2014 m., projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmės
mieste“ uţsitęsė dėl broko taisymo, bus uţbaigtas 2014 m., planuojama panaudoti 53,1 tūkst. Lt,
projektas „Vijurkų nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas ir tinklų plėtra“ bus įgyvendintas 2014
m., planuojama panaudoti 23,0 tūkst. Lt. Liko nepanaudoti 25,9 tūkst. Lt aplinkos apsaugos
specialiajai programai, tai tikslinės paskirties lėšos, jos persikelia į kitus metus tai pačiai programai
vykdyti.
3, 7 programos įgyvendintos 99,9 proc..
4 programa įvykdyta 99,5 proc., kadangi biudţetinės įstaigos nesurinko planuotų
pajamų: Liolių socialinės globos namai 11,3 tūkst. Lt, Vijurkų vaikų globos namai 72,7 tūkst. Lt dėl
besikeičiančio globotinių skaičiaus; Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai buvo grąţintos
nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos: 5,2 tūkst. Lt laidojimo pašalpoms (paliekamas
rezervas, kadangi iki paskutinės metų dienos gali atsirasti besikreipiančių dėl pašalpos), 10,5 tūkst.
Lt socialinei paramai mokiniams dėl besikeičiančio mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą,
skaičiaus, taip pat dėl mokinių sergamumo ir nelankomumo.
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5 programa įvykdyta 98,0 proc., kadangi liko nepanaudotos Visuomenės sveikatos
biuro lėšos 10,8 tūkst. Lt, ši įstaiga skolų metų pabaigai neturėjo, lėšos bus panaudotos 2014 m.
6 programa įvykdyta 97,7 proc. Liko neįgyvendinti projektai, finansuojami iš paskolos
lėšų: projektas „Kelmės rajono buvusio Pašilėnų darţelio pastato rekonstravimas, pritaikant jį
švietimo, kultūros ir socialines paslaugas vaikams ir vietos bendruomenei teikiančiam centrui“ 42,6
tūkst. Lt (dėl papildomų darbų poreikio projekto įgyvendinimo terminas nukeltas į 2014 m., lėšos
bus panaudotos), projektas „Uţvenčio Šatrijos Raganos vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas,
pageriant jo energetines charakteristikas“ 500,0 tūkst. Lt (viešojo pirkimo konkurso metu vyko
teismai, 2013 m. pasirašyta rangos darbų sutartis, darbai bus vykdomi 2014 m., lėšos bus
panaudotos), projektas „Kelmės rajono Kraţių gimnazijos Pašilės pradinio ugdymo skyriaus pastato
rekonstravimas, pritaikant jį švietimo, kultūros ir socialines paslaugas vaikams ir vietos
bendruomenei teikiančiam centrui“ 90,0 tūkst. Lt (darbai buvo vykdomi, tačiau atsirado papildomų
darbų poreikis, nusikėlė įgyvendinimo terminas, lėšos bus panaudotos), projektas „Kelmės rajono
Uţvenčio vaikų lopšelio-darţelio patalpų ir įrangos atnaujinimas“ 97,0 tūkst. Lt (2013 m. parengtas
remonto darbų apnašas, planuojama panaudoti 2014 m.), projektas „VšĮ Kelmės PRC Tytuvėnų
skyriaus paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ 87,1 tūkst. Lt (dėl uţsitęsusių viešųjų pirkimų, lėšos bus
panaudotos 2014 m.).
Kelmės rajono savivaldybės 2011-2013 metų išlaidų16 analizė
Išlaidų pavadinimas

2011

2012

2013

Pokytis 20112013

Išlaidos

80897,7

77652,2

77257,1

-3640,6

Darbo uţmokestis ir socialinis draudimas

47463,9

45011,2

46368,2

-1095,7

Prekių ir paslaugų naudojimas

13943,9

12639,7

13345,5

-598,4

Palūkanos

388,9

456,6

369,7

-19,2

Subsidijos

805,4

456,8

469,2

-336,2

18012,4

18687,3

16179,4

-1833

283,2

400,6

525,1

241,9

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto
bei finansinių įsipareigojimų vykdymas

10031,0

8372,2

7581,0

-2450

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo
išlaidos

7017,2

5295,8

3387,0

-3630,2

Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo
(paskolų grąţinimas)

3013,8

3076,4

4194,0

1180,2

IŠ VISO IŠLAIDŲ

90928,7

86024,4

84838,1

-6090,6

Socialinės išmokos (pašalpos)
Kitos išlaidos

Palyginus Kelmės rajono savivaldybės 2013 metų išlaidas su 2011 metais, išlaidos
sumaţėjo 6090,6 tūkst. Lt, tame tarpe išlaidos darbo uţmokesčiui sumaţėjo 1095,7 tūkst. Lt, prekių
ir paslaugų sunaudojimas sumaţėjo 598,4 tūkst. Lt, socialinės pašalpos sumaţėjo 1833 tūkst. Lt,
materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos sumaţėjo 3630,2 tūkst. Lt, o išlaidos dėl
paskolų grąţinimo buvo padidėjusios 1180,2 tūkst. Lt.
Savivaldybės administracijos 2011-2013 metų išlaidų17 analizė.
Išlaidų pavadinimas

2011

2012

2013

Pokytis 20112013

Išlaidos

28264,2

28965,9

27781,3

-482,9

Darbo uţmokestis ir socialinis draudimas

6901,6

6845,5

7861,7

960,1

16
17

Kelmės rajono savivaldybės Biudţeto išlaidų vykdymo 2011-12-31, 2012-12-31, 2013-12-31 sąmatos.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos Biudţeto išlaidų vykdymo 2011-12-31, 2012-12-31, 2013-12-31 sąmatos.
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Darbo uţmokestis

5307,5

5168,7

6057,7

750,2

Socialinio draudimo įmokos

1594,1

1676,8

1804,1

210

Prekių ir paslaugų naudojimas (9)

4885,8

4947,4

4930,9

45,1

Ryšių paslaugos

133,2

103,6

113,9

-19,3

Transporto išlaikymas

238,8

187,2

207,1

-31,7

Kitos prekės

316,3

209,4

290

-26,3

Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir
kitos komandiruotės išlaidos )

52,8

36,3

25,4

-27,4

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas

118,7

29

33,9

-84,8

Kvalifikacijos kėlimas

19,0

9,4

16,6

-2,4

Komunalinės paslaugos

134,9

126

164,2

29,3

Kitos paslaugos

3847,3

4219

4064,1

216,8

Palūkanos

388,9

456,6

Subsidijos

805,4

456,8

369,7
469,2

-19,2
-336,2

Socialinės išmokos (pašalpos)

15036,5

15876,2

14011,5

-1025

Kitos išlaidos

246,0

383,4

508,1

262,1

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei
finansinių įsipareigojimų vykdymas

9399,2

7771,9

3168,4

-6230,8

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

6385,4

4695,5

3168,4

-32170

Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų
grąţinimas)

3013,8

3076,4

4194

1180,2

IŠ VISO IŠLAIDŲ

37663,4

36737,8

30949,7

-6713,7

Palyginus Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2013 metų išlaidas su 2011 metais,
išlaidos sumaţėjo 6713,7 tūkst. Lt. Didţiausia dalimi, t.y., 6230,8 tūkst. Lt, sumaţėjo išlaidos dėl
materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, tačiau 960,1 tūkst. Lt padidėjo darbo uţmokesčio ir
socialinio draudimo išlaidos, kitos paslaugos padidėjo 216,8 tūkst. Lt, kitos išlaidos padidėjo 262,1
tūkst. Lt.
1.2.4. SAVIVAL DYBĖS MERO FONDAS
Vietos savivaldos įstatymu18 nustatyta, kad savivaldybės mero fondo dydis priklauso
nuo Savivaldybės tarybos narių skaičiaus – kai tarybą sudaro maţiau negu 27 nariai, taryba gali
skirti kas mėnesį iki vieno Lietuvos statistikos departamento paskutiniojo paskelbto Lietuvos ūkio
vidutinio mėnesinio darbo uţmokesčio dydţio sumą metams19.
Tvirtinant Savivaldybės 2013 metų biudţetą20, Savivaldybės valdymo programoje
Mero fondui skirta 24,5 tūkst. Lt, atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu 21 Mero fondas sumaţintas
1,714 tūkst. Lt, panaudota 23,68 tūkst. Lt. Mero fondas apskaitomas Savivaldybės valdymo
programoje.
2013 metams nustatyta išlaidų reprezentacijai suma neviršija leistinos didţiausios
sumos.
18

1994-07-07 Lietuvos respublikos vietos savivaldos įstatymas Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, vidutinis darbo uţmokestis 2013 m. IV
ketvirtį buvo 2315,9 Lt, prieiga per internetą http://web.stat.gov.lt.
20
Savivaldybės Tarybos sprendimas 2013-02-26 Nr. T-35.
21
Savivaldybės Tarybos sprendimas 2013-12-19 Nr. T-365.
19
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Vadovaujantis Mero fondo naudojimo tvarkos aprašu22, lėšos gali būti naudojamos
atstovavimo (reprezentacinėms) išlaidoms Lietuvoje ir uţsienyje padengti. Atstovavimo
(reprezentacinėmis) išlaidomis laikomos išlaidos, apibrėţiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birţelio 17 d. nutarime Nr. 919 ,,Dėl reprezentacinių išlaidų“, tai: uţsienio valstybių
asmenų, delegacijų, svečių ir juos lydinčių asmenų priėmimo išlaidos; uţsienyje arba šalies viduje
rengiamų oficialių priėmimų išlaidos; darbo susitikimų išlaidos; išlaidos atminimo dovanoms,
suvenyrams; išlaidos, susijusios su dalyvavimu labdaros, kultūros, sporto
ir
kituose
visuomeniniuose renginiuose.
Netinkamo mero fondo lėšų panaudojimo atvejų nenustatyta.
1.2.5. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIRE KTORIAUS REZERVAS
2013 m. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervui, tvirtinant savivaldybės
biudţetą, skirta 54,2 tūkst. Lt, patikslinus biudţetą, rezervas sumaţintas iki 24,8 tūkst. Lt, panaudota
21,5 tūkst. Lt.
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas turi būti ne didesnis kaip 1
procentas patvirtintų savivaldybės biudţeto asignavimų sumos. Savivaldybės taryba 23 biudţete
patvirtino Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą (toliau - rezervas) – 54,2 tūkst. Lt, arba
0,07 proc. visų patvirtintų asignavimų. Tikslinant Savivaldybės 2013 metų biudţetą24, rezervas
sumaţintas iki 24,8 tūkst. Lt.
Biudţeto sandaros įstatymu25 nustatyta, kad savivaldybės administracijos direktoriaus
rezervo lėšos naudojamos tik toms reikmėms, kurių negalima numatyti sudarant ir tvirtinant
savivaldybės biudţetą. Šios lėšos naudojamos ekstremalių situacijų padariniams likviduoti ir kitoms
reikmėms pagal Savivaldybių tarybų nustatytas taisykles.
Savivaldybės tarybos sprendimu26 patvirtintas ir vėliau pakeistas27 Kelmės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašas (toliau tekste aprašas). Aprašo 4 p. numato, kad direktoriaus rezervo lėšos gali būti naudojamos „...tik
ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir
padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti...“.
Direktoriaus įsakymais28 lėšos skirtos tik gaisro nuostoliams iš dalies kompensuoti
Kelmės rajono gyventojams.
Netinkamo administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimo atvejų nenustatyta.

1.3. SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ KONSOLIDUOTAS BIUDŢETO
VYKDYMO ATASKAITŲ RI NKINYS
1.3.1. Dėl Savivaldybės biudţeto pajamų ataskaitos
Biudţeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2013 m. gruodţio 31 d. ataskaitoje (forma
Nr. 1-sav.) neatitikimų nenustatėme.
1.3.2. Dėl Savivaldybės biudţeto išlaidų ataskaitos

22

Savivaldybės Tarybos sprendimas 2009-01-29 Nr. T-35.
Savivaldybės Tarybos sprendimas 2013-02-26 Nr. T-35.
24
Savivaldybės Tarybos sprendimai 2013-06-27 Nr. T-190, 2013-08-28 Nr. T-264, 2013-12-19 Nr. T-365.
25
Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymo, 1990-07-30 Nr. I-430 25 str. 2 d.( su vėlesniais pakeitimais).
26
Savivaldybės Tarybos sprendimas 2012-12-18 Nr. T-389.
27
Savivaldybės Tarybos sprendimas 2013-06-27 Nr. T-223.
28
Administracijos direktoriaus įsakymai: 2013-01-29 Nr. A-72, 2013-03-28 Nr. A-249, 2013-04-29 Nr. A-348, 2013-0520 Nr. A-410, 2013-06-25 Nr. A-546, 2013-07-23 Nr. A-622, 2013-09-06 Nr. A-747.
23
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Biudţeto sandaros įstatyme numatyta, kad biudţeto asignavimai apskaitomi pagal funkcinę ir
ekonominę klasifikaciją bei lėšų šaltinius. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu29
patvirtinta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudţetų pajamų ir išlaidų klasifikacija
reglamentuoja valstybės ir savivaldybių biudţetų pajamų ir išlaidų suskirstymą pagal bendrus
ekonominius poţymius, kuriais vadovaujantis išlaidos, nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio, turi
būti priskiriamos išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsniams. Audito metu išanalizavus įstaigų
Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodţio 31 d. ataskaitų (formos Nr.2) asignavimus ir
kasines išlaidas nustatyta, kad biudţeto asignavimai programų vykdymui buvo suplanuoti ir išlaidos
apskaitytos pagal netinkamus ekonominės klasifikacijos straipsnius:
Įstaiga dalį biudţeto asignavimų 17,1 tūkst. Lt., iš jų: 15,7 tūkst. Lt - išlaidos darbo
uţmokesčiui, 1,4 tūkst. Lt – prekėms ir paslaugoms, suplanavo, panaudojo nevyriausybinių
organizacijų patirtoms išlaidoms apmokėti (Socialinių paslaugų tarnyba).
Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodţio 31 d. ataskaitoje nurodytos miestų ir
gyvenviečių viešasis ūkis (2.2.1.1.1.12 straipsnis) kasinės išlaidos nurodytos didesnės, o
materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo (3.1.1 straipsnis) kasinės išlaidos maţesnės
1,1 tūkst. Lt.
Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje 1,3 tūkst. Lt sumaţintos ilgalaikio
materialiojo turto einamojo remonto išlaidos (straipsnis „Ilgalaikio materialiojo turto einamasis
remontas“) ir ta pačia suma padidintos komunalinių paslaugų išlaidos (straipsnis „Komunalinės
paslaugos“) (Kelmės specialioji mokykla).
Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje uţ 2013 metus padidintos ilgalaikio
materialiojo turto einamojo remonto išlaidos 164,4 tūkst. Lt (straipsnis „ilgalaikio materialiojo turto
einamasis remontas“) ir ta pačia suma sumaţinti sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto
(straipsnis „materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos“ (Kelmės specialioji mokykla).

2. SAVIVALDYBĖS ĮSISKOLINIMAI
Kelmės rajono savivaldybės ir administracijos biudţeto lėšų kreditinio įsiskolinimo 2013-0101- 2014-01-01 kitimas ir struktūra atvaizduoti lentelėje.
Kelmės rajono savivaldybės ir administracijos biudţeto lėšų
kreditinio įsiskolinimo 2013-01-01- 2013-12-31 kitimas ir struktūra, tūkst. Lt
Išlaidų pavadinimas
Darbo uţmokestis
Iš jų; gyventojų pajamų
mokestis
Socialinio
draudimo
įmokos
Mityba
Medikamentai
Šildymas
Elektros energija
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga, patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Miestų
ir
gyvenviečių
viešasis ūkis
29

1991,3
189,8

Iš jų:
Savivaldybės
administracija
353,7
36,8

609,3

109,4

17,96

605,4

48,1
1,5
27,2
114,1
28,2
131,1

17,1
41,9

62,9
36,7
65,2
-

29,1
1,3
14,0
128,0
1,9
3,2
57,6
34,9

2013-01-01

18,4
-

Proc.

