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ĮŽANGA
Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas1, savivaldybės
kontrolierius (kontrolės ir audito tarnyba) kiekvienais metais rengia ir teikia savivaldybės tarybai
išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio. Savivaldybės
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą 2 – savivaldybės
biudžetinių įstaigų, savivaldybės išteklių fondų ir kitų savivaldybės kontroliuojamų viešojo
sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto
finansinių ataskaitų rinkinys, ir savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kuriame
pateikiami savivaldybės biudžeto vykdymo duomenys.
Auditas atliktas vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
kontrolieriaus 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-15-(1.2) „Dėl audito atlikimo“. Auditą atliko
savivaldybės kontrolierė Giedrė Sinkevičienė, kontrolieriaus pavaduotoja Gelma Dabašinskienė ir
vyriausioji specialistė Rasa Baublienė. Auditas atliktas bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos
valstybės kontrole pagal pasirašytą Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ir Radviliškio rajono
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014-11-17 bendradarbiavimo susitarimą Nr. B3-36 dėl
Savivaldybės konsoliduotųjų 2014 metų ataskaitų rinkinio audito.
Radviliškio rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį rengia Radviliškio rajono
savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), adresas – Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis,
juridinio asmens kodas – 188726247.
Savivaldybės administracijos direktorius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatyme numatytus reikalavimus3, organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą.
Savivaldybės administracijos Finansų skyrius rengia savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitų
rinkinį ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.4
Audituojamu laikotarpiu Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pareigas ėjo Jolanta Margaitienė, Finansų skyriaus vedėjo – Rita Chlebauskienė. Kitų subjektų,
kuriuose buvo atliekamos audito procedūros, atsakingi asmenys:
Eil.
Nr.
1.

Subjektas

Subjekto vadovas

Radviliškio rajono savivaldybės
administracija

Direktorė
Jolanta Margaitienė

Subjekto apskaitą tvarkantis asmuo
Vyr. buhalterė Danutė Gaučytė

1

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 27 str. 1 d. 2 p.
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais),
2 str. 17 d.
3
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais), 27 str. 3 p.
4
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais),
23 str. 4 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-31 įsakymu Nr. A-860-(8.2) patvirtintų Radviliškio
rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus nuostatų 27 ir 37 p.
2
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Direktorės pavaduotoja
Eglė Ivanauskytė
2.
3.
4.

Šeduvos gimnazija
Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių
paslaugų centras
Daugyvenės kultūros istorijos
muziejus - draustinis

Direktorius
Laimutis Škleinikas
Direktorė
Rita Pranė Vilimaitė
Direktorius
Egidijus Prascevičius

Vyr. buhalterė Janina Šilkaitienė
Vyr. buhalterė Inga Pocienė
Vyr. buhalterė Vladzė Zutkienė

Audituojamas laikotarpis – 2014 metai.
Audito tikslas – įvertinti Radviliškio rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio ir savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams duomenų tikrumą bei teisingumą ir pareikšti
nepriklausomą nuomonę.
Audito ataskaitoje pateikti tik šio audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o
nepriklausoma nuomonė dėl konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir dėl savivaldybės lėšų ir turto
valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
pareiškiama audito išvadoje.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą 5 Viešojo sektoriaus
subjektų metinių ataskaitų rinkinį sudaro: metinės finansinės ataskaitos ir metinės biudžeto
vykdymo ataskaitos. Audito metu buvo vertinama Radviliškio rajono savivaldybės konsoliduotųjų
metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai bei statistinės ataskaitos
2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis:
Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitos:
 Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita (Forma Nr. 1-sav.);
 Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2-sav.);
 2014 metų savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas.
Savivaldybės statistinės ataskaitos:
 Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė ataskaita
su priedais (Forma Nr. 3-sav.);
 Ilgalaikių paskolų panaudojimo statistinė ataskaita (Forma Nr. 4-sav.);
 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma Nr. 4).
Savivaldybės konsoliduotos finansinės ataskaitos:
 Finansinės būklės ataskaita;
 Veiklos rezultatų ataskaita;
 Grynojo turto pokyčio ataskaita;
 Pinigų srautų ataskaita;
 2014 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
Savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir įplaukų patikslintas planas buvo 111 134,4
tūkst. Lt (iš jų 2 799,9 tūkst. Lt sudarė skolintos lėšos). Faktiškai Savivaldybė gavo 108 383,7 tūkst.
Lt pajamų bei turėjo 8 531,9 tūkst. Lt ataskaitinio laikotarpio pradžios likutį, 789,3 tūkst. Lt
skolintų lėšų. Asignavimų panaudojo 109 389,3 tūkst. Lt. Nepanaudotų lėšų likutis 2014 metų
pabaigoje sudarė 8 315,6 tūkst. Lt6. Savivaldybės biudžeto vykdymo rezultatą sudarė 1 005,6 tūkst.
Lt biudžeto deficitas – skirtumas tarp išlaidų 109 389,3 tūkst. Lt ir pajamų (mokesčių, dotacijų) 108
383,7 tūkst. Lt. Savivaldybės biudžeto asignavimai buvo patvirtinti 56 asignavimų valdytojams
pagal 6 biudžeto programas7.

5

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais),
16 str.
6
Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2015-02-09 ataskaitos (Forma Nr. 1-sav. metinė) duomenys.
7
Radviliškio rajono savivaldybė tarybos 2014-02-13 sprendimas Nr. T-671 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2014
metų biudžeto ir privatizavimo fondo patvirtinimo bei 2013 metų biudžeto lėšų likučio išlaidų patvirtinimo“.
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Finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto likutis8 2014 metų pradžioje buvo 285
617,2 tūkst. Lt, pabaigoje – 282 898,4 tūkst. Lt, t. y. 1,0 proc. mažesnis nei metų pradžioje.
Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais,9 siekiant gauti pakankamą
užtikrinimą, kad konsoliduotose finansinėse ir biudžeto vykdymo ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų ir jos parengtos pagal teisės aktų reikalavimus, o savivaldybės lėšos ir turtas valdomas,
naudojamas ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų audito ir
vidaus kontrolės apribojimų bei to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių
įvykių ir sudarytų sandorių.
Atlikdami auditą surinkome pakankamus ir tinkamus įrodymus, kuriais pagrindėme
savivaldybės biudžeto lėšų ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimu jais teisėtumo ir
jų naudojimo įstatymo nustatytiems tikslams vertinimus.
Audito planavimo etape įvertinę reikšmingo iškraipymo riziką, kontrolės aplinką ir kontrolės
priemones, pagrindines audito procedūras atlikome didžiausios rizikos srityse:
- Savivaldybės pajamų;
- asignavimų skirtų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms naudojimo ir
apskaitos;
- asignavimų išlaidų prekėms ir paslaugoms naudojimo ir apskaitos;
- ilgalaikio turto naudojimo ir apskaitos;
- Savivaldybės skolinių įsipareigojimų.
Audito įrodymams gauti buvo atliktos skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo, analitinės ir
kitos procedūros.

8

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenys.
Valstybinio audito reikalavimai patvirtinti Valstybės kontrolieriaus 2004-01-20 įsakymu Nr. V-12 (su vėlesniais
pakeitimais).
9
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ADITO PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS
1. Dėl Savivaldybės 2014 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
1.1. Savivaldybės biudžeto pajamos
Radviliškio rajono savivaldybės 2014 metų patikslintas biudžeto pajamų planas be skolintų
lėšų buvo 108 334,5 tūkst. Lt, įvykdyta 108 383,7 tūkst. Lt. 2014 metais savivaldybės biudžeto
pajamų planas padidintas 1 922,6 tūkst. Lt (be skolintų lėšų). Savivaldybės biudžetas savivaldybės
tarybos sprendimais buvo patikslintas 5 kartus, Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymais10 3 kartus (sumažintos skolintos lėšos 945,2 tūkst. Lt iš paskolų), Kūno kultūros ir sporto
departamento raštu11 (sumažintos lėšos 500,00 tūkst. Lt).


Savivaldybės biudžeto pajamos tikslintos nesivadovaujant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo12 nuostatomis, pagal kurias savivaldybės biudžeto tikslinimas yra išimtinė savivaldybės
tarybos kompetencija ir kurios ji negali perduoti jokiai kitai savivaldybės institucijai ar įstaigai.

1 lentelė
Savivaldybės biudžeto 2010-2014 metų pajamos
2010

Patikslintas pajamų
planas
105 153,3

2011

112 941,9

104 107,4

92,2

2012

106 265,4

104 027,8

97,9

2013

104 012,2

103 311,0

99,3

2014

108 334,5

108 383,7

100,05

Metai

Įvykdymas

Įvykdymas, proc.

106 488,9

101,3

Savivaldybės biudžeto pajamos per 2010 – 2014 metų laikotarpį padidėjo 1,8 proc. 2014
metų biudžeto pajamų planas buvo įvykdytas 100,05 proc. Savivaldybės biudžeto 2014 m. pajamų
plano įvykdymo analizė pagal atskirus mokesčius ir kitus mokėjimus pateikiama 2 lentelėje.
2 lentelė
Savivaldybės biudžeto 2014 m. pajamų plano įvykdymas
Eil.
Nr.

