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ĮŽANGA

Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas Rietavo savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
kontrolierės Janinos Gedmintienės 2012-11-21 pavedimu Nr. KT-2.
Audituojamas subjektas – Rietavo savivaldybės administracija, Laisvės a. 3 Rietavas,
identifikavimo kodas 188747184.
Audituojamu laikotarpiu įstaigai vadovavo direktorius Vytautas Dičiūnas, Teisės ir finansų
skyriaus vedėjo pareigas ėjo Leonas Vespenderis, nuo 2012-11-30 skyriaus vedėjo pareigose – Andrej
Pavlovskij (Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-11-30 įsakymas Nr. PV1-64).
Audituojamas laikotarpis – 2012 metai.
Audito tikslas – įvertinti, ar 2012 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir
teisingą finansinę būklę, ar jis sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės
aktais, taip pat pareikšti nepriklausomą nuomonę, dėl Rietavo savivaldybės 2012 m. biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo teisėtumo.
Už suvestinės finansinės atskaitomybės parengimą ir pateikimą Finansų ministerijai atsakinga –
Teisės ir finansų skyriaus vyresn. specialistė Zita Beržonskienė.
Kitų subjektų, kuriuose šio audito metu buvo atliktos savarankiškos audito procedūros,
audituojamu laikotarpiu atsakingais asmenimis dirbo:

EIL
NR.

SUBJEKTAS

SUBJEKTO
VADOVAS

SUBJEKTO APSKAITĄ
TVARKANTIS ASMUO

1.

Biudžetinė įstaiga Rietavo Savivaldybės administracija

Vytautas Dičiūnas

Ina Vytienė

2.

Biudžetinės įstaigos filialas Tverų seniūnija

Antanas Zalepūga

Airida Košytė

3.

Biudžetinė įstaiga Rietavo L. Ivinskio gimnazija

Regina Litvinienė

Danguolė Pučinskaitė

Audito ataskaitoje pateikti tik šio audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė apie finansinę atskaitomybę ir kitas ataskaitas, biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito
išvadoje.

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu

buvo vertinamas 2012 metų Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitų

rinkinys, pateiktas 2013 m. gegužės 29 d. Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus raštu Nr.
R4 –787.
– Savivaldybės biudžeto įvykdymo 2010 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 1-sav.),
sudaryta 2012 m. vasario 20 d.
– Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma
Nr. 2-sav.), sudaryta 2012 m. vasario 20 d.
– Savivaldybių skolinių įsipareigojimų, suteiktų garantijų ir paskolų statistinė 2012 m.
gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 3-sav.), sudaryta 2012 m. sausio 31 d.
– Ilgalaikių paskolų panaudojimo 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4-sav.),
sudaryta 2012 m. sausio 31 d.
– Mokėtinų ir gautinų sumų 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaita metinė (forma Nr. 4), sudaryta
2012 m. sausio 31 d.
– Savivaldybės biudžeto išlaidų mokinio krepšeliui finansuoti įvykdymo 2012 m. gruodžio 31
d. ataskaita (forma Nr. SB-1), sudaryta 2013 m. vasario 20 d.
– Savivaldybės biudžeto išlaidų plano valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
vykdyti 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaita, sudaryta 2013 m. vasario 20 d.
– Savivaldybės biudžeto išlaidų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti
2012 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. SB-2), sudaryta 2013 m. vasario 20 d.
Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą turi būti rengiamas ne tik biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinys, bet ir finansinių ataskaitų rinkinys.
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme numatyta, kad savivaldybės rengia metinių
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius ir finansų ministro nustatyta tvarka teikia juos Finansų
ministerijai. Pagal finansų ministro patvirtintą 2012 metų konsolidavimo kalendorių Savivaldybės
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai už 2012 metus turi būti parengti ir patvirtinti iki 2013 m.
gegužės 31 d. Šio audito metu aš negalėjau įvertini konsoliduoto Savivaldybės finansinių ataskaitų
rinkinio, kadangi jis Rietavo savivaldybės administracijos Teisės ir finansų skyriaus man nebuvo
pateiktas. Vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais, audito išvada turi būti pateikta ne vėliau
kaip birželio 1 d., todėl nuomonės dėl Savivaldybės konsoliduoto finansinių ataskaitų rinkinio
duomenų

teisingumo šioje audito išvadoje nepareiškiu, bet išdėstysiu audito metu nustatytus

pastebėjimus dėl vykdomos apskaitos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartus (toliau - VSAFAS), nustatytas klaidas ir neatitikimus atskiruose viešojo sektoriaus
subjektuose.
Rietavo savivaldybės funkcijoms vykdyti 2012 metais gauta 23801,3 tūkst. Lt biudžeto

pajamų, programų vykdymui ir biudžetinių įstaigų išlaikymui išleista 23019,0 tūkst. Lt asignavimų.
2012 metais buvo vykdoma 10 programų:

Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti 18 asignavimų valdytojų, iš kurių Savivaldybės
administracijai skiriama apie 25 procentų visų asignavimų.
Savivaldybė savo funkcijoms vykdyti lėšas gauna iš įvairių šaltinių, taip pat ir iš valstybės
biudžeto. Ji patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja valstybės turtu.
Atsižvelgiant į tai, kad Valstybės kontrolė vertino Rietavo savivaldybės valstybės lėšų ir
patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą, audito
planavimo metu, rengiant bendrą audito strategiją, įvertinus rizikas, nusprendžiau šiose srityse audito
procedūrų neatlikti.
Savivaldybė valdo, naudoja ir disponuoja jai nuosavybės teise priklausantį ir patikėjimo teise
valdomą valstybės turtą, kurio bendra įsigijimo vertė sudaro daugiau kaip 73,6 tūkst. Lt (materialusis ir
nematerialusis turtas).
Savarankiškos procedūros buvo atliktos šiose audito srityse:
– Savivaldybės funkcijoms skirtų asignavimų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo
įmokoms audito srityje.
–

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokinio krepšeliui finansuoti naudojimo ir apskaitos

audito srityje.

–

Savivaldybės vardu paimtų paskolų naudojimo ir apskaitos audito srityje.

–

Savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio turto apskaitos srityje.

–

Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų audito srityje.

–

Savivaldybės vardu imtų paskolų audito srityje.

Savarankiškoms audito procedūroms atlikti buvo atrinkti audito pavyzdžiai, kurie, mano
nuomone, geriausiai reprezentavo audito visumą. Audito įrodymai gauti taikant skaičiavimo,
patikrinimo, paklausimo ir analitines audito procedūras.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad biudžeto įvykdymo ataskaitose
nėra reikšmingų iškraipymų, o Savivaldybės lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir jais disponuojama
teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad
nebuvo atliekamas visas (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių auditas.
Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai finansinio (teisėtumo) audito
nuomonei pareikšti.

AUDITO PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS
1.

Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo ir pateikimo.

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas nustato metinio biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio sudėtį ir atsakomybę už ataskaitų rinkinių sudarymą ir pateikimą.
Pagal šį įstatymą tiek žemesniojo lygio, tiek aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinį sudaro atitinkamos ataskaitos ir ataskaitų aiškinamasis raštas.
Viešojo sektoriaus subjekto ataskaitas pasirašo viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo
įgaliotas administracijos vadovas teisės aktų nustatyta tvarka, jiems numatyta atsakomybė už ataskaitų
parengimą, pateikimą ir paskelbimą laiku. Pagal Biudžeto sandaros įstatymą tik asignavimų valdytojas
atsako už ataskaitų rinkinių pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir kitų teisės aktų
reikalavimus rengimą ir pateikimą.
Viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkiniai skelbiami jo interneto svetainėje, o jeigu jos
neturi, – už atitinkamos viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio rengimą
atsakingo viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje. Audito metu nustatyta, kad Rietavo
savivaldybės biudžetinių įstaigų ataskaitų rinkiniai interneto svetainėje neskelbiami.
Atkreipiu dėmesį, kad Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas numato ir finansinių
ataskaitų rinkinių, ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių paskelbimą.

Savivaldybė pažeidė Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, nes nesudarė biudžeto
vykdymo ataskaitų aiškinamųjų raštų ir nepaskelbė jų savo interneto svetainėje.

2.