2013-12-31

17,8
19,39

1668,2
157,2

Iš jų:
Savivaldybės
administracija
183,6
4,1
123,6

Proc.
11,0
2,6
20,4

6,7
41,1
3,2
30,8
-

47,86
32,1
100
53,5
-

LR Finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr. 1K-184.
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Vandentiekis
ir
kanalizacija
Komunalinės paslaugos
Ilgalaikio turto nuoma
Ilgalaikio turto remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Kitos paslaugos
Palūkanos
Subsidijos
Socialinės
išmokos(pašalpos)
Kitos išlaidos
Sandoriai dėl materialiojo
ir nematerialiojo turto bei
finansinių įsipareigojimų
vykdymas:
Materialiojo
ir
nematerialiojo
turto
įsigijimo išlaidos
Ilgalaikio
materialiojo
turto kūrimas ir įsigijimas
Pastatai ir statiniai
Gyvenamieji namai
Negyvenamieji pastatai
Kiti pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Nematerialiojo
turto
kūrimas ir įsigijimas
Kitas nematerialusis turtas
Paskolų grąţinimas
Iš viso:
Realus įsiskolinimas (be
paskolų)

-

-

-

-

-

648,8
0,5
1,4
1,1
618,2
260,6
1535,3

40,5
1,1
0,7
523,1
260,6
1293,0

6,2
78,6
63,6
84,6
100
84,2

511,0
6,9
314,6
472,6
1367,8

29,1
4,9
254,0
472,6
1089,7

5,7
71,0
80,7
100
79,7

16246,2

166,7

1,03

1,4
15827,8

1,4
299,8

100
1,9

186,6

166,7

89,3

299,8

299,8

100

186,6

166,7

89,3

298,6

298,6

100

143,1
2,2
140,9

123,2
2,2
121,0

86,09
100
85,9

207,2
6,5
133,2
67,5

207,2
6,5
133,2
67,5

100
100
100
100

43,5
-

43,5
-

100
-

91,4
1,2

91,4
1,2

100
100

16059,6
21653,6
5594,0

2716,8
2716,8

12,5
48,6

1,2
15528,0
20440,3
4912,3

1,2
2416,9
2416,9

100
11,8
49,2

Savivaldybės 2013-12-31 kreditinis įsiskolinimas buvo 20440,3 tūkst. Lt, be paskolų 4912,3 tūkst. Lt, iš jų: Savivaldybės administracijos kreditinis įsiskolinimas buvo 2416,9 tūkst. Lt, iš
jų:
- Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 299,8 tūkst. Lt arba 0,2 %;
- Išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąţinimas) – 15528,0 tūkst. Lt arba
76%;
- Kitos paslaugos – 314,6 tūkst. Lt arba 1,5%;
- Socialinės išmokos (pašalpos) – 1367,8 tūkst. Lt arba 6,5%;
- Komunalinės paslaugos – 511,0 tūkst. Lt arba 2,4 %;
- Subsidijos iš biudţeto lėšų – 472,6 tūkst. Lt arba 2,3 %.
- Transporto išlaikymas – 128,0 tūkst. Lt arba 0,6 %;
- Darbo uţmokesčio – 1668,2 tūkst. Lt arba 8,2 %;
- Socialinio draudimo išlaidos – 605,4 tūkst. Lt arba 2,96 %.
Bendroje Savivaldybės įsiskolinimų struktūroje Administracijos kreditinės skolos (su
paskolom) sudarė 17944,9 (15528+2416,9) tūkst. Lt arba 87,8%.
Administracijos didţiausią dalį skolų 2013-12-31 sudarė:
- Išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąţinimas) – 15528,0 tūkst. Lt arba
86,53%;
- Socialinės išmokos (pašalpos) – 1089,7 tūkst. Lt arba 6,1 %;
- Subsidijos iš biudţeto lėšų – 472,6 tūkst. Lt arba 2,6%;
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-

Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimo išlaidos – 299,8 tūkst. Lt arba 1,8 %;
darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos – 307,2 tūkst. Lt arba 1,7 %;
Kitų paslaugų išlaidos – 254 tūkst. Lt arba 1,4%;
Transporto išlaikymas – 41,1 tūkst. Lt arba 0,2 %;
2013-12-31 Administracijos didţiausios kreditinės skolos:
UAB „Abromika“ – 24,3 tūkst. Lt;
UAB „Girilis – 12,3 tūkst. Lt;
UAB „Offce system“ – 24,5 tūkst. Lt;
UAB „Kelmės šiluma“ – 19,7 tūkst. Lt;
VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras – 222,9 tūkst. Lt;
UAB „Kelmės autobusų parkas“ – 472,6 tūkst. Lt;
UAB „Agrotech“ – 92,4 tūkst. Lt; atsiskaitymai su tiekėjais uţ atliktus darbus
UAB „Rainių statyba“ – 25,3 tūkst. Lt; atsiskaitymai su tiekėjais uţ atliktus darbus
UAB „Team architektai“ – 45,4 tūkst. Lt;
VĮ Šiaulių regiono keliai -21,9 tūkst. Lt; atsiskaitymai su tiekėjais uţ atliktus darbus
UAB „Meba“ - 91,4 tūkst. Lt; atsiskaitymai su tiekėjais uţ atliktus darbus
Savivaldybės 2013-12-31 didţiausi kreditiniai įsiskolinimai pagal įstaigas:
Kelmės seniūnija – 99,1 tūkst. Lt;
Liolių senelių namai – 118,1 tūkst. Lt;
Vijurkų vaikų globos namai – 38,4 tūkst. Lt;
Socialinių paslaugų tarnyba – 41,9 tūkst. Lt;
Švietimo įstaigos – 1963,9 tūkst. Lt;
Graičiūno gimnazija – 232,4 tūkst. Lt;
Tytuvėnų gimnazija – 205,9 tūkst. Lt;
Uţvenčio gimnazija – 188,3 tūkst. Lt;
Kraţių gimnazija – 188,6 tūkst. Lt;
Aukuro mokykla – 120,7 tūkst. Lt;
Šaukėnų Vl. Pūtvio- Putvinskio vidurinė mokykla – 180,8 tūkst. Lt;
Kraţantės progimnazija – 166,3 tūkst. Lt;
Elvyravos pagrindinė mokykla -64,9 tūkst. Lt;
Liolių pagrindinė mokykla – 77,5 tūkst. Lt;
Meno mokykla – 74,3 tūkst. Lt;

Debetinis Savivaldybės įsiskolinimas 2013-12-31 – 93,6 tūkst. Lt, iš jų: Administracijos
7,3 tūkst. Lt. Savivaldybės 2013-01-01 debetinis įsiskolinimas buvo – 203,3 tūkst. Lt, iš jų:
Administracijos – 16,1 tūkst. Lt.
2013-01-01 palyginus su 2014-01-01 Savivaldybės debetinės skolos sumaţėjo 109,7 tūkst.
Lt
Tačiau audito metu buvo nustatyta, kad Savivaldybės Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje
2013-12-31 buvo sumaţinta 165,0 tūkst. Lt, nes į ataskaitą nebuvo įtraukta gautina suma 165 tūkst.
Lt – iš Tytuvėnų regioninio parko. Todėl realiai debetinės skolos būtų padidėjusios 55,3 tūkst. Lt.
Nesivadovauta 17–ojo VSAFAS V skyriaus „Finansinio turto nuvertėjimas“ 30 ir 22–ojo
VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ XII skyriaus „Išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto
nuvertėjimas“31 nuostatomis. Nesilaikyta Kelmės rajono savivaldybės Administracijos apskaitos
vadovo IV skyriaus „Turto nuvertėjimas“ „Išankstinių ir gautinų sumų nuvertėjimo apskaičiavimas“
36-47 punktų nuostatų. Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius 2013-12-31 neatliko
išankstinių apmokėjimų vertinimo procedūrų. Dėl šios prieţasties išankstiniai apmokėjimai
neteisingai atvaizduoti 2013-12-31 Finansinės būklės ataskaitoje.
Remiantis Apskaitos skyriaus pateiktais skolų tarpusavio suderinimo aktais bei 2013
metų atliktos inventorizacijos duomenimis (išskyrus kt. biudţetines įstaigas) nustatyta, kad
30

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birţelio 27 d. įsakymas Nr. 1K-223 (Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2009 m. gruodţio 11d. įsakymas Nr. 1K-444 redakcija) „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 17–ojo standarto patvirtinimo pakeitimo“ // V. ţinios, 2008, Nr.76-3020.
31
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 1K-229 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 22–ojo standarto patvirtinimo“ // V. ţinios, 2008, Nr.78-3083.
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Savivaldybėje nėra sukurtų kontrolės procedūrų dėl skolų derinimo. Nenustatyta, kad siunčiami
ir gaunami suderinimo aktai turi būti registruojami, segami pagal eiliškumą, datą ir kt., kaip
uţskaitomi faksu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis gauti suderinimo aktai, kuris
atsakingas darbuotojas pasirašo, kaip ir kada aktai įtraukiami į inventorinius aprašus, su kokia
atţyma ir t.t.

3. SAVIVALDYBĖS VARDU PAIMTOS PASKOLOS, SUTEIKTOS
GARANTIJOS IR JŲ NAUDOJIMAS
Savivaldybės 2012-12-31 negrąţintų paskolų likutis – 16059,6 tūkst. Lt.
Savivaldybės 2013-12-31 negrąţintų paskolų likutis – 15528,0 tūkst. Lt, iš jų32:
 vidaus paskolos savivaldybės vardu 13262,3 tūkst. Lt (ilgalaikės paskolos – 13262,3
tūkst. Lt);
 vidaus paskolos valstybės vardu – 2265,7 tūkst. Lt (ilgalaikės);
 per 2013 metus negrąţintų ilgalaikių paskolų likutis sumaţėjo 531,6 tūkst. Lt.
2013 metų patvirtintame biudţete paskoloms grąţinti bei palūkanoms dengti buvo numatyta
4435,7 tūkst. Lt33, iš jų: 3894,1 tūkst. Lt paskoloms grąţinti. Faktiškai 2013-12-31 grąţinta paskolų
savivaldybės vardu – 4194,0 tūkst. Lt (ilgalaikės), sumokėta palūkanų – 369,7 tūkst. Lt. Paskolos
bankams dengiamos pagal patvirtintus mokėjimo grafikus prie sudarytų sutarčių.
Prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas ir laidavimo dokumentus dėl savivaldybės
kontroliuojamų įmonių paskolų34 – 16,7 tūkst. Lt. Garantijų 2013 metais nebuvo suteikta, limitas
2013-12-31 panaudotas 0,04 proc.
Vadovaujantis Administracijos direktoriaus įsakymu35 administracija atliko metinę
Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų inventorizaciją. Inventorizacijos metu gautinos ir mokėtinos
sumos sugrupuotos į ilgalaikes ir trumpalaikes gautinas ir mokėtinas sumas pagal Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus.
Savivaldybės 2013 metais gauta ilgalaikė paskola savivaldybės vardu iš AB SEB banko –
1983,4 tūkst. Lt investicijų projektams finansuoti.
Savivaldybės 2013 metais gauta trumpalaikė 1200,0 tūkst. Lt paskola iš Finansų
ministerijos biudţetinių įstaigų darbo uţmokesčiui (840,0 tūkst. Lt) ir socialiniam draudimui ( 260,0
tūkst. Lt) išmokėti.
Savivaldybės 2013 metais gauta 1421,7 tūkst. Lt paskola esamų paskolų refinansavimui.
Kelmės rajono savivaldybė ir Finansų ministerija 2010-2013 metais yra pasirašiusi 3
paskolų sutartis36 investicinių projektų finansavimui, pagal kurias Savivaldybei yra teikiama iš
valstybės vardu paimtos 1 132 mln. eurų Europos investicijų banko paskolos uţ Europos investicijų
banko nustatytą palūkanų normą, padidintą 0,02 arba 0,1 procentinio punkto, atitinkamai pagal
kiekvieną sutartį. Savivaldybė pagal 2010-2013 metais pasirašytas sutartis iki 2013-01-01 investicijų
projektams finansuoti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų iš Finansų ministerijos buvo gavusi
717,917 tūkst. eurų ( 2478,8 tūkst. Lt) ilgalaikių paskolų37.
32

Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė 2013-12-31 suvestinė (Forma Nr. 3-sav.).
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013-02-26 sprendimas Nr. T-435 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2013 metų
programinio biudţeto patvirtinimo“, 8 priedas.
34
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 Nr. T-315 „Dėl garantijos suteikimo UAB „Kelmės autobusų parkui“
ir 2010-11-25 sprendimas Nr. T-335 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimo Nr. T-315 2
punkto papildymo“.
35
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-14 įsakymas Nr. A-1060,,Dėl metinei inventorizacijai atlikti
komisijos sudarymo„„.
36
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Savivaldybės administracijos sudarytos paskolų sutartys: 2010-12-29 Nr.
686/SŢ-707 (pagrindas Vyriausybės 2010-12-22 nutarimas Nr. 1793, 1,5 punktas) ; 2010-07-09 Nr. 685 (pagrindas
Vyriausybės 2010-06-21 nutarimas Nr. 812, 1.14 punktas); 2011-07-13 Nr. 713 (pagrindas Vyriausybės 2011-06-29
nutarimas Nr. 771, 1.4 punktas).
37
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iţdo departamento ir Kelmės rajono savivaldybės suderinimo
aktai dėl paskolos valstybės vardu likučių pagal 2013 m. gruodţio 31 d. būklę; 2013 m. sąskaitų išrašai.
33
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Lietuvos Respublikos Seimas, kasmet tvirtindamas valstybės biudţeto ir savivaldybių
biudţetų finansinius rodiklius, nustato skolos limitus38. Kelmės rajono savivaldybei 2013 metais
imant paskolas nebuvo viršyti teisės aktuose nustatyti skolinimosi limitai. Skolinimosi rodiklių
skaičiavimo baziniu pajamų dydţiu buvo laikomos 36324,6 tūkst. Lt Savivaldybės 2013 metų
biudţeto pajamos. Savivaldybės skola neviršijo apskaičiuoto skolos limito – 27243,45 tūkst. Lt.
Kadangi Kelmės rajono savivaldybės skola sudarė daugiau kaip 45 procentus patvirtintų 2013 metų
savivaldybės biudţeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudţeto savivaldybei skiriamų specialiųjų
tikslinių dotacijų ir 2012 metais nepanaudotų savivaldybės biudţeto lėšų), tai 2013 metais galėjo
skolintis tik projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės
paramos, įgyvendinti39.
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba Savivaldybės tarybai teikė 4 išvadas dėl paskolų:
 dėl 2,0684 tūkst. Lt ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti. Išanalizavus
biudţeto pajamas, kreditinį įsiskolinimą, vidaus skolos augimą, Savivaldybės skolinimosi lygį,
įsitikinta, kad paėmus minėtą paskolą įstatymu nustatyti skolinimosi limitai – neviršyti. Audito 2013
m. kovo 6 d. išvadoje Nr. KA-1 bei ataskaitoje nustatyta, kad Kelmės rajono savivaldybės skola
(paskolos) 2013-01-01 buvo 17861,2 tūkst. Lt arba 49,2 procentų. Pasiskolinus 2,0684 tūkst. Lt,
limitas bus panaudotas 54,9 procentų. Buvo atkreiptas dėmesys, kad augant savivaldybės skolai,
būtina visais atvejais atkreipti dėmesį į paskolų naudojimo racionalumą ir jų ekonominę graţą.
 dėl 1,2 mln. Lt trumpalaikės paskolos iš valstybės biudţeto laikinam pajamų trūkumui
padengti. Audito 2013 m. balandţio 16 d. išvadoje Nr. KA-6 paţymėta, kad trumpalaikė paskola
laikinam pajamų trūkumui padengti suteikta iš Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto apyvartos
lėšų į Savivaldybės skolinimosi limitus neįskaitoma, tačiau turi įtakos bendram savivaldybės
kreditiniam įsiskolinimui.
 dėl 1421,7 tūkst. Lt įsiskolinimų bankams refinansavimo. Audito 2013 m. birţelio 5 d.
išvadoje Nr. KA-15 pateikėme savo nuomonę, kad refinansavus 1421,7 tūkst. Lt skolas bankams,
Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymu nustatyti skolinimosi limitai nebus viršyti. Buvo atkreiptas dėmesys, kad refinansavimas tik
laikinai išspręstų išlaidų dengimo problemas, todėl kyla būtinybė ieškoti biudţeto išlaidų maţinimo
rezervų
Dėl įsiskolinimų bankams refinansavimo, Savivaldybės administracija atviro konkurso
40
būdu priėmė Danske banko pasiūlymą, kuris atitiko pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus41.
Procedūrinių neatitikimų teisės aktams – nenustatėme. Savivaldybės negrąţintos paskolos 2014-0101 pateikiamos lentelėje.
Savivaldybės 2014-01-01 negrąţintos paskolos
Eil.
Nr.

