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Rietavas

1. Rietavo savivaldyb÷s (toliau – Savivaldyb÷) kontrol÷s ir audito tarnyba, vykdydama
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstyb÷s ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir Savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento
nuostatas, atliko Savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto ir patik÷jimo teise valdomo
valstyb÷s turto 2009 metais ataskaitos (toliau – Ataskaita) vertinimą ir suplanuotus išor÷s auditus.
Ataskaitos vertinimo ir auditų pagrindinis tikslas − nustatyti, ar Ataskaita parengta pagal Lietuvos
Respublikos ir Savivaldyb÷s institucijų teis÷s aktų reikalavimus, nustatytus Ataskaitos rengimui.
Pagal Lietuvos Respublikos valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymą ir Savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentą už Ataskaitos parengimą ir pateikimą
Savivaldyb÷s tarybai yra atsakinga Savivaldyb÷s administracija (toliau – Administracija). Pagal
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstyb÷s ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ir Savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentą
Savivaldyb÷s kontrolieriaus pareiga pateikti Savivaldyb÷s tarybai išvadą d÷l Ataskaitos (toliau –
Išvada).
2. Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnyba Ataskaitos vertinimą ir auditus atliko pagal
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstyb÷s ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ir Valstybinio audito reikalavimus.
Ataskaitos vertinimas ir auditai buvo suplanuoti ir atlikti taip, kad būtų pakankamas pagrindas
nuomonei pareikšti, išskyrus tai, kad buvo atlikta ne visų Savivaldyb÷s biudžeto asignavimų
valdytojų finansinių ataskaitų auditai. Įvertinta, ar Ataskaita reikšmingais atžvilgiais parengta
pagal teis÷s aktų reikalavimus, reglamentuojančius Ataskaitos sudarymą, ar joje n÷ra reikšmingų
iškraipymų, lyginant Ataskaitos statistinius duomenis su Administracijos tvarkomais duomenimis,
naudojamais Ataskaitai parengti.

Ataskaitoje pateiktos turto pokyčių analiz÷s informacijos vertinimas apsiribojo patikrinant
joje pateiktų duomenų atitikimą kitų Ataskaitos sudedamųjų dalių duomenims ir neap÷m÷
informacijos apie Administracijos veiksmų valdant, naudojant turtą ir juo disponuojant pokyčius
vertinimo. Įvertinti Ataskaitos parengimo teisin÷s baz÷s pokyčiai, Ataskaitos sudarymo šaltiniai ir
metodai. Mano nuomone, atliktas Ataskaitos vertinimas ir auditai suteikia pakankamą pagrindą
nuomonei pareikšti.
3. Audito metu patikrinus Savivaldyb÷s biudžetinių įstaigų ir jos kontroliuojamų įmonių
2009 m. finansinių ataskaitų duomenis (Rietavo savivaldyb÷s išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m.
gruodžio 31 d. balansas) ir juos palyginus su Turto ataskaitų duomenimis, nustatyti neatitikimai
ilgalaikiam turtui –131,0 tūkst. Lt daugiau, trumpalaikiam turtui – 26,6 tūkst. Lt mažiau,
finansiniam turtui – 99,8 tūkst. Lt mažiau.
Patikrinus Savivaldyb÷s bendrosios statistin÷s Ataskaitos duomenis su biudžetinių
įstaigų pateiktais duomenimis statistin÷se ataskaitose VT-2 (Savivaldyb÷s turtas), neatitikimai
nustatyti finansiniam turtui pra÷jusių ataskaitinių metų pabaigoje – 3,0 tūkst. Lt daugiau, o
įsipareigojimams atitinkamai – 13,0 tūkst. Lt daugiau. Savivaldyb÷s nefinansiniam turtui
neatitikimai nustatyti pra÷jusių ataskaitinių metų pabaigoje –101,0 tūkst. Lt mažiau, o ataskaitinių
metų pabaigoje neatitikimų nenustatyta.
4. Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybos nuomone, išskyrus 3 pastraipos pastabas ir
jų poveikį, Ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal Lietuvos Respublikos
valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo bei Savivaldyb÷s
institucijų reikalavimus, nustatytus Ataskaitos sudarymui, joje n÷ra reikšmingų iškraipymų,
lyginant su Administracijos tvarkomais duomenimis, iš kurių Ataskaita buvo sudaryta, tačiau
neparodo tikros ir teisingos turto būkl÷s, nes Savivaldyb÷s administracija neskyr÷ pakankamai
d÷mesio teisingam atskirų turto rūšių ar įsipareigojimų duomenų pateikimui.
Išvada pateikiama kartu su Rietavo savivaldyb÷s valstyb÷s turto 2009 m. ataskaitos (VT-01
metin÷) ir savivaldyb÷s turto 2009 m. ataskaitos (VT-02 metin÷) finansinio audito ataskaita.
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ĮVADINö DALIS
Išvada parengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio
nuostatas, kad Savivaldyb÷s kontrolierius (Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnyba) kiekvienais
metais Savivaldyb÷s tarybos reglamente nustatytais terminais ir tvarka tarybai teikia išvadą d÷l
Savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto ir patik÷jimo teise valdomo valstyb÷s turto
ataskaitos. Išvada parengta atlikus Administracijos 2010-05-17 Nr. 1 ir 2010-05-28 Nr. 2 pateiktos
Savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto ir patik÷jimo teise valdomo valstyb÷s turto
2009 metais ataskaitos (toliau – Ataskaita) vertinimą ir auditus.
Už Ataskaitos parengimą ir pateikimą Savivaldyb÷s tarybai yra atsakinga Administracija.
Ataskaitos vertinimo ir auditų pagrindinis tikslas buvo nustatyti, ar Ataskaita parengta
pagal Lietuvos Respublikos ir Savivaldyb÷s institucijų teis÷s aktų reikalavimus, nustatytus
Ataskaitos rengimui.