Pajamų pavadinimas

Patikslintas
planas,
tūkst. Lt

Įvykdyta per
2014 metus,
tūkst. Lt

Plano vykdymas
Suma,
tūkst. Lt

Įvykdymo
proc.

10

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai 2014-12-22 Nr. A-1183-(8.2), 2014-12-31 Nr.
A-1199-(8.2), 2014-12-31 Nr. A-1201-(8.2).
11
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-20 raštas Nr. S-1772 „Dėl
valstybės kapitalo investicijų programos“, patikslintos pajamos 500,00 tūkst. Lt. dėl Radviliškio miesto sporto
komplekso baseino statybos.
12
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 16 str. 2 d. 15 p.,
6 d.
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1

2

3

4

5

6

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.

Mokesčiai
Gyventojų pajamų mokestis
Turto mokestis
Prekių ir paslaugų mokesčiai
Dotacijos
Kitos pajamos
Materialiojo ir nematerialiojo turto
realizavimo pajamos
Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir
sandoriai

47 411,1
39 627,0
2 900,0
4 884,1
55 905,7
4 837,7

48 589,7
40 650,4
3 653,5
4 285,8
55 321,1
4 331,8

1 178,6
1 023,4
753,5
- 598,3
- 584,6
- 505,9

102,5
102,6
125,9
87,8
98,95
89,5

180,0

141,1

- 38,9

78,4

108 334,5

108 383,7

49,2

100,05

4.

Analizuojant Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto pajamų plano įvykdymą pagal
atskiras pajamų rūšis nustatyta, kad įvykdytos gyventojų pajamų mokesčio ir turto mokesčio
pajamų planinės užduotys. Savivaldybė 808,0 tūkst. Lt nepanaudojo tikslinės paskirties lėšų ir
grąžino ministerijoms ir departamentams: socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti 132,9
tūkst. Lt, socialinės paramos mokiniams (dėl sumažėjusių mokinių skaičiaus) lėšas 551,8 tūkst. Lt,
žemės ūkio funkcijoms vykdyti 0,2 tūkst. Lt, jaunimo teisių apsaugai 2,8 tūkst. Lt, socialinėms
paslaugoms 96,5 tūkst. Lt, darbo rinkos politikai vykdyti 11,2 tūkst. Lt, mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymo poreikių 0,7 tūkst. Lt, mokinio krepšelio lėšų 2,5 tūkst. Lt, valstybės
garantijoms nuomininkams 7,9 tūkst. Lt.
1.2. Savivaldybės biudžeto išlaidos
Radviliškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto išlaidų ir išmokų patikslintas planas
buvo 119 066,3 tūkst. Lt, įvykdyta 109 389,3 tūkst. Lt arba panaudota 91,9 proc. patvirtintų
biudžeto asignavimų. Biudžeto lėšų likutis audituojamo laikotarpio pradžioje buvo 8 531,9 tūkst.
Lt, laikotarpio pabaigoje – 8 315,6 tūkst. Lt. Metinėse biudžeto vykdymo ataskaitose (Formoje Nr.
1-sav. ir Formoje Nr. 2-sav.) nurodytas Savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimų panaudojimas
pagal funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus. Savivaldybės biudžeto 2014 m. išlaidų pagal
funkcinę klasifikaciją plano vykdymo analizė pateikiama 3 lentelėje.
3 lentelė
Savivaldybės biudžeto 2014 m. išlaidų pagal funkcinę klasifikaciją plano vykdymas
Funkcinės
klasifikacijos
kodas
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rezultatas
Išlaidos pagal funkcinę
klasifikaciją

Patikslintas
planas,
tūkst. Lt

Įvykdyta,
tūkst. Lt

2
Bendros valstybės paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos apsauga

3
10 301,1
71,5
1 492,4
5 809,8
7 209,0
3 093,8
1 768,0

4
9 911,8
61,5
1 483,5
5 154,2
6 230,5
2 931,6
1 741,1
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tūkst. Lt
(4-3)

proc.

5

6

-389,3
-10,0
-8,9
-655,6
-978,5
-162,2
-26,9

96,2
86,0
99,4
88,7
86,4
94,8
98,5

Proc.
visų
išlaidų
7
9,1
0,1
1,3
4,7
5,7
2,7
1,6
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8.
9.
10.

Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialinė apsauga
IŠ VISO IŠLAIDŲ

9 472,9
56 628,9
23 218,9
119 066,3

9 174,1
54 246,9
18 454,1
109 389,3

-298,8
-2 382,0
-4 764,8
-9 677,0

96,8
95,8
79,5
91,9

8,4
49,6
16,8
100,0

2014 metais planuotų biudžeto asignavimų panaudojimas yra mažesnis pagal visus
valstybės funkcinės klasifikacijos kodus. Asignavimų valdytojai panaudojo 91,9 proc. patvirtintų
biudžeto asignavimų arba 9 677,0 tūkst. Lt mažiau nei planavo, iš jų daugiausia asignavimų
nepanaudota:
 valstybės funkcijai „04. Ekonomika“ – 655,6 tūkst. Lt,
 valstybės funkcijai „05. Aplinkos apsauga“ – 978,5 tūkst. Lt,
 valstybės funkcijai „09. Švietimas“ – 2 382,0 tūkst. Lt,
 valstybės funkcijai „10. Socialinė apsauga“ – 4 764,8 tūkst. Lt.
Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje pagal valstybės funkcinę klasifikaciją daugiausia
asignavimų skirta ir panaudota švietimui – 49,6 proc. visų išlaidų. Palyginti su 2013 metais,
Švietimo funkcijai 2014 metais panaudota tik 0,4 proc. daugiau lėšų. Išlaidos socialinei apsaugai
sudarė 16,8 proc. visų išlaidų. Palyginti su 2013 metais, Socialinės apsaugos funkcijai 2014 metais
panaudota 9,8 proc. mažiau lėšų.
1.3. Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai
Savivaldybės įsiskolinimas metų pradžioje buvo 14 807,2 tūkst. Lt, pabaigoje 11 287,3
tūkst. Lt. Didžiausią dalį 84,3 proc. visų įsiskolinimų sudarė ilgalaikės paskolos 9 519,2 tūkst. Lt,
kurių gražinimo terminas nepasibaigęs, lizingo sutartys 133,5 tūkst. Lt arba 1,2 proc. visų
įsiskolinimų (asignavimų valdytojas Radviliškio miesto seniūnija), soc. paramos lėšos 670,4 tūkst.
Lt arba 5,9 proc. visų įsiskolinimų (asignavimų valdytojas Savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyrius), kitos paslaugos 685,1 tūkst. Lt arba 6,1 proc. visų įsiskolinimų (didžiąją dalį
įsiskolinimų 670,5 tūkst. Lt sudaro Savivaldybės administracijos), negyvenamieji pastatai 211,8
tūkst. Lt arba 1,9 proc. visų įsiskolinimų (asignavimų valdytojas Savivaldybės administracija).
Savivaldybės gautinos sumos metų pradžioje buvo 132,7 tūkst. Lt, pabaigoje 143,7 tūkst.
Lt. Didžiausią dalį gautinų sumų sudaro Savivaldybės administracijos 84,7 tūkst. Lt arba 58,9 proc.
Nustatyti neatitikimai biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje
Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d ataskaitoje (Formoje Nr.
1-sav.) nurodytas išlaidų pagal funkcinę klasifikaciją planas 119 066,3 tūkst. Lt, o Biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (Formoje Nr. 2-sav.) 119 566,3 tūkst.
Patikslintas (sumažintas) planas Formoje 1-sav. ne Savivaldybės tarybos sprendimu, o
Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
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vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės raštu
2014-12-10 Nr. S-1772).

2. Dėl savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
jais teisėtumo
2.1 Lėšų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms
Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo lėšų naudojimo audito procedūras Savivaldybės administracijoje (toliau –
Administracija), Šeduvos gimnazijoje (toliau – Gimnazija), Radviliškio parapijos bendruomenės
socialinių paslaugų centre (toliau – Socialinių paslaugų centras), Daugyvenės kultūros istorijos
muziejuje – draustinyje (toliau – Muziejus).
Švietimo įstaigų darbo apmokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro įsakymu13 patvirtintas Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos
aprašas, Kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos
Kultūros ministro įsakymu14 patvirtinti Kultūros įstaigų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai. Kitos
darbo apmokėjimo sąlygos švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojams numatytos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarime

Nr. 511

„Dėl biudžetinių įstaigų ir

organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“. Atlikus audito procedūras
nustatyta, kad:
 Gimnazijos direktorius įsakymais15 auklėms, naktinėms auklėms, slaugytojai bei pedagogams, už darbą
su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais skyrė 5 procentų priedus, nesivadovaujant švietimo įstaigų
darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo aprašo 63 ir 64 punktų nuostatomis,
pagal kurias numatyta didinti minėtų darbuotojų tarifinio atlygio koeficientus.
 Kultūros ministro įsakymu16 nuo 2014 m. liepos 1 d. padidinti kultūros įstaigų darbuotojų tarnybiniai
atlyginimai (koeficientai). Radviliškio rajono savivaldybės taryba sprendimo 17 2.1 punktu nuo 2014-0701 padidino asignavimus kultūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui (priedų skyrimui), t. sk. Muziejui
- 15,4 tūkst. Lt. Minėtu Tarybos sprendimu Muziejaus direktoriui nustatytas 244 Lt mėnesinis priedas
nesivadovaujant Kultūros ministro įsakymo18 2.3 punkto nuostata padidinti kultūros įstaigų darbuotojų

13

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013-12-19 įsakymas Nr. V-1254 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų
ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
14
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012-10-09 įsakymas Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
15
Šeduvos gimnazijos direktoriaus įsakymai 213-12-27 Nr. P-294, 2014-09-11 Nr. P-132.
16
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014-07-31 įsakymas Nr. ĮV-388 „Dėl LR kultūros ministro 2012 m. spalio
9 d. įsakymo Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ pakeitimo“.
17
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2014-08-21 Nr. T-796 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės
2014 m. biudžeto ir privatizavimo fondo patikslinimo“.
18
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014-07-31 įsakymas Nr. ĮV-388 „Dėl LR kultūros ministro 2012 m. spalio
9 d. įsakymo Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ pakeitimo“.
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tarnybinį atlyginimą. Analogiškai Muziejaus direktorius įsakymu19 įstaigos kultūros darbuotojams nustatė
mėnesinius priedus (neįvardijant
ministro įsakymo

20

konkrečių darbų (užduočių) vykdymą), nesivadovaujant Kultūros

2.3 punkto nurodymu padidinti kultūros įstaigų darbuotojų tarnybinį atlyginimą.