Dėl Savivaldybės 2012 metų biudžeto įvykdymo

2.1. Biudžeto įvykdymo rodikliai ir bendrosios tendencijos
Rietavo savivaldybės Taryba patvirtino 2012 metų Savivaldybės biudžetą – 21090,8 tūkst. Lt
pajamų ir 21090,8 tūkst. Lt asignavimų. Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu, biudžetas
sudarytas programiniu principu, asignavimai skirti 10-čiai Tarybos patvirtintų programų vykdyti.
Pagal Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnį savivaldybių tarybos biudžetus patvirtina per
du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo. 2012
metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymas patvirtintas 2011-12-20,
savivaldybės 2012 metų biudžetas - 2012-02-09, t. y., Savivaldybės biudžetas priimtas įstatymo

nuostatose numatytu laiku.
Biudžetinių metų eigoje Savivaldybės biudžetas Tarybos sprendimais buvo tikslintas 8 kartus,
pajamų ir asignavimų planas buvo padidintas iki 23801,3 tūkst. Lt.
Pateikiu informaciją apie pagrindinių Savivaldybės 2012 metų biudžeto rodiklių vykdymą (1
lentelė).
1 lentelė
Savivaldybės 2012 metų
biudžeto rodikliai

Planas metų
pradžioje
tūkst. Lt

Įvykdyta
tūkst. Lt

Patikslintas
planas
tūkst. Lt

Plano įvykdymas
tūkst. Lt

%

Biudžeto pajamos

21090,8

23801,3

23518,1

-283,2

98,8

Biudžeto išlaidos ir

21090,8

23801,3

23019,0

-782,3

96,7

-

-

-

-

-

išmokos
Biudžeto perteklius
(nuostolis) (kai pajamos
viršija išlaidas)

Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos (forma Nr. 1-sav.) duomenimis, patikslintas 2012
metų biudžeto pajamų planas įvykdytas 98,81 %, į biudžetą gauta 119,9 tūkst. Lt dėl nepaimtos
planuotos ilgalaikės paskolos. Biudžeto išlaidų ir išmokų patikslintas planas įvykdytas 99,49 %,
nepanaudota 667,2 tūkst. Lt planuotų asignavimų savivaldybės programoms vykdyti.
Per pastaruosius dvejus metus dėl ekonominės krizės ir biudžeto pajamos, ir išlaidos turėjo
tendenciją mažėti.
2.2. Rietavo savivaldybės biudžeto pajamos

2.2.1. Dėl Savivaldybės biudžeto pajamų užduoties įvykdymo
Savivaldybės biudžeto pajamas sudaro surinkti mokesčiai, dotacijos, gautos iš valstybės
biudžeto, kitos pajamos, kurias sudaro biudžetinių įstaigų įmokos už teikiamas paslaugas ir patalpų
nuomą ir pajamos, gautos iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo.
Pateikiu duomenis apie 2012 metų Savivaldybės biudžeto pajamų surinkimą ir planinių
užduočių įvykdymą pagal atskiras pajamų rūšis (2 lentelė).
2 lentelė
Pajamų pavadinimas
Eil.

Patikslintas
planas
tūkst. Lt

Įvykdyta
per 2012
metus

8425,0

Suma
tūkst. Lt

Įvykdymo
%

8405,7

-19,3

99,8

7466,0

7368,8

-97,2

98,7

359,0

458,3

Nr.
1.

Mokesčiai

1.1

Gyventojų pajamų mokestis

Plano įvykdymas

+99,3

127,7

1.2
1.3

2.

Turto mokestis
-nekilnojamojo turto
Prekių ir paslaugų
- vietinės rinkliavos

214,0
600,0
520,
12330,5

173,5
578,6
466,1
12279,4

-40,5
-21,4
-53,9
+51,1

81,0
96,4
89,6
99,6

Dotacijos
Kitos pajamos

657,1

508,3

-148,8

77,4

-nuomos mokestis

136,0

148,1

+12,1

108,9

Pajamos už prekes ir paslaugas

343,9

350,6

+6,7

101,9

Materialiojo
ir
nematerialiojo
turto
realizavimo pajamos
Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio
lėšos
Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai

20,0

43,3

+23,3

216,5

10,7

10,7

0

100

21443,3

21247,4

-195,9

99,1

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti
Iš viso:
Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos

545,3
21988,6
1812,7

545,3
21792,7
1725,4

0
-195,9
-87,3

100
99,1
95,2

IŠ VISO ĮPLAUKŲ

23801,3

23518,1

-283,2

98,8

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų planas, vertinant visus mokesčius, dotacijas ir
sandorius, įvykdytas 99,8 proc. arba 19,3 tūkst. Lt mažiau negu planuota. Iš viso įplaukų gauta 98,8
proc. arba 283,2 tūkst. Lt mažiau.
Gavus mažesnes negu buvo prognozuota įplaukas, neįvykdytos šios biudžeto pajamų planinės
užduotys:
► 97,2 tūkst. Lt neįvykdytas gyventojų pajamų mokestis.
►53,9 tūkst. Lt mažiau surinkta vietinių rinkliavų. Vietinių rinkliavų planinė užduotis įvykdyta
tik 89,6 %, viena šio nesurinkimo – priežasčių vidaus kontrolės procedūrų, kurios užtikrintų, kad į
Savivaldybės biudžetą patektų didesnės pajamos, nepakankamas veikimas.
► 40,5 tūkst. Lt surinkta mažiau nekilnojamo turto mokesčio.

Savivaldybės taryba 2012 metais, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės mokesčio ir
Vietos savivaldos įstatymais, suteikė mokesčių lengvatų. Pagal Rietavo savivaldybės administracijos
2013-01-21 raštą Nr. R4-102, suderintą su Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Plungės
skyriaus vedėja V. Kazoniene, dėl Rietavo savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų mokesčių
lengvatų 2012 metais Savivaldybė negavo 43,6 tūkst. Lt mokestinių pajamų, iš jų: žemės nuomos
mokesčio – 11,8 tūkst. Lt, žemės mokesčio – 21,3 tūkst. Lt, gyventojų pajamų mokesčio – 10,5 tūkst.
Lt.
Savivaldybės administracijos Teisės ir finansų skyrius, administruojantis žemės nuomos
mokestį, pateikė duomenis apie tai, kad 2012 metais žemės nuomos mokesčio priskaičiuota 108,9
tūkst. Lt, iš jų: fiziniams asmenims – 52,5 tūkst. Lt, juridiniams asmenims – 56,4 tūkst. Lt. Per metus

surinkta žemės nuomos mokesčio 99,3 tūkst. Lt. Valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemoka
2012-12-31 sudarė 22,7 tūkst. Lt, delspinigiai – 1,9 tūkst. Lt.
Apribojimas. Savivaldybės biudžeto pajamų auditas atliktas remiantis tik Valstybinės mokesčių
inspekcijos pateiktais mokesčių ir kitų įmokų į Savivaldybės biudžetą apyskaitų duomenimis.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba neatlieka išsamaus pajamų audito, nes įstatymais jai
nesuteikta kompetencija patikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų teisingumą.

2012 metų Savivaldybės biudžeto pajamų planas be skolintų lėšų įvykdytas 98,8 %, t. y.
gauta 283,2 tūkst. Lt mažiau negu planuota. Didžiausią įtaką pajamų plano neįvykdymui turėjo
nesurinktais gyventojų pajamų ir turto mokesčiai

2.2.

Rietavo savivaldybės biudžeto išlaidos

Pagal Savivaldybės biudžeto 2012 metų įvykdymo ataskaitą patikslintas išlaidų planas sudarė
23801,3 tūkst. Lt, iš jų: išlaidoms – 20013,3 tūkst. Lt, iš kurių darbo užmokesčiui – 9363,5 tūkst. Lt,
turtui įsigyti – 3788,0 tūkst. Lt.
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos (forma Nr. 1-sav.) duomenimis, 2012 metais
savivaldybės administracijos programoms vykdyti panaudota 96,7 % patvirtintų biudžeto asignavimų
arba

782,3 tūkst. Lt mažiau negu buvo planuota (su patikslinimais). Palyginimui, 2011 metais

panaudota 77,1 % arba 667,2 tūkst. Lt mažiau.
2012 metais planuotų biudžeto asignavimų panaudojimas yra mažesnis beveik pagal visus
valstybės funkcinės klasifikacijos kodus (3 lentelė):
Funkcinės
klasifikacijos
kodas

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Bendros valstybės paslaugos
Iš jų: bendrosios dotacijos kompensacija
valstybės biudžetui
Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialinė apsauga
IŠ VISO IŠLAIDŲ
Kitoms savivaldybėms. perduotos MK lėšos
IŠ VISO IŠMOKŲ

3 lentelė
Patikslintas
planas
(tūkst. Lt)

