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PAGRINDINIAI FAKTAI

2020 METAI
54 558,1
tūkst. Eur

52 840,0
tūkst. Eur

Biudžeto pajamos Biudžeto išlaidos
(įskaitant
ilgalaikes paskolas
ir metų pradžios
lėšų likutį)

ŠIAULIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS
KONSOLIDUOTAS BIUDŽETO
VYKDYMO ATASKAITŲ
RINKINYS
(56 ASIGNAVIMŲ
VALDYTOJAI)

141 898,87
tūkst. Eur

4 005,1
tūkst. Eur

Savivaldybės
turtas

Savivaldybės
įsipareigojimai

• Biudžeto vykdymo ataskaitos
visais reikšmingais atvejais
teisingos.

Teisingumo negalima patvirtinti:
SAVIVALDYBĖS
KONSOLIDUOTAS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS
(51 VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTAI)

• Infrastruktūra ir kitų statinių
likučio 54 380,18 tūkst. Eur;
• Nekilnojamųjų kultūros vertybių
likučio 423,86 tūkst. Eur;
• Nebaigtos statybos ir išankstinių
apmokėjimų likučio 29 460,65
tūkst. Eur;
• Biologinis turto likučio 7,36 tūkst.
Eur.
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SANTRAUKA
Audito tikslas ir apimtis
Vykdydama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo1, Lietuvos Respublikos
biudžeto sandaros įstatymo2 ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo3 nuostatas Šiaulių rajono
savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Kontrolės ir audito tarnyba), Savivaldybės
kontrolieriaus 2020 m. rugsėjo 11 d. pavedimu Nr. PP - 4 (1.8) atliko Šiaulių rajono savivaldybės
2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinį (teisėtumo) auditą.
Audituojamas subjektas – Šiaulių rajono savivaldybė. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinį rengia Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau Savivaldybės administracija),
adresas: Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, identifikavimo kodas 188726051.
Audito tikslai – įvertinti Šiaulių rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę, bei įvertinti Savivaldybės (valstybės) lėšų ir
turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą.
Audituojamas laikotarpis – 2020 metai.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus4, tarptautinių
audito standartų5 ir tarptautinių aukščiausiųjų audito institucijų standartų6 reikalavimus. Audito
ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuomonė dėl 2020
metų Šiaulių rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio pareiškiama audito išvadoje.
Audito apimtis ir taikyti metodai detaliau aprašyti 1 priede ,,Audito apimtis ir metodai“ (29 –
34 psl.)
Pagrindiniai audito rezultatai
Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Įvertinus 2020 m. gruodžio 31 d. savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio duomenis, reikšmingų klaidų nenustatėme. Teikėme pastebėjimus dėl patvirtinto