 Muziejaus direktoriaus nedarbingumo laikotarpiu nuo 2014 m. spalio 22 d. Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 21 pavesta pavaduotojui ūkio reikalams papildomai
vykdyti direktoriaus pareigybei priskirtas funkcijas be papildomo apmokėjimo. Vadovaujantis
Vyriausybės nutarimo 22 5.2. punktu, už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) vykdymą
darbuotojams nustatomos priemokos. Muziejaus direktorius laikino nedarbingumo metu, negalėdamas
vykdyti muziejaus direktoriaus pareigų, 2014 m. spalio 23 d. įsakymu23 paskyrė priedą

pavaduotojui

ūkio reikalams už direktoriaus pavadavimą jo ligos metu.
 Muziejaus direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficientas patvirtintas savininko teises ir pareigas
įgyvendinančio institucijos (Savivaldybės tarybos) sprendimu24 viršija Lietuvos Respublikos kultūros
ministro įsakymu patvirtintą maksimalų tarnybinį atlyginimą (koeficientais). Tarybos sprendime
nenurodyta koks nustatytas direktoriui tarnybinio atlyginimo koeficientas ir kiek padidintas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo Nr. 51125 51 punktu.



Gimnazijos direktorius nesivadovavo Lietuvos Respublikos švietimo ministro įsakymu
patvirtintos Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo
apmokėjimo tvarkos aprašo 63 ir 64 punkto nuostatomis ir darbuotojams už darbą su specialiųjų
ugdymosi poreikių mokiniais nepadidino tarifinio atlygio koeficientus, o skyrė 5 procentų
priedus.



Nesivadovaujant

Lietuvos

Respublikos

kultūros

ministro

įsakymu

Muziejus

kultūros

darbuotojams nuo 2014 m. liepos 1 d. nepadidino darbuotojų tarnybinių atlyginimų (koeficientų
bazinės mėnesinės algos dydžiais), bet skyrė priedus neįvardijant konkrečių darbų (užduočių)
vykdymą.


Muziejaus direktorius laikino nedarbingumo metu, negalėdamas vykdyti muziejaus–draustinio
direktoriaus pareigų savo įsakymu paskyrė priedą

pavaduotojui ūkio reikalams už jo

pavadavimą ligos metu.

19

Radviliškio rajono savivaldybės Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus–draustinio direktoriaus įsakymas 2014-0731 Nr. P-75 „Dėl tarnybinių atlyginimų kultūros darbuotojams didinimo“.
20
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014-07-31 įsakymas Nr. ĮV-388 „Dėl LR kultūros ministro 2012 m. spalio
9 d. įsakymo Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ pakeitimo“.
21
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-22 įsakymas Nr. PA-101-(10.1).
22
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“.
23
Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio direktoriaus 2014-10-23 įsakymas Nr. P-106 „Dėl atlyginimo
priedo“.
24
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014-02-13 sprendimas Nr. T-701.
25
Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993-07-08 nutarimas Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų
darbo apmokėjimo tvarkos“ (aktuali redakcija).
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2.2. Lėšų, skirtų prekėms ir paslaugoms
Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko lėšų skirtų prekėms ir
paslaugoms įsigyti audito procedūras Savivaldybės administracijoje, Šeduvos gimnazijoje,
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre, Daugyvenės kultūros istorijos
muziejuje - draustinyje.
Atlikus lėšų, skirtų prekėms ir paslaugoms įsigyti, panaudojimo teisėtumo auditą,
nustatyta, kad įstaigos ne visais atvejais asignavimus prekėms ir paslaugoms panaudojo teisės aktų
nustatyta tvarka.


Gimnazijos, pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 26 nuostatas, išlaidos
už įsigytus produktus, kai vaikai maitinami nemokamai, finansuojamos iš valstybės biudžeto
specialiosios tikslinės dotacijos, o patiekalų gamybos išlaidos – iš savivaldybės biudžeto lėšų. Įvertinus
tai, kad maitinimo paslaugos teikėjas gimnazijai apmokėti pateiktose sąskaitose nenurodo įsigytų
produktų, todėl negalime patvirtinti, kad 119,1 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų, skirtų socialinei
paramai mokiniams už įsigytus produktus, kai mokiniai maitinami nemokamai, panaudota teisėtai.



Administracijos Biudžeto išlaidų sąmatos (Forma Nr. 2) duomenimis išlaidos tarnybiniams
automobiliams išlaikyti, nuomotis arba nuomotis pagal veiklos sutartis 2014 m. sudarė 4,3 procentų
asignavimų darbo užmokesčiui. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu 27 rekomenduoja
savivaldybių taryboms taupant biudžeto lėšas nustatyti iš savivaldybės biudžetų išlaikomoms
biudžetinėms įstaigoms išlaidų tarnybiniams lengviesiems automobiliams išlaikyti, nuomotis arba
nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį dydį – iki 1 procento asignavimų darbo užmokesčiui.
Savivaldybės tarybos 2014-02-13 sprendime Nr. T-677 nenustatyta iš savivaldybės biudžeto
išlaikomoms įstaigoms išlaidų tarnybiniams lengviesiems automobiliams išlaikyti, nuomotis arba
nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį dydis. Pagal Biudžeto sandaros įstatymo285 straipsnio 1 dalies 7
punkto nuostatas, biudžeto asignavimo valdytojai privalo užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų
asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.



Administracija išmokėjo 108 tūkst. Lt Raudondvario katilinės 27 butų savininkams kompensacijas po
4,0 tūkst. Lt vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu,

29

gyventojų prašymais, pažymomis dėl

įsiskolinimų, Registro centro pažymomis, t. y be administracijos direktoriaus įsakymų. Savivaldybės
biudžeto lėšos iš smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programos pervestos verslo įmonėms
vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos posėdžio protokolais. Pagal Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo

30

29 straipsnio 8 dalies 2 punkto nuostatas savivaldybės

administracijos direktorius įgyvendindamas savivaldybės tarybos sprendimus leidžia įsakymus,
26

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas, 2006-06-13 Nr. X-686 1113 (su vėlesniais
pakeitimais) 4 str.
27
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-11-17 nutarimas Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių
biudžetinėse įstaigose“ (su vėlesniais pakeitimais), 5.2.2 p.
28
Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros1990-07-30 įstatymas Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).
29
30

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014-02-13 sprendimas Nr. T-672.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
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privalomus savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, nes pagal minėto įstatymo 29
straipsnio 8 dalies 1 punktą „savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai atsako už
įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo
kompetencijai priskirtais klausimais“.
 Įvertinus tai, kad maitinimo paslaugos teikėjas Šeduvos gimnazijai apmokėti pateiktose sąskaitose

nenurodo įsigytų produktų, todėl negalime patvirtinti, kad 119,1 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų, skirtų
socialinei paramai mokiniams už įsigytus produktus, kai mokiniai maitinami nemokamai, panaudota
teisėtai.


Administracija virš keturių kartų viršijo Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu31 rekomenduotiną
išlaidų dydį tarnybiniams lengviesiems automobiliams išlaikyti, nuomotis arba nuomotis pagal veiklos
nuomos sutartį dydį. Savivaldybės tarybos 2014-02-13 sprendime Nr. T-677 nenustatyta iš savivaldybės
biudžeto išlaikomoms įstaigoms išlaidų tarnybiniams lengviesiems automobiliams išlaikyti, nuomotis
arba nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį dydis.

 Administracijos buhalterija išmokėjo 108 tūkst. Lt 27 butų savininkams kompensacijas iš dalies padengti

išlaidas decentralizavus šilumos tiekimą bei 79,3 tūkst. Lt pervedė verslo įmonėms iš smulkaus ir
vidutinio verslo skatinimo programos be įstaigos vadovo (administracijos direktoriaus) nurodymo
(įsakymo).