Kreditorius

Paskolos
sutarties
sudarymo
data

Paskolos sutarties numeris

Skolos likutis

Paskolos
grąţinimo
terminas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

„Danske Bank“
AB Swed bankas
AB SEB bankas
LR finansų ministerija
LR finansų ministerija
AB SEB bankas
LR finansų ministerija
AB SEB bankas
AB SEB bankas

2007-05-18
2009-06-22
2010-07-10
2010-07-09
2010-12-29
2011-06-20
2011-07-13
2012-05-25
2013-06-11

K200705-0535/SŢ-379
09-046654IN/SŢ-361
0661012020058-48/SŢ-378
638/SŢ-369
686/SŢ-707
0661112020160-72/SŢ-348
719/SŢ-405
0641212020075-72/SŢ-298
0641312020096-72?SŢ-337

1217164,15
21362,62
2485528,49
1233293,20
247641,21
4778045,77
784799,99
2571800,41
766665,22

2015-12-31
2016-10-31
2017-12-29
2034-03-15
2034-03-15
2018-12-31
2034-09-01
2019-12-31
2020-12-31

38

Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas//Valstybės ţinios. 2012, Nr. 163-7741.
39
Ten pat.
40
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&legacy_id=2002747873
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„Danske Bank“

2013-09-18

K201309-0038?SŢ-499
Viso:

1421659,24

2018-12-31

15527960,30

Savivaldybės administracijos iš kredito įstaigų paimtų paskolų didţiausią dalį sudaro paskolos
skirtos skoloms dengti uţ atliktus darbus, paslaugas, iš Finansų ministerijos - investiciniams
projektams.
Kelmės rajono savivaldybės kreditinis įsiskolinimas (įskaitant paskolas) 2007-2012 didėjo.
2013 metais bendras skolos lygis sumaţėjo 1213,3 tūkstančiais litų; negrąţintų paskolų likutis 201312-31 taip pat sumaţėjo 531,6 tūkstančiais litų.
Kreditinio įsiskolinimo 2007 – 2013 metų kitimas pavaizduotas lentelėje42.
Kelmės rajono savivaldybės kreditinio įsiskolinimo kitimas
Metai
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Savivaldybės kreditinis
įsiskolinimas (su paskolomis)
14014,9
19526,0
18825,2
26100,6
-

Biudţeto lėšų kreditinis
įsiskolinimas (su paskolomis)

Savivaldybės paskolos

12742,7
17376,7
17330,9
15659,7
19142,8
21653,6
20440,3

9346,9
11773,3
12436,3
12113,7
15126,9
16059,6
15528,0

Vadovaujantis Administracijos direktoriaus įsakymu43 administracija atliko metinę Iţdo
mokėtinų ir gautinų sumų inventorizaciją. Inventorizacijos metu gautinos ir mokėtinos sumos
sugrupuotos į ilgalaikes ir trumpalaikes gautinas ir mokėtinas sumas pagal Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus.
LR biudţeto sandaros įstatymo 10 str. nurodo, kad biudţetinės įstaigos negali savo vardu
prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų. Audito metu nustatyta, kad Uţvenčio gimnazija ir Aukuro
vidurinė mokykla 2013 metais su Lesto pasirašė vekselius. Vekselio pasirašymo atveju, paprastas
kreditorinis įsiskolinimas tampa skoliniu įsipareigojimu, o tai jau turi įtakos savivaldybės
skolinimosi limitams.
Kelmės rajono savivaldybėje nėra nustatyta ir patvirtinta savivaldybės skolinimosi politika, su
tikslu valdyti riziką, kad bus įvykdyti skolinantis prisiimti įsipareigojimai.
Kelmės rajono savivaldybėje nėra patvirtinta tvarka, kurioje numatytos (aptartos) procedūros
suteikiant garantijas bei pasirašant lizingo sutartis.

4. SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Finansinių ataskaitų informacijos vartotojai yra mokesčių mokėtojai, valstybės ir savivaldybės
valdţios institucijų darbuotojai, kreditoriai, tiekėjai ir pan. Finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama
informacija apie finansinę būklę reikalingą vartotojams priimant sprendimus dėl išteklių
paskirstymo, jų naudojimo, teikiant viešąsias paslaugas
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, sudarydami
finansines ataskaitas, viešojo sektoriaus subjektai turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus turi
įvertinti vadovaudamiesi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau
42

Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2007–2013 ataskaitos, Formos Nr. 6 –metinės, ketvirtinės; Formos Nr. 4 –
metinės, ketvirtinės, mėnesinės.
43
2013-12-06 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1195 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės Iţdo ir Privatizavimo
fondo komisijos sudarymo metinei inventorizacijai atlikti“.
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- VSAFAS). Remiantis jais, Finansinės būklės ataskaitoje pateikiama informacija turi išsamiai ir
teisingai rodyti viešojo sektoriaus subjekto turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto
būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, o Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama informacija
turi išsamiai ir teisingai rodyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos rezultatus, t. y. uţdirbtas pajamas
ir turėtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį.
Pagal minėto Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalį, nukrypti nuo
standartų galima tik esant aplinkybėms, nepriklausančioms nuo viešojo sektoriaus subjekto valios,
suderinus su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte
pateikiant informaciją apie kiekvieną nukrypimą, jų prieţastis ir poveikį viešojo sektoriaus subjekto
turtui, finansavimo sumoms, įsipareigojimams, pajamoms ir sąnaudoms.
Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 35 straipsnio 3 dalies nuostatas,
administracijos direktorius yra atsakingas uţ konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio (toliau –
KFAR) rengimą ir pateikimą.
Pagal Finansų ministro patvirtintą 2013 metų konsolidavimo schemą 44 Kelmės rajono
savivaldybės subjektų grupę sudaro 54 viešojo sektoriaus subjektai. Vertinimo metu nustatyta, kad
visi viešojo sektoriaus subjektai, nurodyti 2013 m. konsolidavimo schemoje, pateikė duomenis
viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS45).
Savivaldybės administracija, rengdama metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkini,
remiasi savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės jai pateiktų finansinių ataskaitų
duomenimis. Todėl Savivaldybės konsoliduoto finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumas
priklauso ne tik nuo Savivaldybės administracijos tvarkomos apskaitos, bet ir nuo viešojo sektoriaus
subjektų parengtų finansinių ataskaitų rinkinių teisingumo.
Į konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį yra įtrauktos savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus
subjektų finansinės ataskaitos uţ 2013 metus:
 46 biudţetinės įstaigos,
 6 sveikatos prieţiūros viešosios įstaigos,
 Kelmės rajono savivaldybės iţdas;
 Kelmės rajono savivaldybės privatizavimo fondas.
Taip pat šiame ataskaitų rinkinyje yra įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro savivaldybei
priklausantis šių bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas:
 4 kontroliuojamos akcinės ir uţdarosios akcinės bendrovės: UAB „Kelmės autobusų
parkas“, UAB „Kelmės šilumos tinklai“, UAB „Kelmės vanduo“, UAB „Kelmės vietinis ūkis“;
Savivaldybės metinis konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys į VSAKIS pateiktas
nustatytais terminais - 2014 m. geguţės 30 d. finansų skyrius Kontrolės ir audito tarnybai
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį pateikė 2014-06-10.
Audito metu nustatyta, kad 2013 m. buvo įdiegtos papildomos kontrolės procedūros
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio sudarymui, Administracijos direktorius įsakymu46
paskyrė atsakingus asmenis uţ Administracijos, Iţdo, Privatizavimo fondo, VSS finansinių ataskaitų
rinkinių pateikimą, stebėseną ir tvirtinimą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo
informacinėje sistemoje.
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Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 1K-019 // TAR, 2014-01-31, Nr. 854..
Viešojo sektoriaus atskaitomybės konsolidavimo informacinė sistema.
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Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-14 įsakymas Nr. A-239,,Dėl atsakingų asmenų paskyrimo uţ
finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą ir tvirtinimą VSAKIS„„.
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Rengiant konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, konsoliduotos savivaldybės kontroliuojamų
viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos. Konsolidavimas buvo vykdomas sudedant
finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir eliminuojant konsoliduojamų subjektų tarpusavio
ūkines operacijas ir jų rezultatus. Parengtą 2013 m. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinį tikrinome ir analizavome šiais aspektais: ataskaitų loginius ryšius, pateiktas sumas, ar
pateikta visa reikiama informacija, pateiktų duomenų ţenklus, duomenų išeliminavimą, turto
paskirtis, finansavimo šaltinius.
Atlikus Finansinių ataskaitų rinkinio (toliau – FAR) informacijos apie nuosavybės dalies,
tarpusavio sandorių eliminavimo, nederintų operacijų, rankinių įrašų perţiūrą, nustatėme, kad
atskleista visa VSAFAS reikalaujama informacija. Pasitaiko atvejų, kai turto, finansavimo sumų,
grynojo turto, įsipareigojimų sumaţėjimas ir sąnaudos įvedamos su minuso ţenklu. Pagal
koregavimo ţurnalo įrašų duomenis nustatyta, kad iš viso atlikti 5 koreguojantys įrašai, iš jų 2
stornavimo ir 3 duomenų koregavimo įrašai. Pagal Konsolidavimo metodikos 59 punktą, kiekvienas
konsolidavimo įrašas pagrindţiamas konsolidavimo įrašo paţyma (VSAKIS – ţurnalo įrašo
paţyma). Visiems 5 koreguojantiems įrašams yra pateiktos pateisinančios paţymos.
Pagal Finansų skyriaus pateiktas konsolidavimo kontrolės bei konsoliduotųjų ataskaitų
korektiškumo tikrinimo ataskaitas neištaisytų klaidų nenustatėme.
Remiantis VSS tarpusavio sandorių suderinimo paţyma, galime daryti išvadą, kad
Savivaldybės 2013 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas suderinus visus
sandorius. Rinkinys pagal derinimo ir eliminavimo ryšius yra korektiškas. Kontrolės procedūros
veikia, VSAKIS uţtikrina, kad tinkamai sutikrintos ir atliktos kontrolės procedūros.
Tačiau konsolidavime dalyvaujančių viešojo sektoriaus subjektų pateikti duomenys VSAKIS
nėra visiškai teisingi ir patikimi dėl šios Ataskaitos skyriuje „Auditų rezultatai“ nurodytų klaidų ir
netikslumų ilgalaikio turto apskaitos srityje bei nustatytų klaidų ir netikslumų ţemesniojo lygio
biudţetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkiniuose.
2.2.Savivaldybės veiklos finansiniai rezultatai
Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją apie viešojo sektoriaus subjekto
finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius, pinigų srautus, kuria naudojasi daugelis
vartotojų priimdami ir vertindami spendimus dėl išteklių paskirstymo, jų naudojimo teikiant
viešąsias paslaugas47.
Pastaba. Savivaldybės veiklos finansiniai rodikliai nagrinėjami pagal Konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų duomenis. Audito metu nustatytos klaidos neturėjo reikšmingos įtakos
Savivaldybės veiklos finansiniams rezultatams.
Ataskaitiniais metais, lyginant su 2012 metais, 1358,93 tūkst. Lt sumaţėjo Savivaldybės viso
turto bei ta pačia suma finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir maţumos dalies balansinė
vertė: nuo 232713,92 tūkst. Lt 2012-12-31 iki 231354,99 tūkst. Lt 2013-12-31 .
Savivaldybės 29589,86 tūkst. Lt finansinį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė:
investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus. Per 2013 m. finansinis turtas padidėjo
131,42 tūkst. Lt.
Savivaldybės įsipareigojimai sumaţėjo 2610,0 tūkst. Lt, iš jų 873,57 tūkst. Lt sumaţėjo
ilgalaikiai, ir 3483,56 tūkst. Lt sumaţėjo trumpalaikiai; nuo 17542,19 tūkst. Lt 2012-12-31 iki
13968,63 tūkst. Lt 2013-12-31.
Savivaldybės finansinę būklę 2013 m. gruodţio 31 d. charakterizuoja grynojo turto rodiklis,
o finansinės būklės pokyčius – grynojo turto pasikeitimai.
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Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007-12-09 įsakymu Nr. 1K-388 patvirtinto 1-ojo VSAFAS „Informacijos
pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje” 8 p. (su vėlesniais pakeitimais).
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Viešojo sektoriaus grynasis turtas – turto dalis, likusi iš viešojo sektoriaus subjekto turto
atėmus visą įsipareigojimų vertę ir finansavimo sumas48.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Savivaldybės grynasis turtas sudarė 83803,0 tūkst. Lt,
kuris lyginant su ataskaitinio laikotarpio pradţia sumaţėjo 2493,04 tūkst. Lt
Kelmės rajono savivaldybės 2013 m. finansiniai duomenys
Straipsnis
1
Ilgalaikis turtas, iš jo
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas, iš jo
Atsargos
Išankstiniai mokėjimai
Per vienerius metus gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Iš viso turto:
Finansavimo sumos
Įsipareigojimai, iš jų
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai, iš jų
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų
dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos sumos tiekėjams
Sukauptos mokėtinos sumos
Grynasis turtas, iš jo
Rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis (deficitas)
Maţumos dalis
Iš
viso
finansavimo
sumų,
įsipareigojimų, grynojo turto ir maţumos
dalies:

Skirtumas (+ padidėjo,
- sumaţėjo)

2013-12-31

2012-12-31

215523,61
1920,84
183973,44
29589,86
64,28
15767,10
1555,41
264,70
8477,71
100
5369,28
231354,99
120841,21
26710,69
12742,07

3
215955,17
1467,51
184988,03
29458,44
79,67
16679,09
1498,19
116,29
8223,55
300,00
6541,05
232713,92
117097,10
29320,70
11868,50

4
-431,56
+453,33
-1014,59
+131,42
-15,39
-911,99
+57,22
+148,41
+254,16
-200,0
-1171,77
-1358,93
+3744,11
-2610,01
-873,57

13968,63
2788,51

17452,19
4194,01

-3483,56
-1405,5

00
3323,42
3751,19
83803,09
2533,29
245,19
81024,61
0,0
231354,99

0,0
4443,70
4065,96
86296,13
2410,88
113,77
83771,47
0,0
232713,92

0,0
-1120,28
-314,77
-2493,04
+122,49
+131,42
-2746,86
0,0
-1358,93

*Šaltinis. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio Finansinės būklės ataskaita.