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 1994-07-07 Nr. I-533, 27 str. 9 d.10 p.
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 1990-07-30 įstatymas Nr. I-430, 37 str. 1, 3 d.
3
Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 įstatymas Nr. X-1212 (su vėliausiais pakeitimais),
30 str. 1 d.
4
Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
5
Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos išleisti Tarptautiniai audito
standartai (Lietuvos audito rūmų išversti į lietuvių kalbą, lar.lt/www/new/page.php?204).
6
2000-2899-ieji TAAIS „Finansinio audito standartai“, 4000-asis TAAIS „Atitikties audito standartas“,
https://www.valstybeskontrole.lt/LT/post/15649/
1
2
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Savivaldybės biudžeto duomenų perkėlimo į biudžeto vykdymo ataskaitas ir biudžeto tikslinimo
asignavimų valdytojams gavus Valstybės biudžeto dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir bendrojo
finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas. (14 psl.)
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys ne visais atvejais teisingai parodo
viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinius rezultatus, išsamiai ir teisingai atspindi turtą,
įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas.
Šiaulių rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės subjektai, tas pačias ūkinės
operacijas susijusias su ilgalaikio turto grupavimu, apskaitoje registruoja skirtingai. (14 psl.).
Savivaldybės administracijos apskaitoje Kito ilgalaikio materialiojo turto grupėje neteisingai
ir nepagrįstai užregistruotas 2020 m. įsigytas turtas (14 – 15 psl.).
Ilgalaikio materialiojo turto paprastojo remonto ar esminio pagerinimo darbai nėra aiškiai
atskirti ir apskaityti tinkamai (15 psl.).
Panašaus pobūdžio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai susiję su sąnaudų grupavimu
užregistruoti skirtingai (16 psl.).
Neapskaityti ir neužregistruoti atidėjiniai susiję su darbo santykiais, darbuotojų išeitinėms
išmokoms mokėti kai darbuotojas sulaukia pensinio amžiaus (16 psl.).
Švietimo įstaigų darbuotojams skirtos išmokos transporto išlaidoms kompensuoti vykstant iš
gyvenamosios vietos į darbo vietą arba tarnybą ir atgal neteisingai užregistruotos apskaitoje (16 psl.).
Nėra baigtos įgyvendinti ankstesnių auditų metu teiktos rekomendacijos: dėl vietinės reikšmės
kelių ir gatvių apskaitos, dėl Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių neįvertinimo tikrąja turto
verte, dėl Savivaldybės administracijos nebaigtos statybos turto grupėje apskaitomo turto, kurio
statybos darbai ir esminio turto pagerinimo darbai yra baigti, dėl biologinio turto apskaitymo (16 –
17 psl.).
Savivaldybės lėšų ir turto valdomas, naudojamas ir disponuojamas jais
Duomenų pateikimas strateginio planavimo dokumentuose nėra aiškus ir išsamus. 2020-2022
metų strateginiame veiklos plane skirti finansiniai ištekliai savivaldybės strateginio veiklos plano
programų veikloms vykdyti, ne visais atvejais sutampa su 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų
duomenimis. Strateginio planavimo dokumentuose nenurodomi visi finansavimo šaltiniai planuojant
veiklas. Rengiant strateginio planavimo dokumentus nesinaudojama įsigyta strateginio planavimo
informacine sistema (18 – 20 psl.).
2021 m. sausio 1 d Savivaldybės įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms
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grąžinti) buvo didesnis nei 2020 m. sausio 1 d. (20 psl.)
Asignavimų valdytojų darbo apmokėjimo sistemos nepilnai atitinka teisės aktų reikalavimus,
nėra išsamios. Skiriant priemokas ne visais atvejais vadovaujamasi teisės aktų reikalavimais (20 – 21
psl.).
Rekomendacijos
1.

Užtikrinti, kad patvirtinto biudžeto duomenys būtų tinkamai perkelti į biudžeto

vykdymo ataskaitas.
2.

Atsižvelgiant į savivaldybės asignavimų valdytojų gautas valstybės biudžeto

dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšas, atitinkamai patikslinti Savivaldybės patvirtintą biudžetą.
3.

Laikytis pastovumo principo, kad tos pačios ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai susiję

su ilgalaikio turto grupavimu, būtų apskaityti vienodai.
4.

Ištaisyti apskaitos klaidas susijusias su Kito ilgalaikio materialiojo turto grupavimu.

5.

Ištaisyti apskaitos klaidas susijusiąs su išsinuomotu turtu (Modulinis korpusas).

6.

Užtikrinti Apskaitos politikos nuostatų laikymąsi, kad ilgalaikio materialiojo turto

paprastojo remonto ar esminio pagerinimo darbai būtų aiškiai atskirti ir apskaityti tinkamai.
7.

Registruoti apskaitoje to paties pobūdžio ūkines operacijas ir ūkinius įvykius

(susijusius su kelių priežiūros darbais) vienodai.
8.

Užtikrinti, kad apskaitos registrų duomenys sutaptų su finansinių ataskaitų

duomenimis.
9.

Apskaičiuoti ir užregistruoti atidėjinius susijusius su darbo santykiais, darbuotojų

išeitinėms išmokoms mokėti kai darbuotojas sulaukia pensinio amžiaus.
10.