Audituotų įstaigų Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai daugeliu atvejų parengti laikantis
teisės aktų reglamentuojančių jų sudarymą. Pagrindiniai nustatyti trūkumai yra susiję su netinkamu
išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnių taikymu Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitose
(Forma Nr. 2):


Gimnazija perka maitinimo paslaugą, bet jos neteikia. Apmokėtos 83,7 tūkst. Lt išlaidos nurodytos
straipsnyje „Mityba“ (EKK 2.2.1.1.1.1) turėjo būti parodytos straipsnyje „Kitos paslaugos“ (EKK
2.2.1.1.1.30). Taip pat įstaigą įsigijo kompiuterinės technikos už 19,7 tūkst. Lt ir išlaidas parodė
straipsnyje „Kitas ilgalaikis materialus turtas“ (EKK 3.1.1.5.1.1), o ne straipsnyje „Kitos mašinos ir
įrengimai“ (EKK 3.1.1.3.1.2).



Gimnazija nesivadovavo 24-ojo VSAFAS nuostatomis ir 3,0 tūkst. Lt darbo užmokesčio lėšų panaudojo
apmokėti išlaidoms pagal autorinę sutartį, kuri neatitinka darbo santykių esmės – sutartyje nėra
susitarta dėl Darbo kodekse nustatytų būtinųjų darbo sutarties sąlygų. Išlaidos parodytos straipsnyje
„Darbo užmokestis pinigais“ (EKK 2.1.1.1.1.1), o ne straipsnyje „Kitos paslaugos“ (EKK
2.2.1.1.1.30).



Administracija kitiems subjektams finansuojant visas išlaidas ar dalį išlaidų, atsiradusių įsigyjant
turtą, t.y. perkant ilgalaikį materialųjį turtą pervedamas lėšas nurodė straipsnyje „Kitos išlaidos
kitiems einamiesiems tikslams“ (EKK 2.8.1.1.1.2), o ne straipsnyje „Pervedamos lėšos kapitalui
formuoti“ (EKK 2.8.1.2.1): Šiaulių apskrities VPK Radviliškio r. policijos komisariato automobilio VW

31

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-11-17 nutarimas Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių
biudžetinėse įstaigose“ (su vėlesniais pakeitimais), 5.2.2 p.
Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

13

Finansinio audito ataskaita

Passat įsigijimo dalinis finansavimas (22,5 tūkst. Lt), VšĮ Radviliškio rajono greitosios pagalbos centro
Greitosios pagalbos B tipo automobiliui įsigijimo dalinis finansavimas (125,0 tūkst. Lt), Šiaulių
apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos ilgalaikio turto už 9,9 tūkst. Lt (Kėlimo pagalvė su priedais)
įsigijimo finansavimas.


Administracijos įsigyti ūkiniai pastatai (įsigijimo savikaina – 3,2 tūkst. Lt, 1,2 tūkst. Lt, 0,9 tūkst. Lt)
ir žemė (įsigijimo savikaina – 4,5 tūkst. Lt) adresu Miniotų g. 2 Sidabravas, kasinių išlaidų registre ir
Biudžeto vykdymo ataskaitoje (Forma Nr. 2) apskaityti straipsnyje „Gyvenamieji pastatai“ (EKK
3.1.1.2.1.1), o ne straipsnyje „Negyvenamieji pastatai“ (EKK 3.1.1.2.1.2) -5,3 tūkst. Lt ir straipsnyje
„Žemė“ (EKK 3.1.1.1.1.1) – 4,5 tūkst. Lt, nesilaikant savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų
klasifikacijos reikalavimų.



Audituotos įstaigos dalį biudžeto išlaidų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d.
ataskaitoje (Formoje Nr.2) nurodė pagal išlaidų straipsnius, neatitinkančius išlaidų ekonominės
paskirties, nesilaikė patvirtinta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžetų pajamų ir
išlaidų klasifikacija32.

2.3. Lėšų, skirtų ilgalaikiam turtui įsigyti
Asignavimo valdytojai privalo užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų
naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą33, o turtas turi būti valdomas
efektyviai, racionaliai, rūpestingai ir sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi
tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais
atvejais ir būdais34. Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko ilgalaikio
turto įsigijimo ir apskaitos audito procedūras Savivaldybės administracijoje, Šeduvos gimnazijoje,
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre, Daugyvenės kultūros istorijos
muziejuje - draustinyje.
Audito metu nustatyta, kad ilgalaikio turto apskaita nėra tiksli, nesivadovauta 12-ojo
VSAFAS35 nuostatomis.


36

Administracija nesivadovavo 12-ojo VSAFAS nuostatomis ir nepatikslino žemės tikrąją vertę
finansinių metų pabaigoje prieš rengdama finansines ataskaitas. Aiškinamajame rašte nenurodytos
paskutinės tikrosios vertės nustatymo datos. Todėl pateikta informacija neparodo tikros ir teisingos
ilgalaikio materialaus turto vertės. Žemės neįvertinus tikrąja verte, finansinių ataskaitų duomenys

32

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010-03-26 įsakymu Nr. 1K-085 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybės pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“.
33

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais), 5 str. 1 d. 7 p.
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12
Nr. VIII-729 (su vėlesniais pakeitimais), 81 str.
35
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-05-08 įsakymas Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
36
Ten pat 65 p.
34
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neatskleidžia tikro vaizdo, t.y. nėra galimybės įsitikinti, ar FBA eilutėje A Ilgalaikis turtas (II.1
Žemė) ilgalaikio turto (žemės) likučio suma 642,2 tūkst. Lt, tuo pačiu ar eilutėje F Grynojo turto
tikrosios vertės rezervo likutis 2014 m. gruodžio 31 d. yra teisingi.
 Turto vienetai (likutinė vertė 526,4 tūkst. Lt), kurie įtraukti į Savivaldybės administracijos Kilnojamųjų
kultūros vertybių apskaitos registrą „Ilgalaikio turto balansinės vertės ataskaita“, bei Finansinės
būklės ataskaitą, neatitinka 12-ojo VSAFAS37 reikalavimų ir nepriskirtini kilnojamosioms kultūros
vertybėms, nes neįrašyti į Kultūros vertybių registrą. Dėl šios priežasties FBA straipsnyje
“Kilnojamosios kultūros vertybės“ nurodyta 526,4 tūkst. Lt turto didesnė balansinė vertė, o straipsnyje
“Kitas ilgalaikis materialus turtas“ nurodyta atitinkamai 526,4 tūkst. Lt mažesnė turto vertė.
 Administracija, nesivadovaudama 12-ojo VSAFAS38 nuostatomis Lizdeikos gimnazijos pastatų esminio
pagerinimo darbus perdavė sukurdama ilgalaikio turto vienetus (inv. Nr. CA00000780 - gimnazijos
pastatas, CA00000781- katilinė). Administracija vykdė ES projektą „Radviliškio rajono Lizdeikos
gimnazijos pastato Radviliškyje, Lizdeikos g. 6C, atnaujinimas (modernizavimas)“, kurio metu buvo
atliktas Lizdeikos gimnazijos pastato ir katilinės esminis pagerinimas už 2 972,6 tūkst. Lt. Minėti
pastatai užregistruoti Lizdeikos gimnazijos apskaitoje (inv. Nr.1, 2), nes ji šį turtą valdo, naudoja ir
disponuoja patikėjimo teise. Savivaldybės administracijai minėti pastatai neperduoti patikėjimo teise.
Esminio pagerinimo išlaidos apskaitoje registruojamos didinant atitinkamo ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo savikainą, o nesukuriant atskirą turto vienetą.
 Administracija (be Investicijų sk . ir Soc. paramos sk.) ilgalaikio turto įsigijimo savikainą 2014 m.
padidino neatlygintinai gauta turto iš Savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo
skyriaus už 6 525,4 tūkst. Lt suma (FA Aiškinamasis raštas). Pagal 12-ojo VSAFAS nuostatas39 įstaiga
neatlygintinai (nemokamai) gali gauti turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto arba ne iš viešojo
sektoriaus subjekto. Nenumatytas turto neatlygintinas (nemokamas) gavimas iš įstaigos padalinio
(skyriaus). Dėl šios priežasties Finansinės būklės ataskaitoje eilutėje A „Ilgalaikis turtas“ ir eilutėje
„Finansavimo sumos“ nurodytos balansinės vertės 6 525,4 tūkst. Lt didesnės.
 Socialinių paslaugų centras 2014 m. įsigijo tarnybinį lengvąjį automobilį už 99,2 tūkst. Lt (su pridėtinės
vertės mokesčiu už 119,1 tūkst. Lt) neturėdamas Savivaldybės tarybos leidimo. Centras nesivadovavo
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu 40 patvirtintose automobilių įsigijimo, nuomos ir
naudojimo taisyklių 3 punkto nuostatomis, pagal kurias savivaldybės įstaigos tarnybinius lengvuosius
automobilius brangesnius kaip 60 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio) gali įsigyti tik leidus
Radviliškio rajono savivaldybės tarybai.
 Muziejus atliktus kultūros vertybių restauravimo, esminio pagerinimo darbus už 14 841,6 tūkst. Lt
(įsigijimo savikaina), kurie buhalterinėje apskaitoje pagal iki 2013 m. galiojusius standartus buvo
užregistruoti kaip

atskiras turto vienetas, į sąnaudas nurašė 2014 metais. Vadovaujantis 12-ojo

VSAFAS 36 punkto nuostatomis minėti darbai turėjo būti pripažinti sąnaudomis 2013 metų apskaitoje ir
finansinėse ataskaitose.