Ataskaitos sudarymo teisin÷ baz÷

Lietuvos Respublikos valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo 15 straipsnis nustato, kad Savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto ir
patik÷jimo teise valdomo valstyb÷s turto ataskaitą rengia Savivaldyb÷s administracija Vyriausyb÷s
nustatyta tvarka ir ją teikia Vietos savivaldos įstatyme numatytoms savivaldyb÷s institucijoms ir
Statistikos departamentui.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001-10-17 nutarimas Nr. 1226 ,,D÷l valstybei ir
savivaldyb÷ms nuosavyb÷s teise priklausančio turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos“,
2008-05-16 Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 466 išd÷stytas nauja redakcija,
nustat÷, kad savivaldybių administracijos, metinių finansinių ataskaitų pagrindu parengtas
Savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio ir apie jos patik÷jimo teise valdomo valstyb÷s turto
ataskaitas, pateikia Statistikos departamentui pagal Statistikos departamento generalinio
direktoriaus įsakymu patvirtintų statistinių ataskaitų formas, o statistinio tyrimo metodiką tvirtina
Statistikos departamento generalinis direktorius.
Statistikos departamento generalinis direktorius 2009-01-30 įsakymu patvirtino
Valstyb÷s turto VT-01 ir Savivaldyb÷s turto VT-02 metinio periodiškumo statistinių ataskaitų
formas, kurių V dalyje ,,Pastabos“, nustat÷ nurodyti pra÷jusių ataskaitinių metų turto ar