5. AUDITŲ REZULTATAI
2013 metais finansinius (teisėtumo) auditus atlikome šešiolikoje viešojo sektoriaus
subjektuose bei Savivaldybės iţde ir privatizavimo fonde. Auditai atlikti siekiant gauti pakankamą
uţtikrinimą, kad finansinių ataskaitų rinkiniuose pateikti duomenys teisingai parodo finansinius
rezultatus, visais atţvilgiais išsamiai ir teisingai atspindi turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus,
pajamas ir sąnaudas, grynąjį turtą ir pinigų srautus.
Vertindami subjektų vidaus kontrolę, nustatėme, kad visuose subjektuose pagrindinės vidaus
kontrolės procedūros sukurtos atsiţvelgiant į vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės
pastovumą ir jos atlikimo sąnaudas, apskaitos sistemą ir kitus vidaus kontrolės kriterijus. Tačiau
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Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, 2007-06-26 Nr. X-1212, 2 str. 27 d. (su vėlesniais
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audito metu nustatyti vidaus kontrolės trūkumai apskaitant turtą, įsipareigojimus, pripaţįstant
pajamas rodo, kad vidaus kontrolės sistema ne visose srityse veikia patikimai.
Audituoti subjektai 2013-12-31 duomenimis disponavo turtu uţ 195241,2 tūkst. Lt, arba 84,4
proc. visų subjektų turto, panaudojo 48027,5 tūkst.Lt arba 56,6 proc. asignavimų
Eil.
Nr.

Audituojamas subjektas

Turto
dydis49
(tūkst. Lt)

Subjekto reikšmingumas
Konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinio grupėje
(proc.) 231354,9

Panaudoti
asignavimai

Subjekto
reikšmingu
mas BV
grupėje
84892,3

1.
2.

Savivaldybės iţdas
Savivaldybės Privatizavimo
fondas
Savivaldybės administracija
Priešgaisrinės saugos tarnyba
Kelmės kultūros centras
Kelmės krašto muziejus
Kelmės maţasis teatras
Uţvenčio Šatrijos Raganos
gimnazija
Kelmės
„Kraţantės“
progimnazija
Kelmės meno mokykla
Kelmės specialioji mokykla
Uţvenčio vaikų lopšelisdarţelis
Tytuvėnų jaunimo mokykla
Socialinių paslaugų tarnyba
Liolių socialinės globos namai
Vijurkų vaikų globos namai
Psichikos sveikatos centras
Uţvenčio seniūnija
Viso:

6488,61

2,8
0,3

-

-

71,2
0,1
0,9
1,9
0,03
0,9

30949,7
1239,3
859,2
409,0
225,0
2337,6

36,5
1,5
1,0
0,5
0,3
2,8

0,9

2459,8

2,9

0,2
0,2
0,2

1646,7
2035,5
479,9

1,9
2,4
0,6

0,1
0,2
2,5
0,9
0,1
0,8
84,4

651,0
1263,3
2352,5
936,2
182,8
48027,5

0,8
1,5
2,8
1,1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

612,1
164714,78
268,0
2118,1
4478,8
57,9
2251,6
2259,6
508,7
568,9
508,0
254,0
378,0
5872,5
2045,9
124,5
1731,2
195241,2

0,2
56,6

Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi VSS metinių
ataskaitų rinkiniai turi būti audituojami. Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 14 punktu
nustatyta, kad sprendimą dėl viešosios įstaigos audito priima ir renka audito įmonę visuotinis
dalininkų susirinkimas.
Savivaldybės viešųjų sveikatos prieţiūros įstaigų 2013 metų finansinių ataskaitų rinkiniai patvirtinti
Savivaldybės tarybos 2014 m. birţelio 27 d. sprendimais Nr. T-184 neaudituoti, nes Savivaldybės taryba
nepriėmė sprendimo atlikti auditą minėtose įstaigose.

Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinius pagal VSAFAS, viena iš priemonių
sumaţinti klaidų ir apgaulės riziką bei uţtikrinti duomenų finansinių ataskaitų rinkiniuose
patikimumą, yra vieninga visiems VSS kompiuterinė buhalterinės apskaitos programa. Savivaldybės
administracija 2010 m. įsigijo finansų apskaitos valdymo pagal VSAFAS informacinę sistemą
(bendra vertė – 1984,5 tūkst. Lt), kuria naudojasi visos savivaldybės biudţetinės įstaigos. 2013
metais finansų apskaitos valdymo informacinę sistemą pilnai įsisavino ir apskaitą tvarkė tik pusė
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Finansinių ataskaitų rinkinių duomenys.
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savivaldybės biudţetinių įstaigų (įskaitant ir seniūnijas), likusios – tik atskiras apskaitos sritis, o kai
kurios – visą apskaitą tvarkė rankiniu būdu.
Buhalterinės apskaitos tvarkymas ne buhalterinės apskaitos programa didina klaidų ir neteisingų
duomenų finansinių ataskaitų rinkiniuose pateikimo riziką. Savivaldybės administracijos nupirktos
finansų apskaitos valdymo informacinės sistemos 2013 metais neįsisavino dalis savivaldybės biudţetinių
įstaigų, jos apskaitą tvarko dalinai programa, dalinai rankiniu būdu.

Kontrolės ir audito tarnyba atliko metinių finansinių ataskaitų rinkinių arba finansinės
būklės ataskaitų (toliau – FBA) vertinimą, juose pateiktų duomenų atitiktį apskaitos registrų
duomenims ir likučių 2013-12-31 teisingumą.
Paţymėtina, kad Savivaldybės administracija Kontrolės ir audito tarnybai 2013 metų
finansines ataskaitas pateikė, nesivadovaujant 2-ojo, 6-ojo VSAFAS reikalavimais, kuriais
nustatytos privalomos finansinių ataskaitų formos. Vertinimui pateiktos finansinės ataskaitos iš
VSAKIS sistemos.
Dėl Finansinių ataskaitų rinkinių:
Atlikus audito procedūras, Įstaigose nustatyti šie neatitikimai, kad nesilaikant:
11 – ojo VSAFAS:
4 p. - laiku nepateikus reikalingų dokumentų, darbo uţmokesčio sąnaudos padidintos 0,2 tūkst. Lt,
todėl sumaţintos finansavimo sumos (Tytuvėnų jaunimo mokykla);
11 p. - pagal panaudos sutartis perduoto turto nusidėvėjimo sąnaudas 5,5 tūkst. Lt pripaţino
pagrindinės veiklos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudomis, o turėjo priskirti kitos veiklos
sąnaudomis. Dėl šio neatitikimo buvo teikta rekomendacija, kuri audito metu buvo ištaisyta
(Socialinių paslaugų tarnyba); transporto sąnaudos sumaţintos 0,871 tūkst. Lt suma, todėl
sumaţintos ir finansavimo pajamos (Psichikos sveikatos centras).
12 - ojo VSAFAS:
7 p. - padidino ilgalaikio turto grupę 2,3 tūkst. Lt, uţregistruodama ilgalaikio turto grupėje cheminių
medţiagų rinkinį ir priskaičiavo nusidėvėjimo sąnaudas 0,22 tūkst. Lt. taip padidindama Veiklos
rezultatų ataskaitoje nusidėvėjimo sąnaudų straipsnį. Ta pačia suma sumaţintas atsargų straipsnis ir
0,22 tūkst. Lt sumaţintos finansavimo sumos. Dėl šio neatitikimo raštu buvo teikta rekomendacija,
kuri audito metu buvo ištaisyta (Tytuvėnų jaunimo mokykla);
11 p. - neuţregistravo ilgalaikio turto grupėje įsigytų scenos meno priemonių uţ 1,9 tūkst.
Lt., todėl kito ilgalaikio turto vertė sumaţinta ir šia suma sumaţintos finansavimo sumos, o Veiklos
rezultatų ataskaitoje padidinti pajamų ir sąnaudų straipsniai. Pinigų srautų ataskaitoje šia suma
padidintos Atsargų įsigijimo išmokos ir sumaţintas Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio
turto įsigijimo straipsnis (Kelmės maţasis teatras); melioracijos įrenginių apskaita tvarkoma ne
pagal atskirus turto vienetus, skaičiuojamas melioracijos įrenginių turto grupių nusidėvėjimas.
Kadangi šio turto apskaita nėra tiksli, nėra galimybės įsitikinti ar šio turto ir finansavimo sumų
likučiai yra teisingi (Administracija);
14 p. - nesukomplektavo, neuţregistravo ir nepriskyrė ilgalaikio materialaus turto grupei
fotoaparato su objektyvu, kurio vertė 1,8 tūkst. Lt, todėl ilgalaikio materialaus turto grupės vertė
sumaţinta 1,8 tūkst. Lt ir atsirado iškraipymų finansavimo sumų straipsnyje. Pinigų srautų
ataskaitoje šia suma padidintos Atsargų įsigijimo išmokos ir sumaţintas Ilgalaikio turto (išskyrus
finansinį) ir biologinio turto įsigijimo straipsnis. Dėl šio neatitikimo raštu buvo teikta
rekomendacija, kuri audito metu buvo ištaisyta (Kelmės maţasis teatras);
17 p. - mokyklos pastato apšiltinimo projektas priskirtas kitam nematerialiam turtui, kuris
turėjo būti apskaitytas nebaigtos statybos straipsnyje. Likutinė vertė - 15,6 t. Lt, todėl finansinėse
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ataskaitose nurodytos didesnes amortizacijos sąnaudos 6,4 tūkst. Lt. ir maţesnės finansavimo sumos
iš savivaldybės biudţeto. Dėl šio neatitikimo raštu buvo teikta rekomendacija, kuri audito metu buvo
ištaisyta (Kelmės specialioji mokykla); Nebaigtos statybos ir išankstinių mokėjimų straipsnyje
nurodyta suma maţesnė 1,1 tūkst. Lt., nes nebaigtos statybos išlaidas 1,1 tūkst. Lt pripaţino
komunalinių paslaugų sąnaudomis, apskaitoje registruojant Uţvenčio seniūnijos ūkines operacijas.
Šia suma sumaţintos finansavimo sumos, o Veiklos rezultatų ataskaitoje padidintos finansavimo
pajamos ir komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos. Pinigų srautų ataskaitoje padidintos
Komunalinių paslaugų ir ryšio išmokos ir sumaţintas Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir
biologinio turto įsigijimo straipsnis (Administracija);
32.1. p. - nepadidino pastato įsigijimo savikainos dėl atliktų esminio pagerinimo darbų uţ
164404,60 Lt. ir nepadidino ilgalaikio turto likutinės vertės Finansinės būklės ataskaitoje, todėl
finansavimo sumos šia suma buvo sumaţintos. Veiklos rezultatų ataskaitoje šia suma padidintos
finansavimo pajamos ir paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos. Pinigų srautų ataskaitoje šia
suma padidintos Paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos ir sumaţintas Ilgalaikio turto
(išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimo straipsnis. Dėl šio neatitikimo raštu buvo teikta
rekomendacija, kuri audito metu buvo ištaisyta (Kelmės specialioji mokykla);
36 p. - sąskaita „Nebaigta statyba“ padidinta 94,3 tūkst. Lt todėl, kad tvarkybos darbų
išlaidos turėjo būti pripaţintos sąnaudomis. Todėl šia suma padidintos finansavimo sumos, o
Veiklos rezultatų ataskaitoje sumaţintos finansavimo pajamos. Dėl šio neatitikimo raštu buvo teikta
rekomendacija, kuri audito metu buvo ištaisyta (Kelmės krašto muziejus);
63 p. - po pirminio pripaţinimo vertindamas nekilnojamąsias kultūros vertybes tikrąja
verte, finansinėse ataskaitose nurodė vertę, neatitinkančią draudţiamosios vertės ar Registrų centro
skelbiamos rinkos vertės.Todėl negalime patvirtinti, kad Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2013 m.
gruodţio 31 d. duomenis nurodytas nekilnojamųjų kultūros vertybių 4007100,00 Lt. likutis yra
teisingas (Kelmės krašto muziejus);
73.9 p. - Straipsniai „Kitas ilgalaikis materialusis turtas“ (A.II.9 eil.) ir "Finansavimo sumos
iš valstybės biudţeto" nurodyti 37,6 tūkst. Lt maţesni dėl netinkamos vadovėlių apskaitos, nes
bibliotekų fondą klaidingai apskaito kaip naudojamą ūkinį inventorių nebalansinėse sąskaitose.
Veiklos rezultatų ataskaitoje šia suma padidintos finansavimo pajamos ir sunaudotų ir parduotų
atsargų savikainos sąnaudos. Pinigų srautų ataskaitoje šia suma padidintos Atsargų įsigijimo
išmokos ir sumaţintas Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimo straipsnis.
(Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija).
13 – ojo VSAFAS:
45 p. - pripaţįstant ir registruojant nematerialųjį turtą, Įstaiga 2009-06-01 įsigytą senelių
namų rekonstrukcijos darbų projektą uţ 97,5 tūkst. Lt priskyrė nematerialaus turto grupei bei
skaičiavo amortizaciją, nors projektas nėra net pradėtas. Dėl neteisingai sugrupuoto ilgalaikio
materialaus turto Finansinės būklės ataskaitoje 2013 m gruodţio 31 d. straipsnyje „Kitas
nematerialus turtas“ nurodyta 14,9 tūkst. Lt daugiau, o straipsnyje „Ilgalaikis materialusis turtas“
nenurodyta 97,5 tūkst. Lt. ilgalaikio turto. , todėl Veiklos rezultatų ataskaitoje 2013 m. gruodţio 31
d. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 10,0 tūkst. Lt didesnės dėl neteisėtai apskaičiuotos
rekonstrukcijos projekto amortizacijos (Liolių socialinės globos namai).
22 – ojo VSAFAS:
45 p. - nurodė didesnę trumpalaikio turto vertę, nes nevertino trumpalaikio turto nuvertėjimo
(gautinių sumų) 1,3 tūkst. Lt, kuris turėjo nuvertėjimo poţymių, todėl šia suma padidintos
finansavimo sumos, o veiklos rezultatų ataskaitoje sumaţintos finansavimo pajamos ir nuvertėjimo
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ir nurašytų sumų sąnaudos (Kelmės krašto muziejus); Administracija neatliko išankstinių
apmokėjimų vertinimo procedūrų, todėl Išankstinių apmokėjimų straipsnio likutinės vertės 198
tūkst. Lt teisingumo negalime patvirtinti (Administracija).
Administracijos finansinių ataskaitų vertinimas:
2013-12-31 Finansinės būklės ataskaitos (FBA) duomenų vertinimas:
Išanalizavus FBA paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2013-12-31) nurodytus
likučius ir duomenis sulyginus su apskaitos registru Didţioji knyga, reikšmingų neatitikimų
nenustatyta.
2013-12-31 Veiklos rezultatų ataskaitos (VRA) duomenų vertinimas:
Atlikus audito procedūras, nustatyti šie neatitikimai:
Savivaldybės administracijos didţioji knyga nesutampa su Didţiąja knyga VSAKYJE.
Finansavimo pajamų ir Sąnaudų eilutės VSAKIO didţiojoje knygoje nurodytos 258,8 tūkst.
Lt. maţesne suma nei administracijos didţioje knygoje.
- straipsnyje
A.I.1 „Finansavimas iš valstybės biudţetų“ pateiktos maţesnės 237348,49
Lt finansavimo pajamos nei to paties laikotarpio Didţiojoje knygoje 7014,7024 sąskaitose.
- straipsnyje
A.I.2 „Finansavimas iš savivaldybių biudţetų“ pateiktos maţesnės 21293,89
Lt finansavimo pajamos nei to paties laikotarpio Didţiojoje knygoje 7015,7025 sąskaitose.
- straipsnyje
B.I. „Darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“ pateikta didesnė
216229,88 Lt sąnaudų suma, nei to paties laikotarpio Didţiojoje knygoje 8701,8702
sąskaitose (dėl Socialinės paramos skyriaus DU eliminavimo operacijų neatlikimo).
- straipsnyje
B.IX. „Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina“ pateiktos maţesnės
21118,71 Lt sąnaudos, nei to paties laikotarpio Didţiojoje knygoje 8710 sąskaitoje.
- straipsnyje B.XIII. „Kitų paslaugų sąnaudos“ pateiktos maţesnės 21293,89 Lt sąnaudos, nei
to paties laikotarpio Didţiojoje knygoje 8712 sąskaitoje.
- straipsnyje I. „Nuosavybės metodo įtaka“ pateikta maţesnė 113769,0 Lt suma, negu to
paties laikotarpio Didţiojoje knygoje sąskaitoje 91.
Apskaitos skyriaus vedėjos ţodţiu paprašius paaiškinti neatitikimų prieţastis tarp
Veiklos rezultatų ataskaitos ir apskaitos registro Didţioji knyga, 2014-06-26 buvo pateiktas
raštas Nr. S-2253, kuriame paaiškintos neatitikimų susidarymo prieţastys, t.y. skyrių
specialistai, tvarkantys apskaitą, ir darbuotojai, tvarkantys projektų apskaitą, nesilaikė ataskaitų
pateikimo ir sąskaitų uţdarymo terminų.
Nesivadovauta 4-ojo VSAFAS 50 V skyriaus, 20, 21 punktų nuostatomis,- Veiklos
rezultatų ataskaitoje pateikta informacija turi išsamiai ir teisingai parodyti viešojo sektoriaus
subjekto veikos rezultatus, t.y. uţdirbtas pajamas ir turėtas sąnaudas per ataskaitoje nurodytą
ataskaitinį laikotarpį.
Viešojo sektoriaus subjekto pajamos ir sąnaudos Veiklos rezultatų ataskaitoje rodomos
pagal veiklos pobūdį, t.y. pagrindinės veiklos, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veikos,
kad būtų aišku, iš kokių pajamų subjektas finansuoja savo vykdomą veiklą ir kokie atitinkamos
veiklos rezultatai. Apskaitoje neanalizuojamas viešojo sektoriaus subjekto veiklos rezultatas,
kuris gaunamas iš visų viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio laikotarpio pajamų atėmus jo to
paties laikotarpio sąnaudas.
2013-12-31 Grynojo turto pokyčių ataskaitos duomenų vertinimas:
Audito metu perţiūrėjus Grynojo turto pokyčio ataskaitas (toliau – GTP) nurodytus
likučius paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2013-12-31) reikšmingų neatitikimų teisės aktams
nenustatyta.
2013-12-31 Pinigų srautų ataskaitos duomenų vertinimas:
50
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Audito metu perţiūrėjus Pinigų srautų ataskaitoje (toliau – PSA) nurodytus likučius
paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2013-12-31) reikšmingų neatitikimų teisės aktams
nenustatyta.
Įstaigose nustatyta bendra neatitikimų suma:
Finansinės būklės ataskaitų bendra neatitikimų suma 2013-12-31 sudaro 212,5
tūkst. Lt.
Veiklos rezultatų ataskaitų bendra neatitikimų suma 2013-12-31 sudaro 95,2 tūkst.
Lt.
Pinigų srautų ataskaitų bendra neatitikimų suma 2013-12-31sudaro 75,2 tūkst. Lt.
Dėl aiškinamojo rašto
Vadovaujantis 1-ojo VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų
51
rinkinyje“ 39 punkto nuostatomis, viešojo sektoriaus subjektas savo apskaitos politikoje nustato
savo ir (arba) pavaldţių viešojo sektoriaus subjektų apskaitoje taikytiną reikšmingumo kriterijų,
atsiţvelgdamas ir į ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio pobūdį, ir į sumos dydį. Reikšmingumo
kriterijus gali būti nustatomas kaip absoliutus arba santykinis dydis. Šio standarto 37 punkto
nuostatomis, jeigu VSAFAS nenurodyta informacija gali būti reikšminga finansinių ataskaitų
informacijos vartotojams, tokia informacija turi būti nurodoma aiškinamajame rašte.
Įstaigos paţeidė 1 – ojo VSAFAS52:
39 p. - nes savo Apskaitos politikoje nenustatė taikytino reikšmingumo kriterijaus,
nepateikė šios informacijos aiškinamajame rašte ir nepaaiškino reikšmingų pokyčių lyginant
ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių sumas su praėjusio laikotarpio finansinių
ataskaitų straipsnių sumomis (Kelmės krašto muziejus, Kelmės specialioji mokykla, Uţvenčio
Šatrijos Raganos gimnazija, Liolių socialinės globos namai, Uţvenčio vaikų lopšelis-darţelis,
Kelmės maţasis teatras, Kelmės kultūros centras, Tytuvėnų jaunimo mokykla, Kelmės meno
mokykla, Kelmės „Kraţantės“ progimnazija, Priešgaisrinės saugos tarnyba, Vijurkų vaikų globos
namai, Psichikos sveikatos centras, savivaldybės administracija).
Įstaigos paţeidė 12 – ojo VSAFAS:
42., 63., 64. p. - nepateikta informacija pagal 12-ojo VSAFAS reikalavimus apie
kilnojamąsias kultūros vertybes (Kelmės krašto muziejus).
Viešojo sektoriaus subjektas, sudarydamas Aiškinamąjį raštą, turi pateikti visas
pastabas, kurios yra privalomos pagal 6–ojo VSAFAS reikalavimus. Aiškinamojo rašto pastabų
galima neteikti, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose
atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui. Jei
ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių sumos, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu
laikotarpiu, reikšmingai pasikeitė, turėtų būti nurodomos tokių pasikeitimų prieţastys.
Aiškinamajame rašte detalizuojamos Veiklos rezultatų, Finansinės būklės, Grynojo turto pokyčių,
Pinigų srautų ataskaitose nurodytos sumos tiek, kiek reikalauja šis ir kiti VSAFAS, teisingai suprasti
finansinėse ataskaitose pateiktai informacijai.
Audito metu nustatyta, kad Aiškinamajame rašte pastabos nepateiktos ir pokyčių
prieţastys nepaaiškintos:
 Pinigų srautų ataskaitoje – A.I. Įplaukos, A.II. Pervestos lėšos, B. Investicinės veiklos pinigų
srautai, C. Finansinės veiklos pinigų srautai.
51