37

Ten pat 5 p.
Ten pat 32.1 p.
39
Ten pat 22-26 p.
40
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2014-02-13 Nr. T-677 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės
biudžetinių įstaigų tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“
38
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Administracija, nesivadovaudama 12-ojo VSAFAS nuostatomis:


finansinių metų pabaigoje, prieš rengdama finansines ataskaitas nepatikslino žemės tikrąją vertę,



turto vienetai (vertė 526,4 tūkst. Lt), kurie nepriskirtini kilnojamosioms kultūros vertybėms
(neįrašyti į Kultūros vertybių registrą) Finansinės Būklės Ataskaitoje nurodyti prie kilnojamųjų
kultūros vertybių,



atlikto ilgalaikio materialaus turto, kurio nevaldo patikėjimo teise, remonto ( esminio pagerinimo)
vertes perdavė įstaigoms, kurių apskaitoje turtas užregistruotas, sukuriant atskirą turto vienetą
(inv. Nr.),



ilgalaikio turto savikainą padidino

neatlygintinai gautu turtą iš Savivaldybės administracijos

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus už 6 525,4 tūkst. Lt. Įstaiga neatlygintinai (nemokamai) gali
gauti turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto arba ne iš viešojo sektoriaus subjekto.
Socialinių paslaugų centras įsigijo tarnybinį lengvąjį automobilį už 99,2 tūkst. Lt (su pridėtinės vertės
mokesčiu už 119,1 tūkst. Lt) neturėdamas Savivaldybės tarybos leidimo.

Patikrinus ar įstaigose inventorizacija atliekama pagal nustatytą tvarką, ar teisingai
įforminama, pastebėta, kad kai kuriais atvejais įstaigos nesivadovauja Inventorizacijos taisyklėmis
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu41.


Nesivadovaujant Inventorizacijos taisyklių 49 punkto nuostatomis, bei Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymo42 IV dalies „Radviliškio rajono savivaldybės administracijos ataskaitinio
laikotarpio pabaigos operacijos“ 69 punkto nuostatomis, Savivaldybės administracija neatliko
Finansinio turto inventorizacijos, kurio balansinė vertė 20 872,2 tūkst. Lt (patikslinta 2015-05-21)
t.y. nesutikrino investavimo į kitas įmones patvirtinančių dokumentų.



Nesivadovaujant

Inventorizacijos

taisyklių

nuostatomis 43

materialiai

atsakingi

asmenys

44

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu , Muziejaus direktoriaus pavaduotojo ūkio
reikalams, pavaduojančio direktorių įsakymu45 paskirti inventorizacijos komisijos nariais.

2.4. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės nustatyti trūkumai ir neatitikimai
Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė vertino 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkiniuose

pateiktų

duomenų

teisingumą,

savivaldybės

teikiamų

duomenų

teisingumą,

savivaldybės teikiamų duomenų apie skolinius įsipareigojimus, suteiktas garantijas ir paskolas
41

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais).
42
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-09-15 įsakymas Nr. A-925 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės iždo
apskaitos vadovo, savivaldybės administracijos apskaitos vadovo ir privatizavimo fondo apskaitos vadovo
patvirtinimo“.
43
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais), 13 p.
44
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-23 įsakymas Nr. A-993 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės
administracijoje apskaitomo turto inventorizacijos“.
45
Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio direktoriaus paduotojo ūkio reikalams, pavaduojančio direktorių
2014-11-18 įsakymas Nr. V-14 „Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“
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teisingumą, skolinimosi ir valstybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais
teisėtumą. Radviliškio rajono savivaldybėje Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė įvertino
valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) mokinių nemokamo maitinimo savivaldybėse
įsteigtose

mokyklose

ir

savivaldybės

teritorijoje

įsteigtose

nevalstybinėse

mokyklose

administravimo funkcijas ir savarankiškosios maitinimo paslaugų organizavimo teisės aktų
nustatyta

tvarka

švietimo

įstaigose,

įgyvendinančiose

mokymą

pagal

ikimokyklinio,

priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo, funkcijos vykdymą bei vietinės reikšmės kelių (gatvių)
apskaitą. Apie nustatytus pažeidimus Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė raštu46 bei pateikta
informacija47 informavo Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą. Valstybės
kontrolė, atlikusi audito procedūras:
1.

Įvertinusi Savivaldybės tarybos sprendimus, susijusius su minėtų funkcijų vykdymu, teikė
pastebėjimus:
1.1. Savivaldybės taryba 2011-10-27 sprendimo Nr. T-121 3 punkte nustatė, kad už
išnuomotos virtuvės ir pagalbinių patalpų šildymą apmokama iš mokyklų ūkio
lėšų. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą, nurodantį švietimo įstaigoms
asignavimus naudoti privataus subjekto veiklai finansuoti, nėra užtikrinamas
Biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto (2010-12-29 įstatymo
Nr. XI-1209 redakcija) ir 23 straipsnio ( 2003-12-23 įstatymo Nr. IX-1946
redakcija) įgyvendinimas, nes savivaldybių biudžeto asignavimai naudojami ne
Vietos savivaldos įstatymui ir kitiems įstatymams įgyvendinti, vykdant
savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų patvirtintas programas;
1.2. savivaldybės taryba 2013-05-16 sprendimu Nr. T-515, patvirtindama maitinimo
paslaugas tiekėjui nuomojamo turto sąrašus, nenumatė valgyklų salių ir juose
esančio inventoriaus (stalai, kėdės ir kt.) ir taip sudarė sąlygas maitinimo
paslaugos tiekėjui neatlygintinai naudotis savivaldybės patalpomis ir kitu
ilgalaikiu turtu. Toks savivaldybės turto naudojimas neatitinka Valstybės ir
savivaldybių turto naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnyje (iki
2014-10-01 įstatymo 81straipnyje, 2006-07-18 įstatymo Nr. X-771 redakcija)
nurodytų savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principų,
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2008-05-15 sprendimu Nr. T-386
patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais
laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo 1.1-1.7 punktų, o nuo