Užtikrinti, kad visi Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys vietinės reikšmės

keliai ir gatvės būtų apskaitomi vadovaujantis 12-ojo VSAFAS nuostatomis ir turto duomenys
pateikti pagal teisės aktų reikalavimus.
11.

Įvertinti ir apskaityti nekilnojamąsias kultūros vertybes pagal 12-ojo VSAFAS

reikalavimus.
12.

Užtikrinti, kad inventorizacija būtų atliekama tinkamai ir nebaigtoje statyboje esantys

objektai, kurių statybos ar esminio turto pagerinimo darbai yra baigti, būtų perkelti į atitinkamą
ilgalaikio materialiojo turto sąskaitą.
13.

Įvertinti ir apskaityti biologinį turtą pagal 16-ojo VSAFAS reikalavimus.

14.

Nustatyti vidaus kontrolės priemones, kad asignavimų valdytojų Savivaldybės

biudžeto programų sąmatos atitiktų Savivaldybės strateginiame veiklos plane patvirtintas programas.
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15.

Rengiant strateginio planavimo dokumentus, nurodyti visus planuojamus finansavimo

šaltinius veiklų vykdymui.
16.

Rengti strateginio planavimo dokumentus strateginio planavimo informacinės

sistemos pagalba.
17.

Nustatyti vidaus kontrolės priemones, užtikrinančias teisės aktų reikalavimų laikymąsi

dėl Savivaldybės skolų.
18.

Peržiūrėti ir patikslinti darbo apmokėjimo sistemą pagal LR valstybės ir savivaldybių

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nuostatas.
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centrui, tvarkančiam Šiaulių rajono
savivaldybės ugdymo įstaigų buhalterinę apskaitą centralizuotai, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybai
ir Šiaulių r. Kužių gimnazijai pateikėme raštus dėl audito metu nustatytų dalykų ir 7 rekomendacijas
dėl apskaitos ir biudžeto lėšų panaudojimo.
Rekomendacijų

įgyvendinimo

priemonės

ir

„Rekomendacijų įgyvendinimo planas“ (22 – 28 psl.)

terminai

pateikti

ataskaitos

priede
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ĮŽANGA
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme7 nurodyta, kad savivaldybės konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinys – 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.
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys – viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės
standartų (toliau – VSAFAS) nustatyta tvarka sujungtos viešojo sektoriaus subjektų finansinės
ataskaitos (kuriose pateikiami finansiniai duomenys pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartų nustatytą formą apie viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos
rezultatus, pinigų srautus, grynojo turto pokyčius) į vieną finansinių ataskaitų rinkinį. Vadovaujantis
konsolidavimo schema8, 2020 metais Savivaldybės administracija konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinį parengė atlikusi visų 51 viešojo sektoriaus subjekto konsolidavimo procedūras.
Konsoliduojant savivaldybių finansinių ataskaitų duomenis, sudaromi II lygio konsoliduotųjų
ataskaitų rinkiniai. Šiaulių rajono viešojo sektoriaus subjektų grupės sudėtis pateikta (1 pav.)
1 pav. 2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės konsoliduoto finansinių ataskaitų rinkinio viešojo sektoriaus subjektų
grupės sudėtis

II lygis Šiaulių rajono savivaldybė

III lygio 51 pavaldus subjektas

1 išteklių fondas;
45 biudžetinės įstaigos*
5 Viešosios įstaigos

Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinyje įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro
Savivaldybei priklausantis bendrovių ir įstaigų
nuosavas kapitalas

3 Kontroliuojamos uždarosios akcinės
bendrovės
2 Asocijuotieji subjektai
1 Kontroliuojama viešoji įstaiga,
priskiriama prie viešojo sektoriaus
subjektų