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009-12-24 įsakymas Nr. 1K-476.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-06-09 įsakymas Nr. 1K-205 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo“.
52

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

29
Kelmės rajono savivaldybės 2013 metų biudţeto
vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio finansinio (teisėtumo) audito ataskaita


Administracija, nesilaikydama VSAFAS reikalavimų, 2013 m. Aiškinamajame rašte
nedetalizavo Pinigų srautų ataskaitose nurodytų sumų ir nepaaiškino pokyčių prieţasčių.
Dėl inventorizacijos
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 19 straipsnio 9 dalis numato apskaitos duomenis pagrįsti
turto ir įsipareigojimų inventorizacijos duomenimis.

Įstaigos ne visais atvejais uţtikrino, kad turtas būtų apskaitytas teisės aktų nustatyta tvarka.
BĮ nevykdė Vyriausybės patvirtintos Inventorizacijos tvarkos, - netinkamai pasiruošė
inventorizacijai, formaliai jas atliko, perrašydami (perkeldami) duomenis;
Įstaigos nesilaikė LRV patvirtintų inventorizacijos taisyklių53:
4 p. - inventorizacija atlikta anksčiau, t. y. birţelio 26 d., negu nustatyti terminai
inventorizacijos taisyklėse, neinventorizuoti nepanaudoti numeruoti blankai (bilietai) (Kelmės
maţasis teatras);
Inventorizacinė komisija neinventorizavo nebalansinėse sąskaitose apskaitomų ţemės sklypų ir
nevertino nematerialaus turto, kuris yra nudėvėtas ir nenaudojamas Įstaigos veikloje, būklės (Liolių
socialinės globos namai).
8 p. - neinventorizuotas nebalansinėse sąskaitose apskaitomas turtas (vadovėliai,
knygos, mokymosi priemonės) (Kelmės specialioji mokykla).
9 p. - VŠĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro direktorė nevisai tinkamai
organizavo inventorizacijos atlikimą, kadangi įsakyme dėl inventorizacijos atlikimo nenurodė
inventorizacijos pradţios ir pabaigos, nenurodė, kokiais dokumentais įforminami inventorizavimo
rezultatai (Psichikos sveikatos centras).
13 p. - Inventorizavimo komisijos pirmininku skyrė materialiai atsakingą asmenį
(Psichikos sveikatos centras, Kelmės kultūros centras, Liolių socialinės globos namai).
27 p. - pagal panaudos sutartis gautas ir perduotas turtas inventorizuotas nesilaikant
Inventorizacijos taisyklių (Socialinių paslaugų tarnyba, Tytuvėnų jaunimo mokykla, Uţvenčio
Šatrijos Raganos gimnazija, Kelmės specialioji mokykla).
60 ir 61 p. - inventorizuojant įsipareigojimus, dalis tarpusavio skolų nesuderintos
suderinimo aktais, o įsipareigojimų inventorizavimo aprašuose nenurodomos gautinų sumų
atsiradimo datos, nenumatyti skolų grąţinimo terminai (gautina suma laikoma suderinta, kai gautinų
sumų suderinimo aktą pasirašo abi šalys, patvirtindamos, kad sutinka su akte nurodyta likučio suma)
(Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, Kelmės specialioji mokykla).
62 p. - gauti inventorizavimo aprašai nebuvo patikrinti su buhalterinės apskaitos
duomenimis ir nustatyta, kad į inventorizacijos aprašus neįtrauktos administracinės patalpos uţ
19819,0 Lt (Kelmės maţasis teatras).
66 p. - Inventorizacijos aprašuose nebuvo inventorizacijos komisijos išvadų dėl atliktos
inventorizacijos (Kelmės maţasis teatras).
67 p. - inventorizavimo rezultatai nebuvo apibendrinti ir nebuvo priimtas vadovo
sprendimas dėl inventorizacijos rezultatų įrašymo į buhalterinę apskaitą (Psichikos sveikatos
centras, Kelmės maţasis teatras, Kelmės specialioji mokykla).
Savivaldybės administracijoje nebuvo sudaryta centrinė inventorizavimo komisija darbui
koordinuoti.