46

LR valstybės kontrolės 2015-04-17 raštas Nr. S-33-3919)-709 „Dėl mokinių maitinimo paslaugų pirkimo ir sutarčių
vykdymo“.
47
Valstybės kontrolės 2015-07-09 Informacija „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) apskaitos.
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2014-11-20 Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 214-11-20 sprendimu Nr.
T-892 patvirtino Radviliškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo 4.1-4.8
punktų. Jie nenumato galimybės privatiems juridiniams asmenims perduoti
neatlygintinai naudoti savivaldybės turtą. Pažymėtina, kad valgyklų salės ir jose
esantis turtas inventorius yra būtini maitinimo paslaugoms teikti, todėl turi būti
išnuomojami paslaugų tiekėjui.
2. Savivaldybės švietimo įstaigose vertino: Švietimo ir sporto paslaugų centre 2013 m. atlikto
supaprastinto maitinimo paslaugų pirkimo, kurių metu buvo nupirktos mokinių maitinimo
paslaugos 17-ai rajonų mokymų įstaigų, vykdymą skelbiamų derybų būdu; Gražinos
pagrindinėje mokykloje ir Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje 2013-10-15 maitinimo
paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių (trukmė – 12 mėnesių, su galimybe pratęsti
sutartis tokiam pačiam 12 mėnesių terminui, bet neilgiau kaip 36 mėnesiams) ir 2013-10-15
virtuvės patalpų su įranga ir inventoriumi nuomos sutarčių sudarymą ir vykdymą. Nustatė,
kad, įsigydamos mokinių maitinimo paslaugas, sudarydamos ir vykdydamos šių paslaugų
sutartis, įstaigos padarė reikšmingus viešųjų pirkimų teisės aktų pažeidimus, turinčius įtakos
sutarčių galiojimo teisėtumui ir jų vykdymui: neužtikrino, kad tiekėjai galėtų pateikti
tinkamus pasiūlymus, nes netinkamai, netiksliai ir neaiškiai parengė šių paslaugų pirkimo
sąlygas, dirbtinai apribojo tiekėjų konkurenciją, mokinių maitinimo paslaugų sutartis sudarė
neatsižvelgdamos į pirkimo rezultatus, nekontroliavo jų vykdymo. Kaip minėta, audito
procedūros buvo atliktos tik Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje ir Vinco
Kudirkos pagrindinėje mokykloje, tačiau analogiški teisės aktų pažeidimai gali būti ir kitose
švietimo įstaigose, kurios maitinimo paslaugų pirkimą atlikti buvo įgaliojusios Švietimo ir
sporto paslaugų centrą.
3. Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) apskaitos:
3.1. Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo
Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (2002-10-03 Nr. IX-1113) 6 straipsnio 4 dalis
nustato, kad vietinės reikšmės kelių sąrašus tvirtina savivaldybių tarybos. Audito metu
nustatyta, kad Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2007-11-29 sprendimu Nr. T-233
patvirtino Radviliškio miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašą.
Audito metu nustatyta, kad minėtame sąraše nurodytas vien tik kelias (gatvė) be
priskirtų priklausinių (įvažiavimai, pravažiavimai, aikštelės, šaligatviai, tiltai, gatvės,
apšvietimai, pėsčiųjų takai, želdiniai, apšvietimas ir kt.), rastų metinės inventorizacijos
metu (pvz., šaligatvių danga Radvilų g., inv.Nr.163468; Daugėlaičių šaligatvis Miško g.,
inv. Nr.130038; šaligatvis Ežero g. Karčiamos, inv. Nr.130039; keliai ir aikštelės
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Tiškaus g. Šiaulėnų mst., inv. Nr.110223). Be to, audito metu inventorizacijos aprašuose
ir apskaitos registruose buvo rasta papildomų ilgalaikio turto vienetų, kurie buvo
neįtraukti į minėtą sąrašą.
Atkreiptas dėmesys, kad vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimas nėra formalus
sprendimas – sąrašas užtikrina teisingą vietinės reikšmės kelių apskaitą, sudaro sąlygas
efektyviau vykdyti vietinės reikšmės kelių būklės kontrolę, planuoti būtinus darbus bei
investicijas.
3.2.Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) apskaitos
12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Ilgalaikis
materialusis turtas“ 11 punktas įpareigoja viešojo sektoriaus subjektus ilgalaikio
materialiojo turto apskaitą turi tvarkyti pagal turto vienetus.
Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės gatvių apskaita nėra tiksli ir išsami,
finansinė atskaitomybė neparodo tikro ir teisingo vaizdo, nes:
3.2.1. Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus ir seniūnijų apskaitoje ir
inventorizacijos aprašuose 2014 m. pabaigai randama 1446 vnt. kelių ir
gatvių. Turto ir vietinio ūkio skyrius, kurio žinioje kadastrinės bylos bei
teisinė turto registracija, pateikė iš viso 45 vnt. sudarytų kelių ir gatvių
kadastrinių bylų sąrašą (35 turto vienetams pagal kadastrinių bylų duomenis
atlikta kelių ir gatvių teisinė registracija, 10 vnt. - paruošti kelių ir gatvių
kadastriniai matavimai teisinei registracijai). Faktiškai, pagal pateiktus
duomenis, kadastriniai matavimai atlikti tik mažai daliai (3 proc.) apskaitoje
apskaitomų vietinės reikšmės kelių (gatvių).
3.2.2. Savivaldybės tarybos sprendimu (2007-11-29 Nr. T-233) patvirtintame sąraše
randama 1168 vnt. kelių ir gatvių. Audito metu inventorizacijos aprašuose ir
apskaitos registruose buvo rasta papildomų ilgalaikio turto vienetų (pvz.,
Dariaus ir Girėno g., Vytauto g. ir Vaižganto g. sankryža Radviliškio m., inv.
Nr. 1301197; gatvės RD7619, kelio RD0635, RD0598, rajono kelio 3425
sankryžos apšvietimas Augmėnų km, inv. Nr.13011421; Šiaulių g.
magistralinio kelio A9 Panevėžys-Šiauliai atkarpos nuo 55 km iki 57,4 km
apšvietimas, inv. Nr.13011398; Pėsčiųjų takai ir želdiniai Tyrulių gyv., inv.
Nr.131001; šaligatvis Šniūraičių gyv. mokyklos, inv. Nr.130036; Voskonių
šaligatvis prie regiono kelio, inv. Nr. 130037; Pėsčiųjų dviračių takas prie
Arimaičių ežero, inv. Nr.CA00000763; trinkelių šaligatviai regiono kelio,
inv. Nr.1100393), kurie pagal kelių įstatymo 2 str. 4 d. nuostatas turėtų būti
priskirti keliui (gatvei).
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3.2.3. Nustatyta, kad, ilgalaikio turto apskaitos kortelėse vadovaujantis 12
VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas", vietinės reikšmės keliams užvestos,
tačiau jose nurodomi ne visi turto identifikavimui reikalingi duomenys: turto
sudėtinės dalys, įsigijimo dokumento numeris ir įsigijimo būdas, metai,
kuriais paskutinį kartą bus apskaičiuotas nusidėvėjimas, eksploatavimo vieta
bei ilgalaikio materialiojo turto būklė (naujas, naudotas).
Pažymėjo, kad savivaldybės administracijos apskaitos politikoje ir Radviliškio rajono
savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos apraše (2014-11-20 tarybos
sprendimas Nr. T-893) specifinio ilgalaikio turto - vietinės reikšmės kelių (gatvių) apskaita
neaprašyta.
Darė išvadą, kad Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) apskaita nėra tiksli ir išsami,
nes nepatikslintas vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašas, kartu ir ilgalaikio turto vertė. Finansinė
atskaitomybė neparodo tikro ir teisingo vaizdo. Nėra galimybės įsitikinti, ar FBA eilutėje A
Ilgalaikis turtas (II. 3 Infrastruktūros ir kiti statiniai) ilgalaikio turto (kelių ir gatvių) likučio suma
26 411,5 tūkst. Lt, tuo pačiu, ar FBA eilutėje D Finansavimo sumų likučiai bei eilutėje F III.
Sukauptas perviršis deficitas buvę 2014-12-31 yra teisingi.

3. Dėl Savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
Pagal

Lietuvos

Respublikos

finansų

ministro

įsakymu48

patvirtintą

2014

metų

konsolidavimo schemą, Radviliškio rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų subjektų grupę
sudarė 53 viešojo sektoriaus subjektai. Audito metu nustatyta, kad visi viešojo sektoriaus subjektai,
nurodyti 2014 metų konsolidavimo schemoje, pateikė duomenis viešojo sektoriaus ataskaitų
konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau - VSAKIS), t.y. 41 biudžetinė įstaiga, 10 sveikatos
priežiūros įstaigų, Iždas ir Privatizavimo fondas. Taip pat šiame ataskaitų rinkinyje yra įtrauktas
finansinis turtas, kurį sudaro savivaldybei priklausantis šių bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas:
UAB „Radviliškio vanduo“, UAB „Radviliškio šiluma“, UAB „Radviliškio autobusų parkas“, 2
48

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015-01-29 įsakymas Nr. 1K-044 „Dėl finansų ministro 2011 m. kovo 17 d.
įsakymo Nr. 1K-092 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms
konsoliduoti sudėties ir atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų
patvirtinimo“ pakeitimo“.
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savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų, nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų VŠĮ
„Šiaulių regiono plėtros agentūra“, VŠĮ ŠRATC ir priskiriamos prie kitų subjektų UAB „Toksika“.
Savivaldybės metinis konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys į VSAKIS pateiktas
nustatytu terminu – 2015 m. gegužės 31 d. Šis rinkinys Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai
pateiktas 2014 m. birželio 4 d. Parengtą 2014 metų Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinį tikrinome šiais aspektais: ataskaitų loginius ryšius, konsolidavimo kontrolės
ataskaitas.
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 sprendimus dėl išteklių paskirstymo, jų naudojimo teikiant
viešąsias paslaugas. Finansinių ataskaitų vartotojai yra mokesčių mokėtojai, valstybės
(savivaldybės) įstaigos ir institucijos, viešojo subjekto kreditoriai, tiekėjai, darbuotojai ir kiti
vartotojai49.
Savivaldybės finansinę būklę 2014 m. gruodžio 31 d. charakterizuoja grynojo turto rodiklis,
o finansinės būklės pokyčius – grynojo turto pasikeitimai. Viešojo sektoriaus grynasis turtas – turto
dalis, likusi iš viešojo sektoriaus subjekto turto atėmus visą įsipareigojimų vertę ir finansavimo
sumas50. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Savivaldybės grynasis turtas sudarė 141 143,1 tūkst. Lt,
kuris palyginti su ataskaitinio laikotarpio pradžia, sumažėjo 6 121,1 tūkst. Lt51 dėl einamųjų metų 7
698,7 tūkst. Lt sukaupto perviršio, kurį sudarė52:
 3 397,7 tūkst. Lt pagrindinės veiklos perviršis. Savivaldybė, vykdydama pagrindinės
veiklos funkcijas, per ataskaitinį laikotarpį gavo 159 239,9 tūkst. Lt pajamų ir patyrė to paties
laikotarpio pajamoms uždirbti reikalingų 155 842,3 tūkst. Lt sąnaudų;
 21,1 tūkst. Lt kitos veiklos perviršis (kitos veiklos pajamos viršijo kitos veiklos
sąnaudas);
 225,1 tūkst. Lt finansinės ir investicinės veiklos deficitas. Savivaldybė iš finansinės ir
investicinės veiklos gavo 37,2 tūkst. Lt pajamų ir patyrė 262,3 tūkst. Lt sąnaudų (iš jų 259,0 tūkst.
Lt palūkanų sąnaudos).
Savivaldybės 2013 – 2014 metų finansiniai duomenys ir jų palyginimas pateiktas 4 lentelėje.
4 lentelė

49

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007-12-09 įsakymu Nr. 1K-388 patvirtinto 1-ojo VSAFAS „Informacijos
pateikimas finansų ataskaitų rinkinyje“ (su vėlesniais pakeitimais), 8, 9 p.
50
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, 2007-06-26 Nr. X1212, (su vėlesniais pakeitimais)
2 str. 27 d.
51
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio Finansinės būklės ataskaitoje 2014-12-31 duomenimis, grynojo turto
pokytis.
52
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio Veiklos rezultatų ataskaita 2014-12-31 duomenimis.
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Savivaldybės 2014 m. finansiniai duomenys53
Eil.

Straipsnis

Nr.
1.