Įvykdyta
(tūkst. Lt)

Nukrypimas nuo
plano

3360,6
0

3322,4
0

-38,2
0

52,7
162,5
3785,8
738,9
537,3
15,0
1233,3
10023,6
2885,2
23794,9
6,4
23801,3

51,4
162,5
3513,8
561,5
473,6
15,0
1206,9
9898,0
3807,5
23012,6
6,4
23019,0

-1,3
0
-27,2
-177,4
-63,7
0
-26,4
-125,6
-77,7
-782,3
0
-782,3

Atlikus biudžeto išlaidų pagal valstybės funkcijas analizę nustatyta, kad didžiausią 2012 metų
biudžeto išlaidų įvykdymo lyginamąjį svorį sudarė išlaidos:
- Bendrosios valstybės paslaugos –14,4 proc. (2011 m. -14,7 proc.
- švietimui – 42,9 proc. (2011 m. – 46,0 proc.).
- socialinei apsaugai, globai ir rūpybai – 16,5 proc. (2011 m. - 17,5 proc.).
- poilsiui, kultūrai ir religijai – 5,2 proc. (2011 m. - 5,19 proc.).
- ekonomikai – 15,3 proc. ( 2011 m. - 10,63 proc.).
- aplinkos apsaugai – 2,4 proc. (2011 m. - 2,57 proc.).

Analizuojant Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymą pagal ekonominę klasifikaciją, matyti,
kad didžiausia išlaidų dalis tenka darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokoms – 12280,2 tūkst.
Lt arba 53,3 proc., kitoms išlaidoms – 7733,1 tūkst. Lt arba 33,5 proc., turto išlaidoms – 3788,0 tūkst.
Lt arba 16,5 proc. Savivaldybės biudžeto 2012 metų

strateginių programų vykdymo ataskaitų

duomenys sutampa su Savivaldybės biudžeto įvykdymo 2013 m. vasario 20 d. ataskaitos duomenimis
(forma Nr. 1-sav. metinė).
Audito metu atlikus savarankiškas audito procedūras nustatyta, kad Savivaldybės biudžeto
įvykdymo 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (F. Nr. 1-sav. – metinė, F. Nr. 2 – metinė, F. B-14 –
metinė, F. Nr. B-15 – metinė) duomenys yra tikri ir teisingi, reikšmingų klaidų ir neatitikimų sudarant
šią metinę ataskaitą nenustatyta.

2.4. Rietavo savivaldybės skoliniai įsipareigojimai
Savivaldybės skolinius įsipareigojimus 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė

3864,3 tūkst. Lt

ilgalaikių paskolų, iš jų: vidaus paskolos valstybės vardu – 1011,2 tūkst. Lt, vidaus paskolos
Savivaldybės vardu – 2853,1 tūkst. Lt. Trumpalaikio paskolų likučio Savivaldybė neturėjo. Grąžintų
paskolų buvo 596,9 tūkst. Lt, iš jų ilgalaikių paskolų Savivaldybės vardu – 596,6 tūkst. Lt. 2012 metais
Savivaldybė paėmė 1725,4 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų įvairių projektų finansavimui. Bendroji
Savivaldybės skola 2012 metais buvo 4992,8 tūkst. Lt, tai sudarė 84,8 proc. leidžiamo skolinimosi
limito. Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas ir laidavimo dokumentus dėl
Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir paskolų buvo 863,8 tūkst. Lt, arba 90,3 proc. leidžiamo limito.
Klaidų ir neatitikimų sudarant Savivaldybių skolinių įsipareigojimų suteiktų garantijų ir
paskolų 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitą (F. Nr. 3-sav. – metinė) nenustatyta.

2.5. Rietavo savivaldybės mokėtinos ir gautinos sumos

Kreditinio įsiskolinimo likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš biudžeto lėšų buvo 7069,4
tūkst. Lt ir, lyginant su likučiu metų pradžioje, padidėjo 1924,4 tūkst. Debetinio įsiskolinimo likutis
metų pabaigoje buvo 60,5 tūkst. Lt , lyginant su metų pradžia, padidėjo 10,8 tūkst. Lt.
Kreditinis įsiskolinimas susidarė dėl:
► nesurinktų planuotų biudžeto pajamų;
► 2012 m. gruodžio mėnesį biudžetinėms įstaigoms suteiktų paslaugų (šildymo, elektros
energijos, vandentiekio ir kanalizacijos ir kt.) – 624,5 tūkst. Lt;
► apskaičiuotos likusios (be išmokėtų avansų) darbo užmokesčio sumos – 485,2 tūkst. Lt;
► išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) – 1123,0 tūkst. Lt.
Klaidų ir neatitikim, sudarant Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų 2012 m. gruodžio 31 d.
ataskaitą (F. Nr. 4 – metinė) nenustatyta. Įsiskolinimų, kurie būtų neįtraukti į ataskaitą, 2012 m.
Savivaldybė neturėjo.