6. SAVIVALDYBĖS TURTO IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS IR
APSKAITA
Dėl darbo uţmokesčio planavimo.
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Darbo uţmokesčio fondas turi būti planuojamas vadovaujantis Vyriausybės nutarimu54
Nr. 280 „Dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo uţmokestį iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudţeto, savivaldybių biudţetų ir valstybės pinigų fondų, darbo uţmokesčio fondo
apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, administracijos direktoriaus įsakymais 55 „Dėl darbo
uţmokesčio fondo planavimo“, „Dėl rajono biudţetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) biudţeto
išlaidų skaičiavimo taisyklių“.
Darbo uţmokesčio fondo apskaičiavimo metodikoje numatyta, kad:
„2.1. Planuojant darbo uţmokesčio fondą, lėšų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo
uţmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir valstybės pinigų fondų (toliau vadinama – darbuotojai),
priedams ir priemokoms mokėti skirtos sumos neturi viršyti:
2.1.1. šio nutarimo 1 punkte nurodytos metodikos (toliau vadinama – metodika) 8.2 ir 8.3 punktuose
nurodytiems priedams mokėti – 20 procentų metodikos 6 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotų lėšų valstybės tarnautojų
pareiginėms algoms ir darbuotojų atlyginimams mokėti sumų;
2.1.2. metodikos 9 punkte nurodytoms priemokoms mokėti – 5 procentų metodikos 6 punkte nustatyta
tvarka apskaičiuotų lėšų valstybės tarnautojų pareiginėms algoms ir darbuotojų atlyginimams mokėti sumų.“.
Įstaigose atliekant audito procedūras nustatyta, kad kai kuriems darbuotojams
suplanuoti priedai ir priemokos nesilaikant darbo uţmokesčio fondo apskaičiavimo metodikos ir
direktoriaus įsakymo „Dėl darbo uţmokesčio fondo planavimo“ reikalavimų (Liolių socialinės
globos namai (priedai ir priemokos iki 70%); Kelmės kultūros centras (priedai ir priemokos iki
65%); Priešgaisrinės saugos tarnyba (priedai ir priemokos iki 40%); Vijurkų vaikų globos namai
(priedai ir priemokos iki 30%)).
Dėl viešųjų pirkimų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos
tobulinimo ir plėtros 2009–2013 metų strategijoje1 pasakyta, kad strategijos tikslas – pasiekti, kad
Lietuvos viešųjų pirkimų sistema funkcionuotų skaidriai ir efektyviai, leistų perkančiosioms
organizacijoms maţiausiomis sąnaudomis įsigyti labiausiai jų poreikius atitinkančias prekes,
paslaugas ar darbus (angl. „best value for money“), taip pat uţtikrintų konkurenciją viešuosiuose
pirkimuose; galimybes viešuosius pirkimus vykdyti elektroninėmis priemonėmis; palankios aplinkos
viešųjų pirkimų dalyviams konstruktyviai bendradarbiauti sukūrimą; viešųjų pirkimų politikos,
suderintos su kitomis Europos Sąjungos (toliau – ES) politikos kryptimis (darnaus vystymosi,
inovacijų, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros ir kitomis), įgyvendinimą; konkurencingos ir
inovacijomis pagrįstos ekonomikos kūrimo skatinimą.
Viešųjų pirkimų efektyvumas uţtikrinamas, kai perkančiosios organizacijos
maţiausiomis sąnaudomis įsigyja labiausiai jų poreikius atitinkančius produktus ir drauge geba
naudotis šiuolaikiškiausiais pirkimo būdais (elektroniniai, centralizuoti pirkimai), leidţiančiais
maţinti pirkimo sąnaudas ir pagreitinti pirkimo procedūras, taip pat kai perkančiosioms
organizacijoms sudarytos galimybės gauti išsamią informaciją apie rinkoje esančius produktus, jų
savybes, kainas, tiekėjus.
Viešųjų pirkimų skaidrumą uţtikrina informacijos apie viešuosius pirkimus
prieinamumas (informacija turi būti aiški, visiems suprantama ir skelbiama viename šaltinyje).
Viešai vykdomos procedūros yra tada, kai visą viešojo pirkimo procesą (skelbimai, techninės
specifikacijos, priimti sprendimai) gali stebėti suinteresuoti tiekėjai. Taip uţkertamas kelias
korupcijos atsiradimui.
Konkurencija viešuosiuose pirkimuose uţtikrinama tada, kai visiems tiekėjams sudaromos vienodos
ir nediskriminuojančios sąlygos juose dalyvauti ir atlikti pirkimo procedūras, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1332 „Dėl Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos
tobulinimo ir plėtros 2009–2013 metų strategijos patvirtinimo“ (V.Ţ . 2009-10-24, Nr. 127-5496)
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2003-03-03 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 280 (su vėlesniais pakeitimais).
2006-11-03 ir 2012-09-28 administracijos direktoriaus įsakumai Nr. A-1014 ir Nr. A-891.
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pašalinamos visos sąlygos tarpusavyje susitarti tiekėjams, tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų
atstovams.
Viešųjų pirkimų audito procedūras atlikome šiose įstaigose: Uţvenčio vaikų lopšelyjedarţelyje, Kelmės maţajame teatre, Kelmės kultūros centre, Kelmės „Kraţantės“ progimnazijoje,
Liolių socialinės globos namuose, Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje, Tytuvėnų jaunimo
mokykloje, Kelmės specialiojoje mokykloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijoje. Audito
metu įstaigose nustatyti šie teisės aktų neatitikimai:
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo56 19 str. 4 d. nuostatomis, įstaigos Viešųjų pirkimų
tarnybai pateikė visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės pirkimų ir šio įstatymo 85
straipsnio 6 dalyje nurodytų supaprastintų pirkimų ataskaitas At-6, tačiau neteisingai nurodė bendrą
sudarytų sutarčių sumą ir pirkimų skaičių (Kelmės maţasis teatras, Kelmės specialioji mokykla,
Tytuvėnų jaunimo mokykla, Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, Uţvenčio vaikų-lopšelis darţelis,
Liolių socialinės globos namai).
Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo57 19 str. 4 d. nuostatų, įstaiga Viešųjų pirkimų tarnybai
nepateikė 2012 ir 2013 metų visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės pirkimų ataskaitų At6 (Kelmės kultūros centras).
Įstaigų patvirtintose Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse58 ir kituose vidaus teisės
aktuose nėra reglamentuota viešųjų pirkimų organizavimo tvarka ir procedūros, prevencinė pirkimų
ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolė bei ją atliekantis asmuo, ką rekomenduoja 2011 m. gruodţio
30 d. VPT direktoriaus įsakymu Nr.1S-204 patvirtintos ,,Viešųjų pirkimų gairės perkančiosios
organizacijos vadovui“ ir 2011 m. lapkričio 30 d. VPT direktoriaus įsakymas Nr. 1S-174 „Dėl
perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų
patvirtinimo“ (Kelmės maţasis teatras, Kelmės specialioji mokykla, Tytuvėnų jaunimo mokykla,
Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, Uţvenčio vaikų-lopšelis darţelis, Liolių socialinės globos
namai, Kelmės kultūros centras, Kelmės rajono savivaldybės administracija).
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 d., perkančioji organizacija tvirtina
planuojamų atlikti einamaisiais biudţetiniais metais viešųjų pirkimų planus ir kiekvienais metais, ne
vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o šiuos planus patikslinusi – nedelsdama Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje, jeigu toks yra, skelbia tais metais planuojamų atlikti
viešųjų pirkimų suvestinę. Įstaigos šio įstatymo straipsnio nuostatų nesilaikė (Kelmės kultūros
centras, Kelmės „Kraţantės“ progimnazija, Kelmės specialioji mokykla, Tytuvėnų jaunimo
mokykla, Uţvenčio vaikų lopšelis-darţelis).
Vadovaujantis VPĮ 85 str. 3 d. nuostatomis, „supaprastintus pirkimus gali atlikti
perkančiosios organizacijos vadovo paskirti valstybės tarnautojai, darbuotojai arba Komisija, kaip
nustato perkančioji organizacija pasitvirtintose taisyklėse. Įstaigose pirkimų organizatoriai
nepaskirti, kaip tai numato VPĮ 85 straipsnio nuostatos (Kelmės kultūros centras, Liolių socialinės
globos namai).
Perkančioji organizacija turi uţtikrinti, kad supaprastintus pirkimus atliekantys asmenys būtų
nepriekaištingos reputacijos, nešališki ir negalėtų teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims
apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus
(VPĮ 85 str. 5 d.). Nesilaikydamas VPĮ ir patvirtintų Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 19 p.
nuostatų, įstaigos pirkimų organizatorius nepasirašė nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo
pasiţadėjimo (Kelmės maţasis teatras).
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1996-08-13 Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas Nr.I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
Ten pat.
58
2012-03-20 Kultūros centro direktoriaus įsakymas Nr.V-29; 2011-02-09 Uţvenčio vaikų lopšelio-darţelio direktoriaus
įsakymas Nr. V-27; 2011-02-25 Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. 79; 2010-10-28 Liolių
socialinės globos namų direktoriaus įsakymas Nr. V-121; 2012-09-13 Tytuvėnų jaunimo mokyklos direktoriaus
įsakymas Nr. V-28; 2011-02-15 Kelmės specialiosios mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. V-36; 2012-01-26 Kelmės
maţojo teatro vadovo įsakymas Nr.T12-20; 2012-11-28 administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1159.
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Vadovaujantis VPĮ 85 straipsnio 2 d., perkančioji organizacija, išskyrus šio straipsnio 5 ir 6
dalyse nurodytus atvejus, supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles, kurias ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų patvirtinimo paskelbia šio įstatymo 86 straipsnyje nustatyta
tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje, jeigu toks yra, taip
pat sudaro kitas galimybes tiekėjams susipaţinti su šiomis taisyklėmis. Uţ CVP IS paskelbtų
Taisyklių ir jų pakeitimų turinio ar pateiktos informacijos teisingumą, taip pat uţ Taisyklių ir jų
pakeitimų turinio atitikimą VPĮ, kitų teisės aktų reikalavimams atsako Perkančioji organizacija.
Įstaigos šio įstatymo minėto straipsnio nuostatų nesilaikė (Kelmės kultūros centras, Kelmės maţasis
teatras, Kelmės „Kraţantės“ progimnazija, Tytuvėnų jaunimo mokykla, Uţvenčio vaikų lopšelisdarţelis, Kelmės specialioji mokykla).
Nesilaikant VPĮ 9 straipsnio nuostatų, Įstaigose nėra paskirtų atsakingų asmenų uţ pirkimo
verčių skaičiavimą - tai ypač svarbu, nustatant pirkimo būdą. Pirkimo vertė turi būti apskaičiuojama
pagal Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų
tarnybos direktoriaus 2003-02-26 įsakymu59 Nr. 1S-26 (su pakeitimais). Perkančiosios organizacijos
atsakingų asmenų uţ pirkimo verčių skaičiavimą nepaskyrė (Kelmės kultūros centras, Uţvenčio
Šatrijos Raganos gimnazija, Liolių socialinės globos namai, Kelmės specialioji mokykla, Tytuvėnų
jaunimo mokykla, Kelmės maţasis teatras).
Vadovaujantis VPĮ 16 straipsnio 1 d. nuostatomis, perkančiosios organizacijos vadovo
įsakymu sudaryta viešojo pirkimo komisija turi dirbti pagal ją sudariusios organizacijos patvirtintą
darbo reglamentą, yra jai atskaitinga ir vykdo tik raštiškas jos uţduotis ir įpareigojimus. Uţ
Komisijos veiksmus atsako ją sudariusi organizacija. Nesilaikant šio įstatymo straipsnio nuostatų,
įstaigos Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento nepatvirtino (Liolių socialinės globos namai,
Kelmės specialioji mokykla, Kelmės kultūros centras, Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija).
Vadovaujantis VPĮ 151 straipsnio nuostatomis, perkančioji organizacija, išskyrus Lietuvos
Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas uţsienyje ir Lietuvos Respublikos
atstovybes prie tarptautinių organizacijų, turi uţtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji
pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (kai pirkimo
atveju elektroninėmis priemonėmis pateikiamas skelbimas apie pirkimą (neskelbiamų pirkimų
atveju – kvietimas), kiti pirkimo dokumentai ir priimami tiekėjų pasiūlymai) kiekvienais
kalendoriniais metais sudarytų ne maţiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos viešųjų
pirkimų bendrosios vertės. Įstaigos šio straipsnio nuostatų nesilaikė (Kelmės maţasis teatras,
Kelmės kultūros centras, Tytuvėnų jaunimo mokykla, Kelmės specialioji mokykla).
Vadovaujantis 91 straipsnio nuostatomis, perkančioji organizacija atlikdama supaprastintus
pirkimus, ne maţiau kaip 5 procentus visų supaprastintų pirkimų vertės pirkimų privalo atlikti iš
neįgaliųjų socialinių įmonių, socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų
nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos
bausmes, arba įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos prieţiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos
pagrindais dirba ne maţiau kaip 50 procentų pacientų, jų pagamintoms prekėms, teikiamoms
paslaugoms ar atliekamiems darbams pirkti arba atlikti pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra
neįgalieji, įdarbinimo programas, išskyrus atvejus, kai perkančioji organizacija reikiamų prekių šios
įstaigos ir įmonės negamina, paslaugų neteikia ar darbų neatlieka (Kelmės specialioji mokykla).
Įstaigose prekių bei paslaugų pirkimo sutartys sudarytos, nesilaikant VPĮ 18 straipsnio 6
dalies nuostatų:
 2 p., nes nenurodo perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, – tikslių jų
kiekių (Kelmės specialioji mokykla, Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, Liolių
socialinės globos namai, Uţvenčio vaikų lopšelis-darţelis, Kelmės kultūros centras,
Kelmės maţasis teatras, Tytuvėnų jaunimo mokykla);
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2008-09-04 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. IS-82 „Dėl viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. IS-26 „Dėl prekių ir paslaugų viešojo pirkimo
vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
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 3 p., nes nenurodo kainos arba kainodaros taisyklių, nustatytų pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką (Kelmės
specialioji mokykla, Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, Liolių socialinės globos
namai, Uţvenčio vaikų lopšelis-darţelis, Kelmės kultūros centras, Tytuvėnų jaunimo
mokykla);
 8 p., nes ne visose neterminuotai pasirašytose sutartyse numatyta sutarties nutraukimo
galimybė (Kelmės specialioji mokykla, Liolių socialinės globos namai);
 9 p. nes sutartys sudarytos neterminuotam laikui. Pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau
kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijus ir atvejus, kuriais gali būti sudaromos
tokios sutartys, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė (Kelmės specialioji
mokykla, Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, Liolių socialinės globos namai,
Kelmės kultūros centras, Kelmės maţasis teatras, Tytuvėnų jaunimo mokykla).
Nesilaikant VPĮ 3 straipsnio 2 d., kuri sako, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo
reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidţiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą
įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų,
racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, Įstaigos sutartis sudarė, neatlikusios visų teisės aktais
numatytų pirkimo procedūrų (Kelmės specialioji mokykla – 2013-06-27 sutartis Nr. L-010217 dėl
langų, durų pertvarų keitimo ir apdailos darbų; Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija -2013-09-24
sutartis Nr. 10 dėl Kelmės rajono Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pastato šilumos įrenginių
modernizavimo, eksplotacijos ir šilumos energijos tiekimo gimnazijos pastatų šildymui; Uţvenčio
vaikų lpšelis-darţelis - 2013-05-07 sutartis Nr.23 projekto „Kelmės rajono Uţvenčio vaikų lopšeliodarţelio patalpų ir įrangos atnaujinimas“ administravimo paslaugos pirkimas, 2012-01-05 sutartis
dėl maisto produktų pirkimo, Tytuvėnų jaunimo mokykla - 2013-02-28 sutartis Nr. F2-06 su VĮ
KPRC dėl mokinių maitinimo paslaugos teikimo, 2013-11-18 sutartis Nr.1 dėl vadovėlių pirkimo;
Kemės kultūros centras – 2013-02-08 sutartis Nr.35 dėl naftos produktų pirkimo; Kelmės maţasis
teatras – 2013-06-26 sutartis Nr.56 dėl naftos produktų pirkimo; Liolių socialinės globos namai –
2013-03-15 sutartis su UAB „Entafarma“ dėl sauskelnių pirkimo, 2010-01-20 sutartis Nr. SAK1001 dėl automobilių remonto ir prieţiūros paslaugų pirkimo).
Sudarytos 2013-09-24 Prekių ir paslaugų pirkimo sutarties „Kelmės rajono Uţvenčio Šatrijos
Raganos gimnazijos pastato šilumos įrenginių modernizavimo, eksplotacijos ir šilumos energijos
tiekimas gimnazijos pastatų šildymui“ Nr. 10 turinys atitinka Koncesijų įstatymo, o ne Viešųjų
pirkimų įstatymo nuostatas.
Įstaigos direktoriaus 2012-03-20 patvirtintų Taisyklių 49.1. p. nustatė, kad pirkimas yra
maţos vertės, kai prekių ir paslaugų pirkimo vertė maţesnė kaip 150 tūkst. Lt. Tai prieštarauja VPĮ
2 str. 15 d. nuostatoms, pagal kurias maţos vertės pirkimas yra, kai prekių ir paslaugų pirkimo vertė
maţesnė kaip 100 tūkst. Lt. Taisyklės, kuriomis vadovaujamasi vykdant pirkimus, neturi prieštarauti
VPĮ nuostatoms (Kelmės kultūros centras).
Savivaldybės administracijoje nebuvo sukurtos viešųjų pirkimų organizavimo ir
vykdymo procedūros, prevencinė pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolė.
Dėl turto naudojimo
Nesilaikant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo įstatymo ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodţio 22 d.
sprendimu Nr. T-346 patvirtintos savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos reikalavimų, Įstaigos:
- panaudos sutarties neįregistravo Nekilnojamojo turto registre, gautų Ţalpių muziejaus patalpų
neapdraudė panaudos davėjo naudai, Muziejaus filialo Šaukėnuose patalpos nėra teisiškai
įregistruotos ir priskirtos muziejaus veiklai (Kelmės krašto muziejus);
- mokyklos balanse esančių kiemo statinių (aikštelė prie mokyklos inventorinis Nr. 013020005,
aikštelė prie mokyklos inventorinis Nr. 013020006) neuţregistravo Nekilnojamojo turto
registre;
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
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-

-

-

-

perduodant turtą nebuvo uţtikrinta, kad perduotas turtas visam sutarties galiojimo laikui
panaudos davėjo naudai būtų apdraustas nuo draudţiamųjų įvykių, kaip numatyta Valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje.
Todėl nebuvo uţtikrintas minėto įstatymo 81 straipsnyje įtvirtinto viešosios teisės principo
įgyvendinimas (Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija).
BĮ Tytuvėnų jaunimo mokykla naudojosi VšĮ Kelmės profesiniam rengimo centrui pagal
panaudos sutartį perduotu turtu, kuris įstaigai nebuvo išnuomotas, suteiktas naudotis panaudos
pagrindais ar kitu būdu perduotas. Dėl trečiųjų asmenų nuosavybės teise priklausančio turto
valdymo, naudojimo, disponavimo be aiškiai reglamentuotos tam teisės, neuţtikrinamas teisės
aktų reikalavimų įgyvendinimas, finansinių duomenų teisingumas (Tytuvėnų jaunimo
mokykla).
Įstaiga neįregistravo Nekilnojamojo turto registre Įstaigos vardu kanalizacijos, buitinių nuotekų
tinklų (Liolių socialinės globos namai).
Nekilnojamojo turto registre uţregistruoti Įstaigos patikėjimo teise valdomi pastatai, kurių
paskirtis gydymo, tačiau naudojama socialinės globos paslaugoms (Liolių socialinės globos
namai).
Neatlikta Įstaigos naudojamų ţemės sklypų, esančių pastatų teritorijoje Nepriklausomybės g.
39, Nepriklausomybės g. 40, Nepriklausomybės g. 44 Lioliuose, teisinė registracija, nesudarytos
panaudos sutartys dėl ţemės naudojimo (Liolių socialinės globos namai).