Ilgalaikis turtas

2014-12-31

2013-12-31

(tūkst. Lt)

(tūkst. Lt)

260 819,1

263 651,5

-2 832,4

2 621,3

2 363,2

258,1

Skirtumas

1.2.

Nematerialusis turtas

1.3.

Materialusis turtas

237 641,1

242 433,3

-4 792,2

1.4.

Finansinis turtas

20 554,9

18 852,9

1 702,0

1.5.

Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

1,8

2,1

-0,3

22 079,3

21 965,7

113,6

2.

Trumpalaikis turtas

2.1.

Atsargos

721,4

1 322,4

-601,0

2.2.

Išankstiniai mokėjimai

137,1

137,2

2.3.

Per vienerius metus gautinos sumos

10 480,3

9 690,6

-0,1
789,7

2.4.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

10 740,5

10 815,5

-75,0

IŠ VISO TURTO

282 898,4

285 617,2

-2 718,8

3.

Finansavimo sumos

119 417,4

112 734,5

6 682,9

4.

Įsipareigojimai

22 337,8

25 618,6

- 3280,8

4.1.

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

6 774,6

9 802,0

-3 027,4

4.2.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

15 563,3

15 816,6

-253,3

4.2.1.

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

2 885,3

3 177,5

-292,2

4.2.2.

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

1 099,1

655,2

443,9

4.2.3.

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

1 039,7

-1039,7

4.2.4.

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

218,7

823,4

-604,7

4.2.5.

Mokėtinos socialinės išmokos

2 262,0

2 198,4

63,6

4.2.6.

Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

0,5

-0,5

4.2.7.

Tiekėjams mokėtinos sumos

3 365,1

2 606,2

758,9

4.2.7.

Sukauptos mokėtinos sumos

4 527,8

4 187,6

340,2

4.2.8.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

1 205,2

1 127,9

77,3

141 143,1

147 264,1

-6 121,0

340,6

171,8

168,8

3 613,0

2 204,0

1 409,0

5.

Grynasis turtas

5.1.

Rezervai

5.2.

Nuosavybės metodo įtaka

5.3.

Sukauptas perviršis ar deficitas

137 189,5

144 888,2

-7 698,7

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ,
ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO

282 898,4

285 617,2

-2 718,8

Pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo54 nuostatas
Savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio rengimą ir pateikimą teisės aktuose nurodytoms įstaigoms ir institucijoms. Savivaldybės

53

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio Finansinės būklės ataskaita 2014-12-31 duomenimis.
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais),
35 str. 3 d.
54
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administracijos direktorius įsakymu55 paskirta Finansų skyriaus vedėja atsakinga už konsolidavimo
proceso stebėseną. Atlikę Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų tikrumo,
teisingumo vertinimą, nustatyta:
 Konsoliduotosios Finansinės būklės ataskaitoje Ilgalaikis materialus turtas pagal straipsnius
„Infrastruktūros ir kiti statiniai“ ( 89 312,2 tūkst. Lt), „Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai“
(28 282,6 tūkst. Lt) nesutampa (1 131,5 tūkst. Lt) su įstaigų Finansinės būklės ataskaitų straipsnių
suvestinės duomenimis.

Nesilaikyta 15 VSAFAS

31.1 p.

reikalavimų

pagal

kuriuos

kontroliuojančio ir konsoliduojamų subjektų finansinės ataskaitos sujungiamos eilutė po eilutės
sudedant tų pačių straipsnių sumas.


Audito metu nustatyta, kad Ilgalaikio materialiojo turto apskaita nėra tiksli, nerodo tikrosios turto
būklės ir nesudaro galimybės tinkamai valdyti šį turtą. Dėl šios priežasties nėra galimybės įsitikinti, ar
Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie Ilgalaikį materialųjį turtą
(„Infrastruktūros ir kiti statiniai“ „Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai“) yra teisinga.

 Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas ne visais atvejais parengtas pagal VSAFAS
reikalavimus. Įvertinę Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto duomenis
nustatėme, kad jame pateikta mažiau informacijos, negu privaloma pagal VSAFAS reikalavimus.
Pateikta ne visa informacija pagal:
7-ojo VSAFAS 27 p. – nenurodyta esminių apskaitos klaidų pobūdis ir ataskaitinis
laikotarpis, kurį finansinėse ataskaitose taisyta esminė apskaitos klaida buvo padaryta, kokiems
finansinės būklės ataskaitos straipsniams esminės apskaitos klaidos taisymas turėjo įtakos.
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka, suma -10 892,4 tūkst. Lt.
nepaaiškinta.
17-ojo VSAFAS 95.2 p. – nenurodyta gautinų sumų, kurių nuvertėjimas pripažintas,
nuvertėjimo pripažinimo priežastis.
6-ojo VASAFAS 32 p., 10-ojo VSAFAS 42 p. – nedetalizuotos kitos veiklos pajamos ir
sąnaudos.
6-ojo VASAFAS 33 p. – nedetalizuotos Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir
sąnaudos.
 Pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo56 nuostatas
Savivaldybės konsoliduotąsias ataskaitas pasirašo savivaldybės administracijos direktorius ir
55

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-04 įsakymas Nr. A-295-(8.2) „Dėl Viešojo
sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo tvirtinimo ir asmens atsakingo už
konsolidavimo proceso stebėsena paskyrimo“.
56
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais),
31 str. 3 d.
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vyriausiasis buhalteris (buhalteris). Radviliškio rajono savivaldybės 2014 metų Konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinį pasirašė tik savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu57 patvirtintoje Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių
konsolidavimo tvarkos apraše nėra numatyti asmenys, kurie pasirašo Savivaldybės konsoliduotąsias
ataskaitas.


Administracija nesilaikydama Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymo5833 straipsnio 1,2 dalies reikalavimų neskelbti savo internetinėje svetainėje
ataskaitų rinkinio kaip viešojo sektoriaus subjektas bei viešojo sektoriaus subjektų
grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.

4. Dėl Savivaldybės privatizavimo fondo lėšų apskaitos ir panaudojimo
Audito metu vertintas Savivaldybės privatizavimo fondo ūkinių operacijų registravimas
pagal Viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartus, Privatizavimo fondo lėšų
naudojimo teisėtumas ir Savivaldybės administracijos sudarytos Privatizavimo fondo ataskaitos.
Privatizavimo fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo Savivaldybės administracijos apskaitos,
sudaromi Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkiniai ir kitos ataskaitos. 2014 m. panaudota
privatizavimo fondo lėšų už 199,8 tūkst. Lt pagal patvirtintus tarybos sprendimus. Gauta pardavus
privatizuojamus objektus 239,5 tūkst. Lt. Atlikus Savivaldybės privatizavimo fondo finansinių
ataskaitų rinkinio audito procedūras reikšmingų klaidų nenustatėme.

57

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-04 įsakymas Nr. A-295-(8.2) „Dėl viešojo
sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinio konsolidavimo tvarkos aprašo tvirtinimo ir asmens atsakingo už
konsolidavimo proceso stebėseną paskyrimo“.
58
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 įstatymas Nr. X-1212 (aktuali redakcija)
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REKOMENDACIJOS
Atsižvelgiant

į

ataskaitoje

nurodytus

dalykus,

Savivaldybės

administracijai

rekomenduojame:
 Savivaldybės biudžetą tikslinti Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.
 Biudžeto išlaidų apskaitą tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir
Savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija.
 Ataskaitų rinkinius skelbti įstaigos internetinėje svetainėje.
 Patikslinti apskaitos vadovą dėl VSAFAS nuostatų pasikeitimų.
 Tvarkant ilgalaikio turto apskaitą vadovautis 12-ojo VSAFAS reikalavimais (žemę,
kultūros vertybes ir kt.).
 Administracijai Finansinių ataskaitų „Aiškinamąjį raštą“ sudaryti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintomis VSAFAS nuostatomis.
 Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis ištaisyti neatitikimus Konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinyje.
 Tvirtinant padidintus biudžetinių įstaigų vadovų tarnybinius atlyginimus (koeficientais)
nurodyti nustatytą dydį pagal šakinius teisės aktus ir jo padidinimą.
 Administracijai nusistatyti, kokių dokumentų pagrindu atlikti mokėjimus.
 Nustatyti iš savivaldybės biudžeto išlaikomoms įstaigoms išlaidų tarnybiniams
lengviesiems automobiliams išlaikyti, nuomotis arba nuomotis pagal veiklos nuomos
sutartį dydį.
 Administracijai atlikti Finansinio turto inventorizaciją vadovaujantis teisės aktais.
 Šeduvos gimnazijai užtikrinti VB lėšų panaudojimo kontrolę, apmokant nemokamo
maitinimo paslaugą, t.y. apmokėjimą už produktus.
 Įsigyjant tarnybinius lengvuosius automobilius vadovautis Savivaldybės tarybos nustatyta
tvarka.
 Kultūros darbuotojams atlyginimą (koeficientais) didinti vadovaujantis teisės aktais.
 Vykdyti Valstybės kontrolės rekomendacijas:
 spręsti klausimą dėl 2011-10-27 sprendimo Nr. T-121 pakeitimo, siekiant, kad visus
komunalinius mokesčius, susijusius su nuomojamu turtu, ir kitas maitinimo
paslaugoms teikti būtinas išlaidas maitinimo paslaugos tiekėjas apmokėtų savo
lėšomis;
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 spręsti klausimą dėl 2013-05-16 sprendimo Nr. T-515 priedų pakeitimo, siekiant,
kad maitinimo paslaugos tiekėjui būtų išnuomojamos ir švietimo įstaigų valgyklų
salės, jose esantis materialus turtas;
 aptarti su kitomis švietimo įstaigomis, kurios įgaliojo Švietimo ir sporto paslaugų
centrą atlikti viešojo maitinimo paslaugų pirkimo procedūras, išdėstytus
pažeidimus ir sutarčių pratęsimo tikslingumą, siekiant užtikrinti, kad naujos
maitinimo paslaugų pirkimo sutartys būtų sudarytos ir vykdomos laikantis Viešųjų
pirkimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų;
 patikslinti tarybos sprendimu vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą;
 siekiant užtikrinti tikslią ir teisingą kelių buhalterinę apskaitą savivaldybėje, numatyti
vietinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos ir teisinės registracijos ilgalaikę
perspektyvą;
 papildyti ilgalaikio turto apskaitos korteles nurodant visus turto identifikavimui
reikalingus duomenis.
Savivaldybės administracijai, Šeduvos gimnazijai, Radviliškio parapijos bendruomenės
socialinių paslaugų centrui, Daugyvenės kultūros istorijos muziejui – draustiniui buvo pateikti raštai
dėl audito metu nustatytu pažeidimų, dalis pastabų, rekomendacijų pateikta žodžiu.
Rekomendacijų įgyvendinimo priemonės ir terminai pateikti rekomendacijų įgyvendinimo
plane (žr. šios ataskaitos 1 priedą).