* 2020 metais dvi biudžetinės įstaigos pradėjo veiklą (Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelisdarželis), aštuonios biudžetinės įstaigos baigė veiklą (Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras, Šiaulių r. Bubių mokykla,
Šiaulių r. Naisių mokykla, Šiaulių r. Kurtuvėnų mokykla-daugiafunkcis centras, Šiaulių r. Daugėlių lopšelis-darželis, Šiaulių r.
Ginkūnų lopšelis-darželis, Šiaulių r. Ginkūnų lopšelis-darželis, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Buratinas“, Šiaulių r. Kužių
lopšelis-darželis „Vyturėlis“)

Šaltinis: Kontrolės ir audito tarnyba

Konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys – viešojo sektoriaus subjektų grupę
sudarančių viešojo sektoriaus subjektų biudžeto vykdymo ataskaitos, finansų ministro nustatyta

Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 įstatymas Nr. X-1212, 2 str.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021-01-28 įsakymas Nr. 1K-18 ,,Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos patvirtinimo“.
7
8
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tvarka sujungtas ir rengiamas kaip vienas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. Šiaulių rajono
savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų grupės sudėtis (2 pav.).
2 pav. 2020 m. pabaigoje Šiaulių rajono savivaldybės konsoliduoto biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
viešojo sektoriaus subjektų grupė

Šiaulių rajono savivaldybė
AUKŠTESNIOJO LYGIO BIUDŽETO VYKDYMAS

ŽEMESNIOJO
LYGIO
BIUDŽETO
VYKDYMAS

56 asignavimų valdytojai

35 bendrojo, ikimokyklinio ir
neformaliojo ugdymo, švietimo
pagalbos biudžetinės įstaigos*;
11 seniūnijų;
3 kultūros biudžetinės įstaigos;
3 visuomenės sveikatos, socialinių
paslaugų biudžetinės įstaigos;
4 kitos biudžetinės įstaigos

* 2020 metais dvi biudžetinės įstaigos pradėjo veiklą (Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelisdarželis), aštuonios biudžetinės įstaigos baigė veiklą (Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras, Šiaulių r. Bubių mokykla,
Šiaulių r. Naisių mokykla, Šiaulių r. Kurtuvėnų mokykla-daugiafunkcis centras, Šiaulių r. Daugėlių lopšelis-darželis, Šiaulių r.
Ginkūnų lopšelis-darželis, Šiaulių r. Ginkūnų lopšelis-darželis, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Buratinas“, Šiaulių r. Kužių
lopšelis-darželis „Vyturėlis“)
Šaltinis: Kontrolės ir audito tarnyba

Šiaulių rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, kurį sudaro konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – KFAR) ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (toliau –
BVAR) rengia Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. Savivaldybės biudžeto vykdymo ir
finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas reglamentuojamas Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto
sudarymo ir vykdymo taisyklėse9, Šiaulių rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių
ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos apraše10.

AUDITO REZULTATAI
1. Savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymas
1.1. Savivaldybės biudžeto pajamos
Šiaulių rajono savivaldybės taryba patvirtino11 rajono savivaldybės 2020 metų biudžetą –
44 972,7 tūkst. Eur pajamų, ir apyvartos lėšų likučius 2 105,0 tūkst. Eur. Per 2020 metus
Savivaldybės tarybos sprendimais12 biudžetas buvo tikslintas aštuonis kartus ir padidintas 7 226,1

Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2018-05-29 sprendimas Nr. T-151 (su pakeitimu).
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019-06-21 įsakymas Nr. A-899 (su pakeitimu).
11
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020-02-18 sprendimas Nr. T-30.
12
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimai 2020-03-31 Nr. T-65, 2020-06-02 Nr. T-167, 2020-07-07 Nr. T-219,
2020-08-11 Nr. T-265, 2020-09-08 Nr. T-273, 2020-10-13 Nr. T-314, 2020-11-17 Nr. T-335, 2020-12-22 Nr. T-364
9

10

10

tūkst. Eur. Patikslintas 2020 metų Savivaldybės biudžeto pajamų planas sudarė 52 198,9 tūkst. Eur,
apyvartos lėšų likučiai 2 105,0 tūkst. Eur ir planuojamos skolintis lėšos 254,2 tūkst. Eur. iš viso
54 558,1 tūkst. Eur (žr. 3 pav.).
3 pav. 2020 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto piniginės lėšos, veiklos programų vykdymui tūkst. Eur

52 198,9
Biudžeto pajamos

+

2 105,0
Metų pradžios lėšų
likutis

254,2
Skolintos lėšos

+

IŠ VISO 54 558,1
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duomenis.