Dėl savivaldybės lėšų naudojimo
Nesilaikant Biudţetinių įstaigų įstatymo 3 str. 4 d. 3 p. nuostatų, Įstaiga apmoka kitų
šalto vandens tiekimo paslaugos gavėjų sąskaitas, iš viso 1,4 tūkst. Lt (Uţvenčio Šatrijos Raganos
gimnazija).
Įstaiga nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m. geguţės 14 d. nutarimu Nr. 543
patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų sudarymo ir vykdymo
taisyklių 47 punkto, kuriame nurodyta biudţeto asignavimus naudoti pagal paskirtį, nes 3,9 tūkst. Lt
panaudojo maisto produktams įsigyti, kurių naudojimas nėra sietinas su vykdoma veikla (Kelmės
maţasis teatras).
Įstaiga 16,1 tūkst. Lt buvo panaudotos ne pagal paskirtį, nes nupirktos sandėliavimo
paslaugos iš VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro pagal 2012-02-14 sudarytą sutartį Nr.1, neturi
juridinio pagrindo (Socialinių paslaugų tarnyba).
Įstaigos vadovas su viešąja įstaiga Kelmės profesinio rengimo centru pasirašė mokinių
maitinimo paslaugų teikimo paslaugos sutartį Nr. F2-06, kurioje Įstaiga įsipareigojo skirti 2 etatus
virtuvės darbuotojo darbui paslaugos teikėjo virtuvėje. Virėjų pareigoms Kelmės jaunimo
mokykloje priimtos 2 darbuotojai, kuriems atlyginimas mokamas iš savivaldybės biudţeto lėšų, nors
faktiškai dirba kitoje įstaigoje - VĮ Kelmės PRC (Tytuvėnų jaunimo mokykla).
Nesivadovaudama Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-08
įsakyme Nr. A-917 „Dėl duomenų pateikimo 2013 metų biudţetui sudaryti“ 6 punktu, kuriame
nurodyta, kad lėšų skaičiavimai ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui turi būti suderinti
su Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriumi, todėl negalėjome įsitikinti, kad asignavimai
buvo panaudoti teisėtai ir mokyklos tikslams, nes mokykla nurašydama medţiagas (9,3 tūkst. Lt)
remonto darbams ūkio būdu neįvertino, ar jos faktiškai panaudotos ir ar jų kiekiai atitinka
leidţiamas nurašyti medţiagas ir jų kiekius (Kelmės specialioji mokykla).
BĮ Liolių socialinės globos namuose gyventojai maitinti, prisilaikant LR sveikatos apsaugos
ministerijos60 rekomenduojamų maisto produktų paros normų. Nustatyti neatitikimai:
1) Įstaigoje nėra patvirtinta maitinimo organizavimo tvarka, nėra paskirto asmens atsakingo uţ
maitinimo organizavimą.
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2) Įstaigoje sudarytuose valgiaraščiuose reikalavimuose, daugeliu atvejų, įrašai yra neįskaitomi,
yra taisymų, kurie atlikti nesivadovaujant Buhalterinės apskaitos įstatymo 18 str. nuostatų.
3) Sunaudoti ir nurašyti produktų kiekiai neatitinka kalkuliacinėse kortelėse įrašytos maisto
produktų normos patiekalo gamybai: jų nurašoma arba maţiau, arba daugiau.
4) Patiekalai gaminami, nesilaikant kalkuliacinių kortelių, kai kuriems patiekalams iš viso
nesudarytos kalkuliacinės kortelės.
5) Patvirtintuose valgiaraščiuose nenumatyti priešpiečiai ir antra vakarienė, nors faktiškai
gyventojai maitinami.
6) Valgiaraščiai sudaromi, neatsiţvelgiant į rekomenduojamas suaugusiems paros energijos,
maistinių medţiagų, mineralinių medţiagų ir vitaminų normas.
Dėl pagalbinio ūkio BĮ Liolių socialinės globos namuose
Mūsų nuomone, BĮ Liolių socialinės globos namų veikla, vykdant pagalbinį ūkį,
prieštarauja LR biudţetinių įstaigų, biudţeto sandaros įstatymams bei Kelmės rajono savivaldybės
tarybos patvirtintoms biudţetinių įstaigų pajamų uţ prekes ir paslaugas naudojimo taisyklėms.
Dėl netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-03-12 įsakymu Nr. A-229
patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitos paramos
lėšų, valdymo tvarkos aprašo 40 p. nurodo, kad projekto vykdytojas privalo tvarkyti atskirą projekto
lėšų apskaitą. ES ir kitos paramos projektų, įgyvendinamų Savivaldybėje, finansinės dalies
valdymas ir lėšų apskaita vykdoma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą tvarką.
Projektui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudarytos atskiros projekto
valdymo apskaitos taisyklės.
To paties tvarkos aprašo 46 p. nurodo, kad savivaldybės administracijoje apskaitos skyrius,
EI skyrius ir finansų skyrius yra atsakingi uţ nuosavo indėlio dalies sumokėjimo organizavimą
paramos sutartyje nustatytomis proporcijomis. Netinkamas finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti
būtinas išlaidas pareiškėjas ir (ar) partneriai turi apmokėti nuosavomis lėšomis pagal nustatytą
tvarką. Jeigu projekto įgyvendinimo metu patirtos išlaidos pripaţįstamos netinkamomis finansuoti,
projekto vadovas projekto vadovas informuoja SPPV skyriaus vedėją ir kartu su juo rengia
atitinkamo Savivaldybės tarybos sprendimo projektą.
Audito metu buvo nustatyta, kad 2013 metais savivaldybės administracija turėjo793,6
tūkst. Lt netinkamų finansuoti išlaidų61, iš jų 239,9 tūkst. Lt, atsiradę mokėjimų prašymų
vertinimo metu. Iš jų 2013 metais buvo apmokėta 543,60 tūkst. Lt.
Savivaldybės administracija nesilaikė patvirtintos Kelmės rajono savivaldybės projektų,
finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitos paramos lėšų, valdymo tvarkos aprašo 46 p., nes
neruošė ir neteikė Savivaldybės tarybai sprendimų projektų dėl netinkamų finansuoti išlaidų
apmokėjimo.
Kiti pastebėjimai
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2010-11-12 Nr. ĮV591 patvirtinta scenos meno priemonių įsigijimo, apskaitos ir nurašymo tvarka, prieš sukuriant
spektaklį, turi būti sudaroma įsigyjamų scenos meno priemonių išlaidų sąmata, o scenos meno
priemonės, kaip sudėtinės dalys, sudarančios spektaklio visumą ir atliekančios bendras funkcijas,
apskaitomos kaip ilgalaikis turtas. Įstaigoje nėra patvirtintos scenos meno priemonių įsigijimo,
apskaitos ir nurašymo tvarkos (Kelmės maţasis teatras).
Audito metu nustatyta, kad Įstaigos patvirtintas sąskaitų planas (kurį sudaro sumavimo
ir registravimo sąskaitos) patvirtintas, nevisiškai laikantis LR buhalterinės apskaitos įstatymo
nuostatų, t.y., Įstaigos patvirtintas sąskaitų planas neatitinka LR finansų ministerijos patvirtinto
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patvirtinto privalomojo sąskaitų plano, pavyzdţiui, Įstaigos sąskaita 223 "gautinos sumos uţ
parduotas prekes, turtą, paslaugas" turi būti 226; 690 turi būti 691 ir pan. Be to, registravimo
sąskaitos turi būti septyniaţenklės (Psichikos sveikatos centras).
Įstaigos patvirtinta apskaitos politika nevisiškai atitinka įstatymo reikalavimus, t.y.,
perkeltos tam tikros nuostatos iš VSAFAS, tačiau apskaitos politika nepritaikyta pagal įstaigos
veiklos pobūdį, neaišku, kokie buhalteriniai įrašai daromi konkrečiais atvejais, koks pasirinktas
reikšmingumo kriterijus, ir t.t. (Psichikos sveikatos centras).
Įstaigos vadovas nėra patvirtinęs apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo
tvarkos (Psichikos sveikatos centras).
Įstaigoms audito metu buvo teikiami raštai ir ataskaitos62, jose buvo nurodytos
rekomendacijos, todėl šioje ataskaitoje įstaigoms rekomendacijų neteikiame.

7. SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO
TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO
VALSTYBĖS TURTO ATASKAITOS VERTINIMAS
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo63 15 straipsnio 3 dalis nustato, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir
patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitas rengia savivaldybės administracija Vyriausybės
nustatyta tvarka ir jas teikia Vietos savivaldos įstatyme numatytoms savivaldybės institucijoms ir
Statistikos departamentui.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu64 nustatyta, kad į savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitą, parengtą pagal nutarimo
priedą, turi būti įtrauktas visas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir visi savivaldybės
įsipareigojimai, tai yra kiekvienos savivaldybės biudţetinės įstaigos, išteklių fondų, savivaldybės
įmonių valdomas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir įsipareigojimai, kitiems
juridiniams asmenims patikėjimo teise perduotas savivaldybės turtas ir savivaldybės patikėjimo teise
valdomas valstybės turtas.
Kelmės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nefinansinio turto, kurį
savivaldybės biudţetinės įstaigos patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja juo, 2012-12-31
pagal biudţetinių įstaigų duomenis balansinė vertė – 131754,05 tūkst. Lt, 2013-12-31 balansinė
vertė – 133417,9 tūkst. Lt, ilgalaikis materialusis turtas – (balansinė vertė) 130122,07 tūkst. Lt.
Ilgalaikis nematerialusis turtas -1919,7 tūkst. Lt, atsargos – 1311,9 tūkst. Lt.
Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2013-12-31 balansinė vertė iš viso –
50130,9 tūkst. Lt, iš jų: ilgalaikis materialusis turtas – (balansinė vertė) 50130,8 tūkst. Lt.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo
valstybės turto ataskaita (Toliau – Turto ataskaita) rengiama metinių finansinių ataskaitų pagrindu.
Siekiant nustatyti subjektų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir
savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų duomenų teisingumą, mes lyginome
įstaigų parengtų Turto 2013 metų ataskaitų duomenis su į metinės finansinės atskaitomybės formas
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Šios audito ataskaitos 1 priedas.
Lietuvos Respublikos 1998 m. geguţės 12 d. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymas Nr. VIII-729 (Ţin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397; 2008, Nr. 36-1273).
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandţio 30 d. nutarimo Nr. 380 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio tuto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo“, 1 punktas.
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įtrauktais atitinkamo laikotarpio nefinansinio turto, finansinio turto ir įsipareigojimų duomenimis,
bei atsiţvelgėme į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus ataskaitos pildymo reikalavimus65.
Audito metu buvo vertinami suvestinės Turto ataskaitos, Privatizavimo fondo, Iţdo ir Savivaldybės
54-o subjektų Turto ataskaitų duomenys.
Atlikus 2013 metų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės
patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos sudarymo audito procedūras,
neatitikimų nenustatyta.

8. LR VALSTYBĖS KONTROLĖS NUSTATYTI
NEATITIKIMAI
LR valstybės kontrolė 2013 metais Kelmės rajono savivaldybėje vertino valstybės lėšų ir
valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą.
Buvo nustatyta, kad savivaldybės administracijoje melioracijos įrenginių apskaita tvarkoma
nesivadovaujant finansų ministro patvirtintu 12-uoju VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ ir 22uoju standartu „Turto nuvertėjimas“, nes melioracijos įrenginių apskaita tvarkoma ne pagal atskirus
turto vienetus, skaičiuojamas melioracijos įrenginių turto grupių nusidėvėjimas, nevertinama, ar
melioracijos įrenginiai turi nuvertėjimo poţymių. Todėl šio turto apskaita nėra tiksli, nerodo tikros
turto būklės ir nesudaro galimybės tinkamai jį valdyti. Dėl šios prieţasties nėra galimybės įsitikinti,
ar savivaldybės melioracijos įrenginių 49599,3 tūkst. Lt (likutine verte) ir finansavimo sumų
49599,3 tūkst. Lt likutis 2013-12-31 yra teisingi.

III. IŠVADOS
1.
Savivaldybės 2013 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas suderinus
visus sandorius, pagal derinimo ir eliminavimo ryšius - korektiškas. Kontrolės procedūros veikia,
VSAKIS uţtikrina, kad būtų tinkamai sutikrintos ir atliktos kontrolės procedūros.
2. Nesivadovauta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 16 straipsnio, 33 straipsnio 1
dalies nuostatomis, viešojo sektoriaus subjektai ataskaitų rinkinių neviešina savo interneto svetainėse.
3. Neįdiegtos kontrolės procedūros dėl suderintų ir nesuderintų skolų įforminimo
išbaigtumo.
4. Nesivadovaujant 17–ojo ir 22–ojo VSAFAS bei Apskaitos politikos nuostatomis,
nebuvo skaičiuojamas išankstinių ir gautinų sumų nuvertėjimas. Neatlikus išankstinių apmokėjimų
vertinimo procedūrų, išankstiniai apmokėjimai neteisingai atvaizduoti 2013-12-31 Finansinės būklės
ataskaitoje.
5. Savivaldybės viešųjų sveikatos prieţiūros įstaigų 2013 metų finansinių ataskaitų
rinkiniai patvirtinti Savivaldybės tarybos 2014 m. birţelio 27 d. sprendimais Nr. T-184 neaudituoti,
nes Savivaldybės taryba nepriėmė sprendimo atlikti auditą minėtose įstaigose.
6. Savivaldybės administracijos nupirktos finansų apskaitos valdymo informacinės sistemos 2013
metais neįsisavino dalis savivaldybės biudţetinių įstaigų, jos apskaitą tvarko dalinai programa, dalinai rankiniu
būdu.

7.
Konsolidavime dalyvaujančių viešojo sektoriaus subjektų pateikti duomenys VSAKIS
nėra visiškai teisingi ir patikimi dėl šios „Auditų rezultatai“ skyriuje nurodytų klaidų ir netikslumų
65
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ilgalaikio turto apskaitos srityje bei nustatytų klaidų ir netikslumų ţemesniojo lygio biudţetinių
įstaigų finansinių ataskaitų rinkiniuose.
8.
Savivaldybės administracijos didţioji knyga nesutampa su Didţiąja knyga VSAKYJE.
Finansavimo pajamų ir Sąnaudų eilutės VSAKIO didţiojoje knygoje nurodytos 258,8 tūkst. Lt.
maţesne suma nei administracijos didţioje knygoje.
9.
Finansinės būklės ataskaitos bendra neatitikimų suma 2013-12-31 sudaro 212,5 tūkst.
Lt, Veiklos rezultatų ataskaitos bendra neatitikimų suma 2013-12-31 sudaro 95,2 tūkst. Lt, Pinigų
srautų ataskaitos bendra neatitikimų suma 2013-12-31 sudaro 75,2 tūkst. Lt.
10. Valstybės kontrolė audito metu negalėjo patvirtinti savivaldybės melioracijos
įrenginių 49599,3 tūkst. Lt (likutine verte) ir finansavimo sumų 49599,3 tūkst. Lt likutis 2013-12-31
duomenų teisingumo.
11. Savivaldybėje nėra nustatyta ir patvirtinta savivaldybės skolinimosi politika, su tikslu
valdyti riziką, kad bus įvykdyti skolinantis prisiimti įsipareigojimai.
12. Kelmės rajono savivaldybėje nėra patvirtinta tvarka, kurioje būtų numatytos (aptartos)
procedūros, suteikiant garantijas bei pasirašant lizingo sutartis.
13. Savivaldybės administracija nesilaikė patvirtintos Kelmės rajono savivaldybės
projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitos paramos lėšų, valdymo tvarkos aprašo 46 p., nes
neruošė ir neteikė Savivaldybės tarybai sprendimų projektų dėl netinkamų finansuoti išlaidų
apmokėjimo.
14. Atlikus 2013 metų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės
patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos sudarymo audito procedūras, neatitikimų
nenustatyta.