įsipareigojimų likučių pasikeitimo priežastis, jei jie skiriasi nuo pra÷jusių metų ataskaitoje
nurodytų.
Kartu su formomis pateikiami Paaiškinimai turto metin÷ms ataskaitoms pildyti (toliau –
Paaiškinimai). Paaiškinimuose, be kitų dalykų, nurodyta, kad visas biudžetin÷s įstaigos valdomas
Savivaldyb÷s turtas turi būti įrašytas į VT-02 ataskaitą, neatsižvelgiant į tai, ar šis turtas yra
įtrauktas į „Išlaidų sąmatų vykdymo balansą“, ar jo apskaita tvarkoma atskirai. Į ataskaitą turi būti
įtrauktas kitiems juridiniams asmenims patik÷jimo teise perduotas savivaldyb÷s turtas.
Savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamente nustatyta, kad Administracijos parengta Ataskaita
ir Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybos parengta išvada d÷l Ataskaitos Savivaldyb÷s tarybai
pateikiamos iki kiekvienų metų spalio 1 dienos.
Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnyba Išvadą reng÷, Ataskaitos vertinimą ir
auditus atliko pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos
valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ir Valstybinio
audito reikalavimus. Ataskaitos vertinimas ir auditai buvo suplanuoti ir atlikti taip, kad būtų
pakankamas pagrindas nuomonei pareikšti. Pastebiu, kad buvo atlikti ne visų Savivaldyb÷s
asignavimų valdytojų finansinių ataskaitų auditai, o tik tų, kur jie buvo numatyti.
Įvertinta, ar Ataskaita reikšmingais atžvilgiais parengta pagal teis÷s aktų reikalavimus,
reglamentuojančius Ataskaitos sudarymą, ar joje n÷ra reikšmingų iškraipymų, lyginant Ataskaitos
statistinius duomenis su Administracijos tvarkomais duomenimis, naudojamais Ataskaitai
parengti.
Pasteb÷jimas
Rietavo savivaldyb÷s administracijoje nepatvirtintas Ataskaitos sudarymo tvarkos aprašas,
reglamentuojantis Ataskaitos sud÷tį, Ataskaitos duomenų teik÷jus, Ataskaitos rengimo ir teikimo
tvarką, Ataskaitos rengimo kontrolę, atsakomybę už Ataskaitos parengimą laiku, atsakomybę už
Ataskaitos duomenų teisingumą.

ATASKAITOS VERTINIMAS
Ataskaitos sud÷tis ir duomenys
Administracija Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybai pateik÷ Ataskaitą, susidedančią
iš: Valstyb÷s turto 2009 m. ataskaitos VT-01 metin÷s (toliau - Ataskaita VT-01) Savivaldyb÷s
turto 2008 m. ataskaitos VT-02 metin÷s (toliau - Ataskaita VT-02).

Ataskaitoje VT-01 Administracija pateik÷ 2008-12-31 duomenis apie nefinansinio turto
likutinę 15702 tūkst. Lt vertę ir 2009-12-31 duomenis apie nefinansinio turto likutinę 15083 tūkst.
Lt vertę .
Ataskaitoje VT-02 Administracija pateik÷ 2008-12-31 duomenis apie nefinansinio turto
likutinę 378129 tūkst. Lt vertę, 8130 tūkst. Lt finansinį turtą, 3580 tūkst. Lt įsipareigojimus ir
pateik÷ 2009-12-31 duomenis apie nefinansinio turto likutinę 40281 tūkst. Lt vertę, 9960 tūkst. Lt
finansinį turtą, 4928 tūkst. Lt įsipareigojimus.
Pastabos d÷l Ataskaitos duomenų
Savivaldyb÷s administracija laiku pateik÷ Turto ataskaitas Statistikos departamentui prie
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s ir Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybai.
Audito metu buvo patikrinti Savivaldyb÷s biudžetinių įstaigų ir jos kontroliuojamų įmonių
2009 m. finansinių ataskaitų duomenys (Rietavo savivaldyb÷s išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m.
gruodžio 31 d. balansas) su Turto ataskaitų duomenimis ir nustatyti neatitikimai.
Tūkst. Lt
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Ilgalaikis materialusis turtas
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52637,1

+131,10
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Trumpalaikis materialusis

2511,0

2484,4

-26,6

342

242,2
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turtas
3.

Žaliavos ir medžiagos

Palyginus

Savivaldyb÷s

biudžetinių

įstaigų

pateiktus

duomenis statistin÷se

ataskaitose VT-1 (valstyb÷s turtas) su bendrąja Savivaldyb÷s statistine Ataskaita, klaidų ir
neatitikimų nenustatyta,

tačiau statistin÷je ataskaitoje VT-2 ( Savivaldyb÷s turtas) nustatyti

skirtumai, kurie pateikiami Ataskaitos prieduose Nr. 1 ir Nr. 2. Būtina pasteb÷ti, kad neatitikimai
finansiniam turtui ir įsipareigojimams nustatyti pra÷jusių ataskaitinių metų pabaigoje ir
ataskaitinių metų pabaigoje.