Didžiausią Savivaldybės biudžeto pajamų dalį sudarė dotacijos – 25 295,8 tūkst. Eur. ir
mokesčių pajamos – 23 097,9 tūkst. Eur.
4 pav. 2020 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto pajamų struktūra.
164,6
99,1

96

102

45

49

5

1

Mokesčiai

Dotacijos

Kitos pajamos

Materialiojo ir
nematerialiojo turto
realizavimo pajamos

Pajamų procentinė dalis

Įvykdymas, proc.

Šaltinis – Kontrolės ir audito tarnyba pagal 2020 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenis.

Savivaldybės biudžeto pajamų planas buvo įvykdytas 98 proc. arba gauta 1 059,8 tūkst. Eur
mažiau pajamų nei planuota.
Savivaldybės biudžeto 2020 m. pajamų struktūroje 21 643,9 tūkst. Eur (42,32 proc.) sudarė
Gyventojų pajamų mokestis, tačiau šio mokesčio planas 2020 m. nebuvo įvykdytas, negauta 1 224,1
tūkst. Eur pajamų. Atskirų pajamų rūšių plano įvykdymo duomenys, lyginant su praėjusiais metais,
pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto pajamos tūkst. Eur
2020 m.
Pajamų pavadinimas

1

Mokesčiai
Gyventojų pajamų mokestis

2019 m.

2020/2019

Patikslintas
planas

Įvykdymas

Skirtumas

Įvykdymo
proc.

Patikslintas
planas

Įvykdymas

2

3

4

5

6

7

24 070,0
22 868,0

23 097,9
21643,9

-972,1
-1 224,1

96,0
94,6

21 202,9
19 853,0

Skirtumas (3-7)
Suma

22 346,9
20852,5

Proc.
8

751,0
791,4

3,3
3,7

11
Žemės mokestis
Paveldimo turto mokestis
Nekilnojamo turto mokestis
Mokestis už aplinkos teršimą
Dotacijos
Dotacijos iš kitų valdžios
sektoriaus subjektų
einamiesiems tikslams
Dotacijos iš kitų valdžios
sektoriaus subjektų turtui
įsigyti
Kitos pajamos
Palūkanos
Dividendai
Nuomos mokestis už
valstybinę žemę ir valstybinio
vidaus vandenų fondo
vandens telkinius
Mokesčiai už valstybinius
gamtos išteklius
Pajamos už prekes ir
paslaugas
Biudžetinių įstaigų pajamos
už prekes ir paslaugas
Pajamos už ilgalaikio it
trumpalaikio materialiojo
turto nuomą
Įmokos už išlaikymą švietimo,
socialinės apsaugos ir kt.
įstaigose
Valstybės rinkliavos
Vietinės rinkliavos
Pajamos iš baudų ir
konfiskacijos
Kitos neišvardintos pajamos
Materialiojo ir
nematerialiojo turto
realizavimo pajamos
Visi mokesčiai, dotacijos,
pajamos ir sandoriai
Paskolos (gautos ilgalaikės)
Metų pradžioje lėšų likutis
IŠ VISO