3. Dėl Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo ir apskaitos
3.1. Vidaus kontrolės vertinimas
Savivaldybės biudžeto asignavimų panaudojimo teisėtumas ir turto naudojimo efektyvumas
priklauso nuo to, ar vidaus kontrolės procedūros padeda rasti padarytas klaidas ir laiku jas ištaisyti.
Kartu su Valstybės kontrole, rengiant bendrą audito strategiją įvertinome biudžetinėse įstaigose
egzistuojančius rizikos veiksnius. Didžiausia rizika yra tai, kad ne iki galo įsisavinta buhalterinės
apskaitos programa ir neparengtas vieningas apskaitos vadovas.
Savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterijose yra daug rankinio darbo, todėl didelė klaidų
tikimybė. Daugumoje biudžetinių įstaigų, išskyrus Savivaldybės administraciją, dirba po vieną
apskaitos darbuotoją, todėl tinkamas pareigų pasiskirstymas ir efektyvių kontrolės procedūrų įdiegimas
yra ribotas. Mano nuomone, šią situaciją galėtų pagerinti stipresnė Savivaldybės administracijos
(aukščiausio lygio) kontrolė biudžeto lėšų, ataskaitų ir kitų duomenų pateikimo srityje.

3.2. Audito rezultatai pagal asignavimų valdytojus
3.2.1. Rietavo L. Ivinskio gimnazija
Rietavo L. Ivinskio gimnazijai 2012 metų biudžete Rietavo savivaldybės tarybos 2012-02-09
sprendimu Nr. T1-5

mokinio krepšeliui buvo skirta 3216,4 tūkst. Lt. Per 2012 metus mokinio

krepšelio lėšos keturis kartus buvo tikslintos. Patikslintas asignavimų planas buvo 3244,2 tūkst. Lt.
Gimnazija gavo ir panaudojo 3244,2 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšų: darbo užmokesčiui ir
socialiniam draudimui – 2408,4 tūkst. Lt arba 74,24 %, prekių ir paslaugų įsigijimui – 59,4 tūkst. Lt

arba 1,83 %, socialinėms įmokoms – 753,2 tūkst. Lt arba 23,21 %, socialinei draudimo pašalpai -23,2
tūkst. Lt arba 0,72 % visų kasinių išlaidų.
Didelės apimties savarankiškos audito procedūros atliktos darbo užmokesčio, socialinio
draudimo ir išlaidų srityse.
Atlikus savarankiškas audito procedūras darbo užmokesčio srityje nustatyta, kad:
1. 2012 metų pabaigoje IT specialistams (du darbuotojai po 0,5 etato) priskaičiuoto darbo
užmokesčio suma – 15,7 tūkst. Lt - neteisėtai sumažintas darbo užmokesčio fondas (Forma Nr. 2,
eilutė 2 1 1 1) ir neteisėtai padidinta „kitų paslaugų“ (Forma Nr. 2, eilutė 2 2 1 1 1 30) eilutė.
2. Gimnazijos pateiktoje Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. gruodžio 31 d.
ataskaitoje nurodyta, kad pedagogų kvalifikacijai iš viso išleisti 3,0 tūkst. Lt. Faktiškai pedagogų
kvalifikacijai išleista 1,0 tūkst. Lt, 1,6 tūkst. Lt - komandiruotėms ir 0,4 – kitoms kelionės išlaidoms.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 “Dėl
mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo” (su pakeitimais) 13.4
punktu ir LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-556 “Dėl valstybinių
ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų,
mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo”, mokinio
krepšelio lėšos galėjo būti naudojamos