IV. REKOMENDACIJOS
1. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 16 straipsnio, 33 straipsnio 1
dalies nuostatomis, viešojo sektoriaus subjektams ataskaitų rinkinius skelbti jų interneto svetainėse.
2. Sukurti ir įdiegti kontrolės procedūras dėl skolų suderinimo įforminimo, nustatant, kad
siunčiami ir gaunami suderinimo aktai turi būti registruojami, segami pagal eiliškumą, datą ir kt., kaip
uţskaitomi faksu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis gauti suderinimo aktai, kuris atsakingas
darbuotojas pasirašo, kaip ir kada aktai įtraukiami į inventorinius aprašus, su kokia atţyma ir t.t.
3. Taisyti apskaitos registrų, Didţiosios knygos duomenis, kad jie atitiktų derinant
VSAKIS sistemoje konsolidavimo proceso metu koreguotus duomenis.
4. Vadovaujantis 17–ojo ir 22–ojo VSAFAS bei Apskaitos politikos nuostatomis, atlikti
išankstinių apmokėjimų vertinimo procedūras, išankstinius apmokėjimus teisingai atvaizduoti
finansinėse ataskaitose.
5. Siūlyti Savivaldybės tarybai parinkti audito įmonę viešųjų sveikatos prieţiūros įstaigų
finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti .
6. Uţtikrinti, kad visi savivaldybės VSS apskaitą tvarkytų buhalterinės apskaitos
programa.
7. Uţtikrinti, kad savivaldybės KFAR pateikta informacija būtų išsami ir teisingai
atspindėtų VSS finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius, pinigų
srautus.
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8. Nustatyti savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų grupės konsolidavimo
procedūras.
9. Imtis priemonių, uţtikrinant administracijai pavaldţių biudţetinių įstaigų kontrolę ir
prieţiūrą viešųjų pirkimų srityje.
10. Patvirtinti Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašą, kuriame numatytos procedūros
uţtikrintų tinkamą pirkimų proceso valdymą ir apimtų visą pirkimo procesą: poreikių
formavimą, pirkimų planavimą, inicijavimą ir pasirengimą jiems, pirkimų vykdymą
11. Uţtikrinti tinkamą investicijų koordinavimą savivaldybėje bei tinkamą sprendimų tarybai
dėl sprendimo investuoti teikimą.
12. Atsiradus netinkamos finansuoti išlaidoms, laikytis savivaldybėje paruošto Europos
Sąjungos tvarkos aprašo ir ruošti bei teikti tarybai sprendimą dėl netinkamų finansuoti
išlaidų apmokėjimo.
13. Sudaryti centrinę inventorizacijos komisiją metinės inventorizacijos darbui koordinuoti ir
kontroliuoti.
14. Tarybai pritarus dėl projekto įgyvendinimo, kiekvienam projektui rengti projekto valdymo
apskaitos taisykles.
15. Ruošiant tarybos sprendimą dėl pritarimo įgyvendinti projektą, jame papildomai numatyti
tam projektui įgyvendinti reikalingų etatų skaičių, pareigybių sąrašą.
16. Patvirtinti savivaldybės skolinimosi politika, su tikslu valdyti riziką, kad bus įvykdyti
skolinantis prisiimti įsipareigojimai.
17. Patvirtinti tvarką, kurioje būtų numatytos (aptartos) procedūros, suteikiant garantijas bei
pasirašant lizingo sutartis.
18. Planuojant biudţete darbo uţmokesčio fondą, vadovautis darbo uţmokesčio planavimo
metodika.

Atkreipti dėmesį dėl kitų Ataskaitoje išdėstytų klaidų ir neatitikimų bei imtis priemonių,
kad jie būtų ištaisomi bei ateityje nesikartotų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 8
punktu, prašytume iki 2014-11-01 informuoti apie priimtus sprendimus dėl audito ataskaitos
rekomendacijų vykdymo.

Savivaldybės kontrolierė
Specialistė

Daiva Bruţienė
Aušrelė Krugliakovienė

Susipaţinau:
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė

Irena Sirusienė

L.e. finansų vedėjos pareigas

Viktorija Kirkutytė
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PRIEDAI
1 priedas
Rekomendacijų įgyvendinimo planas
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rekomendacija

Subjektas, kuriam pateikta
rekomendacija

Veiksmas / Priemonės
/ Komentarai

Rekomendacijo
s įgyvendinimo
terminas (data)

Vadovaujantis Viešojo
sektoriaus
atskaitomybės įstatymo16 straipsnio,
33 straipsnio 1 dalies nuostatomis,
viešojo sektoriaus subjektams ataskaitų
rinkinius skelbti jų interneto svetainėse.

Savivaldybės
administracija
(Finansų skyrius,
Apskaitos skyrius,
Biudţetinių įstaigų
apskaitos skyrius)
Savivaldybės biudţetinės
įstaigos

Bus vykdoma

Nuolat

Sukurti ir įdiegti kontrolės procedūras
dėl skolų suderinimo įforminimo,
nustatant, kad siunčiami ir gaunami
suderinimo
aktai
turi
būti
registruojami, segami pagal eiliškumą,
datą ir kt., kaip uţskaitomi faksu,
elektroniniu
paštu
ar
kitomis
priemonėmis gauti suderinimo aktai,
kuris atsakingas darbuotojas pasirašo,
kaip ir kada aktai įtraukiami į
inventorinius aprašus, su kokia atţyma
ir t.t.

Savivaldybės
administracija (Apskaitos
skyrius)

Bus parengta skolų
suderinimo
įforminimo tvarka

Iki 2014-1215

Taisyti apskaitos registrų, Didţiosios
knygos duomenis, kad jie atitiktų
derinant
VSAKIS
sistemoje
konsolidavimo
proceso
metu
koreguotus duomenis.

Savivaldybės
administracija (Apskaitos
skyrius)

Bus vykdoma

Nuolat

Bus vykdoma

Nuolat

Vadovaujantis 17–ojo ir 22–ojo
VSAFAS bei Apskaitos politikos
nuostatomis,
atlikti
išankstinių
apmokėjimų vertinimo procedūrų,
išankstinius apmokėjimus teisingai
atvaizduoti finansinėse ataskaitose.

Savivaldybės
administracija (Apskaitos
skyrius)

Siūlyti Savivaldybės tarybai parinkti
audito įmonę viešųjų sveikatos
prieţiūros įstaigų finansinių ataskaitų
rinkinių auditui atlikti

Savivaldybės
administracija
(Savivaldybės vyriausiasis
gydytojas)

Bus vykdoma

2014-12-31

Uţtikrinti, kad visi savivaldybės VSS
apskaitą tvarkytų
buhalterinės
apskaitos programa

Savivaldybės
administracija
(Finansų skyrius)
Savivaldybės biudţetinės
įstaigos

Bus vykdoma

2015-01-30

Uţtikrinti, kad savivaldybės KFAR
pateikta informacija būtų išsami ir
teisingai atspindėtų VSS finansinę
būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto
pokyčius, pinigų srautus.

Savivaldybės
administracija
(Finansų skyrius)

Bus vykdoma

Nuolat

Nustatyti savivaldybės administracijos

Savivaldybės

Bus nustatytos

Iki 2014-12-
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Eil.
Nr.

Rekomendacija

finansinių
ataskaitų
konsolidavimo procedūras.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

grupės

Subjektas, kuriam pateikta
rekomendacija

Veiksmas / Priemonės
/ Komentarai

Rekomendacijo
s įgyvendinimo
terminas (data)

administracija (Apskaitos
skyrius)

savivaldybės
finansinių ataskaitų
grupės
konsolidavimo
procedūros

30

Imtis
priemonių,
uţtikrinant
administracijai pavaldţių biudţetinių
įstaigų prieţiūrą viešųjų pirkimų
srityje.

Savivaldybės
administracija
(Viešųjų pirkimų skyrius)

Konsultuoti ir kartą
per metus perţiūrėti
jų taisykles, planus,
ataskaitas.

nuolat

Patvirtinti
Viešųjų
pirkimų
organizavimo tvarkos aprašą, kuriame
numatytos
procedūros
uţtikrintų
tinkamą pirkimų proceso valdymą ir
apimtų visą pirkimo procesą: poreikių
formavimą,
pirkimų
planavimą,
inicijavimą ir pasirengimą jiems,
pirkimų vykdymą

Savivaldybės
administracija
(Viešųjų pirkimų skyrius)

Bus parengta

Iki 2014-1201

Savivaldybės
administracija (Strateginio
planavimo ir projektų
valdymo skyrius, Turto
valdymo skyrius)

Bus vykdoma

Nuolat

Bus vykdoma

Nuolat

Uţtikrinti
tinkamą
investicijų
koordinavimą
savivaldybėje
bei
tinkamą
sprendimų tarybai
dėl
sprendimo investuoti teikimą

Atsiradus
netinkamos
finansuoti
išlaidoms,
laikytis
savivaldybėje
paruošto Europos Sąjungos tvarkos
aprašo ir ruošti bei teikti tarybai
sprendimą dėl netinkamų finansuoti
išlaidų apmokėjimo.

Savivaldybės
administracija (Strateginio
planavimo ir projektų
valdymo skyrius)

Sudaryti centrinę inventorizacijos
komisiją
metinės
inventorizacijos
darbui koordinuoti ir kontroliuoti.

Savivaldybės
administracija
(Turto valdymo skyrius)

Bus sudaryta

Iki 2014-1115

Tarybai
pritarus
dėl
projekto
įgyvendinimo, kiekvienam projektui
rengti projekto valdymo apskaitos
taisykles.

Savivaldybės
administracija (Apskaitos
skyrius)

Bus parengtos
bendros visiems
projektams
apskaitos taisyklės

Iki 2014-1231

Ruošiant tarybos sprendimą dėl
pritarimo įgyvendinti projektą, jame
papildomai numatyti tam projektui
įgyvendinti reikalingų etatų skaičių,
pareigybių sąrašą.

Savivaldybės
administracija (Strateginio
planavimo ir projektų
valdymo skyrius)

Bus vykdoma

Nuolat

Patvirtinti savivaldybės skolinimosi
politika, su tikslu valdyti riziką, kad
bus įvykdyti skolinantis prisiimti
įsipareigojimai.

Savivaldybės
administracija
(Finansų skyrius)

Bus vykdoma

2014-12-31

Patvirtinti
tvarką,
kurioje
būtų
numatytos
(aptartos)
procedūros,
suteikiant garantijas bei pasirašant
lizingo sutartis.

Savivaldybės
administracija
(Finansų skyrius)

Bus vykdoma

2014-12-31

Planuojant biudţete darbo uţmokesčio
fondą, vadovautis darbo uţmokesčio

Savivaldybės
administracija

Bus vykdoma

Nuolat
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Eil.
Nr.

Rekomendacija

planavimo metodika.

Subjektas, kuriam pateikta
rekomendacija

Veiksmas / Priemonės
/ Komentarai

Rekomendacijo
s įgyvendinimo
terminas (data)

(Finansų skyrius)

Plano sudarymo paaiškinimas:
1-2 lentelės stulpelius uţpildo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojai, atlikę auditą;
3-4 lentelės stulpelius uţpildo subjekto, kuriam pateikta rekomendacija, atsakingas atstovas.
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2 priedas

Raštai bei audito ataskaitos Savivaldybei ir pavaldţioms įstaigoms
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

Įstaiga

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Uţvenčio seniūnija

Antraštė
Dėl audito metu nustatytų
dalykų
Dėl audito ataskaitos („Dėl
kelių prieţiūros ir plėtros
programos lėšų apskaitos ir
panaudojimo audito rezultatų“)
Dėl išvadų ir ataskaitų
pateikimo („Dėl Kelmės rajono
galimybės imti 2,4726 mln. Lt
ilgalaikę paskolą projektams
vykdyti audito rezultatų“)
Dėl išvadų ir ataskaitų
pateikimo („Dėl Kelmės rajono
galimybės imti 1,8 mln. Lt
trumpalaikė paskolą iš
valstybės biudţeto laikinam
pajamų trūkumui padengti“)
Dėl audito metu nustatytų
neatitikimų
Dėl audito ataskaitos

Registracijos data

Dokumento
numeris

2014-02-11

SK-23

2014-02-27

SK-29
2014-02-27 Nr.KA2

2014-03-17

SK-36
2014-03-17 Nr.KA5, Nr.KA-6

2014-03-17

SK-36
2014-03-17 Nr.KA3, Nr.KA-4

2014-04-09

SK-45

2014-05-30

Priešgaisrinės saugos
tarnyba

Dėl audito ataskaitos

2014-06-02

Kelmės kultūros centras

Dėl audito ataskaitos

2014-06-11

SK-67
2014-05-29 Nr.KA14
SK-69
2014-05-29 Nr.KA15
SK-79
2014-06-10 Nr.KA24
SK-66

5.

6.

7.

8.

Kelmės krašto muziejus

Dėl audito ataskaitos

2014-05-29

2014-05-29 Nr.KA13

Dėl audito metu nustatytų
dalykų

2014-02-18

SK-27

Kelmės maţasis teatras

Uţvenčio Šatrijos
Raganos gimnazija

Kelmės „Kraţantės“
progimnazija

SK-72
2014-06-03 Nr.KA19

Dėl audito ataskaitos

2014-06-03

Dėl audito ataskaitos

2014-06-03

SK-71
2014-06-03 Nr.KA18

Dėl audito metu nustatytų
dalykų

2014-02-18

SK-26

Dėl audito ataskaitos

2014-05-29

SK-63
2014-05-29 Nr.KA11
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9.

10.

11.

12.

Kelmės meno mokykla

Kelmės specialioji
mokykla

Uţvenčio vaikų lopšelisdarţelis

Tytuvėnų jaunimo
mokykla

13.

Socialinių paslaugų
tarnyba

14.

Liolių socialinės globos
namai

15.

Vijurkų vaikų globos
namai

16.

Psichikos sveikatos
centras

Dėl audito ataskaitos

2014-05-29

Dėl audito metu nustatytų
dalykų

2014-02-11

SK-64
2014-05-29 Nr.KA12
SK-22
SK-74
2014-06-09 Nr.KA20

Dėl audito ataskaitos

2014-06-09

Dėl audito ataskaitos

2014-06-09

SK-76
2014-06-09 Nr.KA22

Dėl audito metu nustatytų
dalykų

2014-02-18

SK-25

Dėl audito ataskaitos

Dėl audito ataskaitos

Dėl audito ataskaitos

Dėl audito ataskaitos

Dėl audito ataskaitos

2014-06-10

2014-06-02

2014-06-16

2014-06-09

2014-06-03

SK-78
2014-06-09 Nr.KA23
SK-68
2014-05-30 Nr.KA16

SK-82
2014-06-16 Nr.KA25
SK-75
2014-06-09 Nr.KA21
SK-70
2014-06-03 Nr.KA17
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