Savivaldyb÷s nefinansiniam turtui neatitikimai nustatyti pra÷jusių ataskaitinių metų
pabaigoje, o ataskaitinių metų pabaigoje neatitikimų nenustatyta.
Vykdant Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybos veiklos planą, Savivaldyb÷s kontrol÷s ir
audito tarnyba atliko finansinius auditus Rietavo miesto seniūnijoje ir Rietavo seniūnijoje.
Finansiniai auditai buvo atlikti vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais. Atliktų auditų
ataskaitose pažym÷ta, kad jos yra sud÷tin÷s šios Išvados dalys.
Neteikiu atliktų auditų rezultatų detalių aprašymų, o tik apibendrintas pastabas, darančias
Ataskaitos duomenims poveikį, kadangi audito ataskaitos ir išvados buvo pateiktos Savivaldyb÷s
merui, Savivaldyb÷s administracijos direktoriui ir audituotų subjektų vadovams.
Remiantis atliktų finansinių auditų rezultatais, modifikuotose audito išvadose buvo
pareikšta nuomon÷ apie audituotų subjektų 2009 metų finansinių ataskaitų ir /arba jų rinkinių, taip
pat d÷l turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teis÷tumo 2009 metais.
Toliau pateikiu apibendrintas auditų pastabas.

Rietavo miesto seniūnija

Neteisingai apskaityti Rietavo miesto S. N÷ries gatv÷s rekonstrukcijos darbai. Audito metu
nebuvo galima patvirtinti, ar atskiros šio turto dalys užpajamuotos teisinga verte, nes pagal
seniūnijos turimus turto perdavimo dokumentus į S. N÷ries gatv÷s vertę įtrauktos kito objekto –
Rietavo miesto gatvių apšvietimo remonto – išlaidos (iš viso darbų už 49,9 tūkst. Lt), tilto per
Jūros upę taisymo darbų technin÷ priežiūra ir laboratoriniai tyrimai.
Kai kurių seniūnijos apskaitoje esančių ilgalaikio turto vienetų teisin÷s registracijos
duomenys, esantys nekilnojamo turto registre, skiriasi nuo seniūnijos apskaitos duomenų:
neatitinka objektų pavadinimai, n÷ra kitų rekvizitų ir papildomos informacijos (pvz., apskaitoje
nurodyta tik gatv÷s pavadinimas ir balansin÷ vert÷).
Rietavo savivaldyb÷s administracija 2009 m. po rekonstrukcijos perdav÷ seniūnijai
gyvenamąjį namą Palangos g. 26, Rietave. Pagal Nekilnojamo turto registro duomenis šiam
pastatui yra suformuotas ir pagal panaudos sutartį Nr. V2-DN/2008-0041 perduotas 0,2881 ha
žem÷s sklypas. Šis sklypas neužpajamuotas nei seniūnijos, nei Rietavo savivaldyb÷s
administracijos užbalansin÷je sąskaitoje.

Rietavo seniūnija

Plung÷s rajono apylink÷s teismo sprendimu 2009-01-28 bešeimininkis turtas pripažintas
Rietavo savivaldybei. Šis seniūnijos balanse esantis turtas neperduotas Tarybos sprendimu, n÷ra
pri÷mimo ir perdavimo aktų, Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus sudaryta komisija turto
neįvertino. Vyr. buhalteris turtą apskait÷ asmeniniu sprendimu, nustatydamas likutinę vieno lito
vertę. Kadangi sudaryta

komisija nenustat÷ turto vert÷s, negaliu patvirtinti, kad šio turto

balansiniai duomenys yra teisingi.
Taip pat audito metu nustatyta, kad Rietavo savivaldyb÷s tarybos 2006 m. lapkričio 30 d.
sprendimu Nr. T1-286 leista perduoti Viešajai įstaigai Rietavo verslo informacijos centrui
patik÷jimo teise patalpas (patalpų indeksai nurodyti sprendime), kurios faktiškai buvo neperduotos
ir liko apskaitomos Rietavo savivaldyb÷s administracijos balanse. Juridinių asmenų registre 2007
m. vasario m÷n. 6 d. šios patalpos perduotos Viešajai įstaigai Rietavo verslo informacijos centrui,
sudarant 10 metų patik÷jimo sutartį. Būtina pažym÷ti ir tai, kad visą min÷tą laikotarpį Rietavo
savivaldyb÷s administracija mok÷jo už šių patalpų šildymą.