kvalifikacijai tobulinti. Lėšas, kurios nepripažįstamos

kvalifikacijos tobulinimo išlaidomis, gimnazija turėjo apmokėti iš Savivaldybės biudžeto.
3. LR švietimo ir mokslo ministro 2004-06-18 įsakymu Nr. ISAK-991 patvirtintame bendrųjų
iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų finansuojamų neformaliojo ugdymo programų kriterijų aprašo I
d. 2 p. nurodyta, kad iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamos neformaliojo švietimo
programos rengiamos vadovaujantis aprašu ir gali būti vykdomos visų švietimo teikėjų, jeigu jie LR
įstatymų nustatyta tvarka turi teisė vykdyti švietimą. Rietavo L. Ivinskio gimnazija neįsitikinusi, kad
VšĮ „Rietavo žirgynas“ gali būti švietimo teikėju ir vykdyti švietimą, iš 6 proc. mokinio krepšelio lėšų
per 2012 metus iš viso sumokėjo 14,4 tūkst. Lt.

3.2.2 Rietavo savivaldybės administracija
1. Dalis Savivaldybės administracijos darbuotojų atostogauja pagal Rietavo savivaldybės
administracijos direktoriaus 2012-05-22 įsakymu Nr. PV2-28 patvirtintą grafiką. Kita dalis darbuotojų
direktoriaus įsakymais yra atšaukiama iš kasmetinių atostogų, kurios grąžinamos vėliau su darbuotoju
suderintu laiku. Pastebėta, kad darbuotojai kasmetines atostogas išnaudoja atostogaudami per keletą
mėnesių per metus po kelias atskiras savaitės dienas, jas priderindami prie išeiginių arba šventinių
dienų. Nustatyta atvejų, kad darbuotojas kasmetines atostogas išnaudojo per 5-9 kartus. Į kasmetinių
atostogų laikotarpį neįskaičiuojant poilsio ir šventinių dienų, darbuotojams pakankamai pailgėja
kasmetinių atostogų laikotarpis. Taip atostogaujant administacijos darbuotojams, neefektyviai

naudojamas darbo užmokeščio fondas ir padidinamas buhalterijos darbuotojų darbo krūvis. Dalis
savivaldybės administracijos darbuotojų turi neišnaudotų atostogų už 2 ir daugiau metų.
2. Nustatyta klaidų darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose:
►Teisės ir finansų skyriuje
►Vietos ūkio skyriuje
►Sveikatos, socialinės paramos ir rūpybos skyriuje.
Pastabas dėl neteisingai pildomų darbo laiko apskaitos žiniaraščių atsakingiems Savivaldybės
administracijos darbuotojams išsakytos žodžiu.
3. Valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. Nr. VIII-1316) 25 ir 26 straipsniai
numato priedų ir priemokų mokėjimo valstybės tarnautojams galimybes. Rietavo savivaldybės
administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. PV1-11 (su vėlesniais pakeitimais)
nurodyti priedai faktiškai yra priemokos, tačiau jos įformintos neteisingai. Valstybės tarnybos
įstatymas numato, kad priemokos gali būti mokamos už papildomų užduočių atlikimą, kai atliekamos
pareigybės aprašyme nenustatytos funkcijos. Papildomos užduotys valstybės tarnautojui turi būti
suformuluotos raštu. Jeigu valstybės tarnautojui ilgiau negu vienerius metus tenka dirbti šio
straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytomis sąlygomis, laikoma, kad jos įgavo nuolatinį pobūdį.
Direktoriaus įsakyme nėra suformuluotos konkrečios užduotys papildomam darbui, nenurodytas
terminas iki kada bus atliekamos papildomos užduotys, todėl nustatyti priemokų mokėjimo
teisingumo negalima.
4. LR Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir
organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ 5.2 p. nurodoma, kad darbuotojams
gali būti mokami priedai prie atlyginimo už aukštą kvalifikaciją, skubių, svarbių ar sudėtingų darbų
(užduočių) vykdymą, priemokos už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) arba rašytiniu
darbuotojo sutikimu – papildomų darbų vykdymą (jeigu nesudaroma papildoma darbo sutartis),
nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Rietavo savivaldybės
administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 9 d. įsakyme Nr. PV1-12 (su vėlesniais pakeitimais)
nenurodyti konkretūs papildomų darbų terminai, nėra rašytinių darbuotojų sutikimų. Žodžiu apklausti
darbuotojai negalėjo tiksliai įvardinti už kokius papildomus darbus yra mokamas priedas prie
atlyginimo, todėl nustatyti priedų mokėjimo teisingumo negalima.
5. Klaidų skaičiuojant atrankos būdu pasirinktų darbuotojų atlyginimus nenustatyta.