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Gelma Dabašinskienė

Vyr. specialistė

Rasa Baublienė
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Finansinio audito ataskaitos
„Dėl Radviliškio rajono savivaldybės
2014 m. konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio audito rezultatų“
1 priedas
Rekomendacijų įgyvendinimo planas
Eil.
Nr.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Rekomendacija
Savivaldybės biudžetą tikslinti Vietos
savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.
Biudžeto išlaidų apskaitą tvarkyti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Valstybės ir Savivaldybių biudžetų
pajamų ir išlaidų klasifikacija.

Ataskaitų rinkinius skelbti įstaigos
internetinėje svetainėje.
Patikslinti apskaitos vadovą dėl VSAFAS
nuostatų pasikeitimų.
Tvarkant Ilgalaikio turto apskaitą
vadovautis 12-ojo VSAFAS reikalavimais
(žemę, kultūros vertybes ir kt.)
Administracijai Finansinių ataskaitų
„Aiškinamąjį raštą“ sudaryti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos
finansų ministro įsakymu patvirtintomis
VSAFAS nuostatomis.
Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis
ištaisyti neatitikimus Konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinyje.
Tvirtinant padidintus biudžetinių įstaigų
vadovų tarnybinius atlyginimus
(koeficientais) nurodyti nustatytą dydį
pagal šakinius teisės aktus ir jo
padidinimą.

8.

9.

10.

Priemonės
rekomendacijai
įgyvendinti

Administracijai nusistatyti, kokių
dokumentų pagrindu atlikti mokėjimus.
Nustatyti iš savivaldybės biudžeto
išlaikomoms įstaigoms išlaidų
tarnybiniams lengviesiems automobiliams
išlaikyti, nuomotis arba nuomotis pagal
veiklos nuomos sutartį dydį.

Vadovausis Vietos
savivaldos įstatymu
Vadovausis
Lietuvos
Respublikos
Valstybės ir
Savivaldybių
biudžetų pajamų ir
išlaidų klasifikacija

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas (data)

Už
rekomendacijos
vykdymą
atsakingas asmuo

Nuolat

Rita Chlebauskienė

Nuolat

Danutė Gaučytė

Patalpinti svetainėje

Nuolat

Saulius Špakavičius

Patikslinsime
Administracijos
apskaitos vadovą
Vadovausis 12-ojo
VSAFAS
reikalavimais
Patikrinti ar
seniūnijų ir skyrių
pateikti aiškinamieji
raštai atitinka
VSAFAS, nustačius
neatitikimus
grąžinti taisymui

2015 m. gruodžio 1
d.

Danutė Gaučytė

2015-12-31

Agnė
Ramanauskienė

2016-03-31

Saulius Špakavičius

2016-03-31

Saulius Špakavičius

Pagal poreikį

Žaneta Buniuvienė

Ištaisyti sudarant
2015 metų KFAR
Tvirtinant
biudžetinių įstaigų
vadovų tarnybinių
atlyginimų
koeficientus
nurodysime
nustatytą dydį pagal
šakinius teisės aktus
ir jo padidinimą
pagal LRV
nutarimą Nr. 511
Rengsime
Administracijos
direktoriaus
įsakymus
Patikslinti
administracijos
tarnybinių lengvųjų
automobilių
naudojimo taisykles
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Pagal poreikį

2015-09-01

Skyrių vedėjai

Vladas Šablinskas
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11.

Administracijai atlikti Finansinio turto
inventorizaciją vadovaujantis teisės aktais.
Šeduvos gimnazijai užtikrinti VB lėšų
panaudojimo kontrolę, apmokant
nemokamo maitinimo paslaugą , t.y.
apmokėjimą už produktus.

12.

Įsigyjant tarnybinius lengvuosius
automobilius vadovautis Savivaldybės
tarybos nustatyta tvarka.
13.

Kultūros darbuotojams atlyginimą
(koeficientais) didinti vadovaujantis teisės
aktais.
14.

15.

15.1

15.2

15.3

Vykdyti Valstybės kontrolės
rekomendacijas:
Spręsti klausimą dėl 2011-10-27
sprendimo Nr. T-121 pakeitimo, siekiant,
kad visus komunalinius mokesčius,
susijusius su nuomojamu turtu, ir kitas
maitinimo paslaugoms teikti būtinas
išlaidas maitinimo paslaugos tiekėjas
apmokėtų savo lėšomis;
Spręsti klausimą dėl 2013-05-16
sprendimo Nr. T-515 priedų pakeitimo,
siekiant, kad maitinimo paslaugos tiekėjui
būtų išnuomojamos ir švietimo įstaigų
valgyklų salės, jose esantis materialus
turtas;
Aptarti su kitomis švietimo įstaigomis,
kurios įgaliojo Švietimo ir sporto paslaugų
centrą atlikti viešojo maitinimo paslaugų
pirkimo procedūras, išdėstytus pažeidimus
ir sutarčių pratęsimo tikslingumą, siekiant
užtikrinti, kad naujos maitinimo paslaugų
pirkimo sutartys būtų sudarytos ir
vykdomos laikantis Viešųjų pirkimo
įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Parengti
administracijos
direktoriaus
įsakymą

2015-12-31

Vladas Šablinskas,
Inventorizacinė
komisija

Vadovaujantis
Savivaldybės
administracijos
direktoriaus 201505-22 raštu Nr. S1027 bus
skelbiamas naujas
konkursas dėl
nemokamo
maitinimo
finansuojamo iš
valstybės biudžeto

Šeduvos gimnazijos
direktorius L.
Škleinikas

Įsigyjant
tarnybinius
lengvuosius
automobilius
vadovausimės
Savivaldybės
nustatyta tvarka –
gavus Savivaldybės
tarybos leidimą

Radviliškio
parapijos
bendruomenės
socialinių paslaugų
centro direktorė P.
Vilimaitė
Administracija,

Daugyvenės
kultūros istorijos
muziejaus –
draustinio
direktorius

Vadovaujantis
teisės aktais
didinsime kultūros
darbuotojų
atlyginimą
(koeficientais)

Pasikeitus teisės
aktų nuostatoms

Ruošiamas tarybos
sprendimo
pakeitimas

Iki 2015-09-31

D.Skaburskienė

Ruošiamas tarybos
sprendimo priedų
papildymas

Iki 2015-09-31

D.Skaburskienė

Parašytas
administracijos
direktorės raštas
švietimo įstaigų
vadovams, sutartys
3-iems metamas
pasirašomos nebus.
Vyksta naujas
maitinimo
paslaugos viešasis

Iki 2015-10-01

D.Laurinaitienė
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pirkimas.
15.4

15.5

15.6

Patikslinti tarybos sprendimu vietinės
reikšmės kelių ir gatvių sąrašą.
Siekiant užtikrinti tikslią ir teisingą kelių
buhalterinę apskaitą savivaldybėje, numatyti
vietinės reikšmės kelių techninės
inventorizacijos ir teisinės registracijos
ilgalaikę perspektyvą
Papildyti ilgalaikio turto apskaitos
korteles nurodant visus turto
identifikavimui reikalingus duomenis.

Gintautas Vičas

Parengti tarybos
sprendimo projektą

2016-12-31

2016 metų biudžete
planuoti
asignavimus

nuolat

Vladas Šablinskas
Gintautas Vičas

2015-12-31

Inventorizacinė
komisija
Vladas Šablinskas
Agnė
Ramanauskienė
Gintautas Vičas

Vadovautis 12-ojo
VSAFAS
reikalavimais
Patikslinsime
Administracijos
turto valdymo,
naudojimo ir
disponavimo juo
tvarkos aprašą

Atsakingas už rekomendacijų įgyvendinimą asmuo informuoja Kontrolės ir audito tarnybą
apie rekomendacijų įgyvendinimą, plane numatytais terminais.
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