650,0
10,0
480,0
62,0
25 538,1

887,2
9,0
496,8
61,0
25 295,8

237,2
-1,0
16,8
-1,0
-242,3

136,5
90,0
103,5
98,4
99,1

806,4
11,0
470,0
62,5
19 200,1

903,2
12,8
516,4
62,0
19 214,0

-16,0
-3,8
-19,6
-1,0
6 081,8

-1,8
-42,2
-3,9
-1,6
24,0

19 500,3

19 340,8

-159,5

99,2

13 185,0

13 058,1

6 282,7

32,5

6 037,8

5 955,0

6 155,9

2 477,6

98,6
102,0

6 015,1

2 428,1

2 498,0

2 636,0

0,0
18,0

-0,9
3,9

-82,8
49,5
-0,9
-14,1

0,0
19,0

1,2

21,7

-200,9
-158,4
-2,1
3,9

-3,4
-6,4
233,3
100,0

100,0

226,6

126,6

226,6

120,8

181,8

44,8

19,8

48,0

101,9

53,9

212,3

47,5

57,7

44,2

43,4

2 225,1

2 111,0

-114,1

94,9

2 263,7

2 367,1

-256,1

-12,1

232,3

208,4

-23,9

89,7

308,7

311,6

-103,2

-49,5

63,0

84,2

21,2

133,7

63,0

70,6

13,6

16,2

349,8

341,9

60,0
1 520,0

76,7
1399,8

-7,9
16,7
-120,2

97,7
127,8
92,1

398,1
60,0
1 433,9

388,8
64,3
1531,8

-46,9
12,4
-132,0

-13,7
16,2
-9,4

25,0
12,0

21,4
13,7

-3,6
1,7

85,6
114,2

35,0
12,0

22,3
5,9

-0,9
7,8

-4,2
56,9

162,7

267,8

105,1

164,6

45,0

168,2

99,6

37,2

52 198,9

51 139,1

-1 059,8

98,0

42 946,0

44 365,1

6 774,0

13,2

254,2

254,2

2 082,0

2 082,0

2 105,0

2 105,0

839,4

839,4

54 558,1

53 498,3

45 867,4

47 286,5
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Palyginus su praėjusiais metais, savivaldybės biudžeto pajamos 2020 metais buvo didesnės
6 774,0 tūkst. Eur. 2020 metų pajamų augimą įtakojo mokestinių pajamų padidėjimas 751,0 tūkst.
Eur ir dotacijų buvo gauta 6 081,8 tūkst. Eur daugiau nei 2019 m.

1.2. Savivaldybės biudžeto asignavimai (išlaidos)
Šiaulių rajono savivaldybės išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 ataskaitos (forma
Nr. 2-sav.) duomenimis patikslintas 2020 m. biudžeto išlaidų planas – 54 558,10 tūkst. Eur,
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panaudota – 52 850,0 tūkst. Eur (įvykdyta – 96,85 proc.), 2 lentelės duomenys.
2 lentelė. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto sąmatos vykdymas tūkst. Eur
2020 m.
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

1
Bendrosios valstybės paslaugos

Patikslintas
ataskaitinio
laikotarpio
planas
2
4 290,00

Gynyba

3
4 181,80

4
108,20

5
97,48

26,3

5,2

83,5

30,1

Įvykdyta

31,5

Viešoji tvarka ir visuomenės sauga

2019 m.
Patikslintas
ataskaitinio
laikotarpio
planas
6
3 833,20

Skirtumas
(2-3)

Įvykdymo
proc.

Įvykdyta

2020/2019
Skirtumas
(3-7)

7
3 731,10

8
450,70

30,1

-3,80

624,8

624,8

0,0

100,0

472,4

472,4

152,40

13 548,7

12 729,4

819,3

94,0

11 780,4

11 457,2

1 272,20

Aplinkos apsauga

2 888,4

2 764,0

124,4

95,7

2 585,5

2 508,9

255,10

Būstas ir komunalinis ūkis

2 145,1

2 054,9

90,2

95,8

1 606,8

1 590,9

464,00

Sveikatos apsauga

526,5
3 045,1

526,4
3 005,5

0,1
39,6

100,0
98,7

501,6
1 860,2

501,4
1 852,6

1 152,90

Švietimas

20 102,5

19 779,9

322,6

98,4

17 079,8

17 005,7

2 774,20

Socialinė apsauga

5 984,6
53 187,2

5 776,2
51 469,2

208,4
1 718,0

96,5
96,8

4 995,7
44 745,7

4 910,1
44 060,4

866,10
7 408,8

96,00

95,40

-95,40

Ekonomika

Poilsis, kultūra ir religija

Iš viso išlaidų
Finansinio turto padidėjimo išlaidos
(finansinio turto įsigijimo
išlaidos/investavimo išlaidos
Finansinių įsipareigojimų vykdymas
(paskolų grąžinimas)
Iš viso išlaidų