3.2.3. Tverų seniūnija

Tverų seniūnijos patikslintas 2012

metų

asignavimų planas - 465,1 tūkst. Lt. Gauta

asignavimų ir kasinės išlaidos sudarė 455,8 tūkst. Lt. Asignavimai darbo užmokesčiui ir socialiniam

draudimui - 357,9 tūkst. Lt arba 78,5 %, prekių ir paslaugų įsigijimui – 97,6 tūkst. Lt arba 21,4 % visų
kasinių išlaidų.
Didelės apimties savarankiškos audito procedūros atliktos darbo užmokesčio, socialinio
draudimo ir išlaidų srityse. Tverų seniūnijoje 2012 metais buvo patvirtinti 19,5 etato, iš jų: du
valstybės tarnautojai, 17,5 – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, iš jų – 9 ugniagesiaigelbėtojai, kuriems atlyginimas mokamas iš valstybinėms funkcijoms atlikti skirtų lėšų. Seniūnijai
rekomenduota darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštį vesti pagal finansavimo šaltinius. Klaidų,
skaičiuojant atrankos būdu pasirinktų darbuotojų atlyginimus nenustatyta.

AUDITO REKOMENDACIJOS
Atsižvelgiant į ataskaitoje nurodytus dalykus, rekomenduojama:
1.

Nustatyti kontrolės priemones, įpareigojančias Savivaldybės biudžetines įstaigas ir

kitus subjektus nustatyta tvarka pateikti Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamuosius
raštus (ataskaitos 1 dalis, 7 psl.).
2. Užtikrinti, kad visų Savivaldybės biudžetinių įstaigų visos ataskaitos būtų
paskelbtos jų arba savivaldybės interneto svetainėse (ataskaitos 1 dalis, 7 psl.)
3. Rietavo L. Ivinskio gimnazijai:
3.1 užtikrinti vidaus kontrolės procedūromis teisingą darbo užmokesčio apskaitą,
taip pat ir lėšų, skirtų kvalifikacijai ir komandiruotėms naudojimą įstatymų nustatyta tvarka (ataskaitos
3.2.1 dalis, 13 psl.);
3.2

sutvarkyti lėšų, skirtų neformaliajam ugdymui naudojimą LR įstatymais

nustatyta tvarka (ataskaitos 3.2.1 dalis, 14 psl.).
4.

Savivaldybės administracijai:
4.1 parengti Apskaitos politiką, tarpusavio operacijų derinimo taisykles ir terminus,

vieningą sąskaitų naudojimo praktiką bei kitas tvarkas, kurios užtikrintų, kad Savivaldybės biudžetinės
ir kitos įstaigos duomenis konsolidavimui pateiktų tikrus ir teisingus, kad jų sudarytose finansinėse
ataskaitose nebūtų reikšmingų klaidų ir kitų neatitikimų (ataskaitos 3.1 dalis, 12 psl.);
4.2 užtikrinti, kad Savivaldybės administracijos darbuotojai neturėtų sukaupę
nepanaudotų kasmetinių atostogų už keletą metų. Kasmetinių atostogų grafikus sudaryti ir patvirtinti
tokius, kad efektyviai būtų naudojamas darbo užmokesčio fondas ir taupomas buhalterijos darbuotojų
darbo laikas. Rekomenduoju vidaus darbo tvarkos taisyklėse aptarti ir numatyti mažiausios trukmės
kasmetinių atostogų suteikimo tvarką (ataskaitos 3.2.2 dalis, 14 psl.);
4.3 Savivaldybės administracijos darbuotojams priedus ir priemokas mokėti Lietuvos
Respublikos įstatymuose numatyta tvarka (ataskaitos 3.1 dalis, 15 psl.)

5. Išnaudoti visas Savivaldybės galimybes, administruojant Savivaldybei priskirtus
mokesčius ir vietines rinkliavas, išieškant nesumokėtas mokesčio sumas, kurios atitinkama dalimi
didintų biudžeto pajamas.

Savivaldybės kontrolierė

Janina Gedmintienė