ANKSTESNIO AUDITO METU PATEIKTŲ REKOMENDACIJŲ
ĮGYVENDINIMAS

Ataskaitoje d÷l 2008 metų statistinių ataskaitų apie Savivaldybei nuosavyb÷s teise
priklausantį bei patik÷jimo teise valdomą valstyb÷s turtą sudarymo teisingumą, Savivaldyb÷s
administracijai buvo pateiktos audito metu nustatytų trūkumų pašalinimo rekomendacijos.
Atliekant 2009 metų auditą nustatyta, kad Savivaldyb÷s administracijai pateiktos
rekomendacijos nevykdomos arba vykdomos ne iki galo.

2008 metais pateiktų rekomendacijų poauditin÷ kontrol÷ pateikiama lentel÷je.

2008 m. pateikta rekomendacija

2009 metais savivaldyb÷s

Rekomendacijos

administracijos priimtos

įgyvendinimo

priemon÷s įgyvendinant

vertinimas

rekomendacijas

Stiprinti atitinkamų Administracijos padalinių

Nenustatyta

bendradarbiavimą, tvarkant ilgalaikį turtą,
esantį seniūnijų teritorijose ir biudžetin÷se

–

įstaigose
Sudaryti

Savivaldyb÷s

išnuomoto

Neįvykdyta

nekilnojamojo turto registrą, kuriame būtų
suregistruotas visas išnuomotas turtas,

–

nuomos teis÷, nuomos terminas ir kt.
Imtis priemonių,

kad visas Savivaldyb÷s

Nenustatyta

turtas būtų teisingai įtraukiamas į apskaitos
registrus

ir

teisinga

verte

parodomas

–

finansin÷se ataskaitose

Rekomendacija Savivaldyb÷s administracijai

1. Kontroliuojant Savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto patik÷jimą sutartimis,
visais atvejais veikti pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.963 straipsnio 4 dalį, kuriame
nurodyta, kad patik÷tinis privalo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pateikti patik÷tojui ir
naudos gav÷jui savo veiklos ataskaitą, jeigu ataskaitos terminas nenustatytas, ataskaita turi būti
pateikta vieną kartą per metus ir savininkas turi teisę bet kada kontroliuoti patik÷tinio veiklą.
2. Patvirtinti Ataskaitos sudarymo aprašą, reglamentuojantį Ataskaitos sud÷tį, Ataskaitos
duomenų teik÷jus, Ataskaitos rengimo ir teikimo tvarką, Ataskaitos rengimo kontrolę, atsakomybę
už Ataskaitos parengimą laiku, atsakomybę už Ataskaitos duomenų teisingumą.

3. Siekti, kad visas Savivaldyb÷s turtas būtų teisingai įtraukiamas į apskaitos registrus ir
teisinga verte parodomas finansin÷se ataskaitose.
4. Įpareigoti Teis÷s ir finansų skyrių patikslinti Savivaldyb÷s turto 2009 m. ataskaitos (VT02 metin÷) statistinius duomenis, net jei nebuvo tikslinta atitinkamo laikotarpio finansin÷
atskaitomyb÷, ir patikslintą ataskaitą pateikti Statistikos departamentui bei Savivaldyb÷s
institucijoms.
5. Skirti pakankamą d÷mesį Savivaldyb÷s tarybos priimtų sprendimų savalaikiam
įvykdymui.
6. Įvykdyti kitas 2008 metais nurodytas rekomendacijas.

Savivaldyb÷s kontrolier÷
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