25,00

1 370,90

1 370,80

0,10

99,99

1 025,70

1 025,70

345,10

54 558,10

52 840,00

1 718,10

96,85

45 867,40

45 181,50

7 658,50

Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai

2020-12-31

2019-12-31

658,30

2 105,00
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duomenis.

Lyginant 2020 metų Savivaldybės biudžeto išlaidas su 2019 metais, išlaidos padidėjo 7 658,50
tūkst. Eur. Didžiausias asignavimų pokytis vykdant švietimo, ekonomikos, poilsis, kultūra ir religija
funkcijas.
Šiaulių rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane 2020-2022 metams13 patvirtintos
savivaldybės 9 veiklos programos. Vykdomai veiklai panaudoti asignavimai pavaizduoti 3 lentelėje.
3 lentelė. 2020 m. Šiaulių rajono savivaldybės išlaidų struktūra pagal vykdomas programas.
Programos pavadinimas
Savivaldybės veiklos ir saugios aplinkos užtikrinimo programa
Ekonominės plėtros ir visuomeninių iniciatyvų skatinimo
Projektų finansavimo programa
Seniūnijų veiklos programa
Komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo, vietinės reikšmės
kelių, gatvių priežiūros ir plėtros programa
Švietimo ir sporto veiklos programa
Kultūros plėtros programa

13

Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2020-02-18 sprendimas Nr. T-29.

Panaudoti asignavimai
Tūkst. Eur
8 069,7
123,6
6 074,9
1 326,8

Proc.
15,3
0,2
11,5
2,5

9 797,9

18,5

18 177,7
1 951,3

34,4
3,7

13
Aplinkos apsaugos programa
Socialinės paramos ir socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programa
Iš viso:

1 569,4
5 748,7
52 840,0

3,0
10,9
100,00
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duomenis.

Šiaulių rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją
pavaizduotos 5 paveiksle.
5 pav. 2020 m. Šiaulių rajono savivaldybės išlaidų struktūra pagal ekonominę klasifikaciją, proc.
44,1

23,9

22,5
6,9
Darbo užmokestis ir
socialinis draudimas

Prekės ir paslaugos
įsigijimo, palūkanų,
subsidijų ir kitos išlaidos

Socialinės išmokos

2,6
Materialiojo ir
nematerialiojo turto
įsigijimo išlaidos

Finansinių įsipareigojimų
vykdymo
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1.3. Savivaldybės finansiniai skoliniai įsipareigojimai
Savivaldybės negrąžintų paskolų likutis 2020 m. pradžioje buvo 3 927,2 tūkst. Eur. Metų
eigoje imta ilgalaikė paskola 254,2 tūkst. Eur investicijų projektams finansuoti, grąžinta ilgalaikių
paskolų 1 373,5 tūkst. Eur. Negrąžintų paskolų likutis metų pabaigai buvo 2 770,1 tūkst. Eur.
Vykdant daugiabučių namų modernizavimo programą finansiniai įsipareigojimai 2020 m gruodžio
31 d. buvo 37,8 tūkst. Eur.
Savivaldybė neviršijo 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių įstatymu14 patvirtinto skolinimosi limito. Savivaldybės ilgalaikių paskolų pagal kreditorius
ir paskolų grąžinimo laikotarpius detalizuotas 4 lentelėje.
4 lentelė. Šiaulių rajono savivaldybės 2020 m. gruodžio 31 d. Skoliniai įsipareigojimai pagal kreditorius tūkst. Eur
Eil.
Paskolos sutarties
Paskolos
Paskolos
Paskolos likutis
Kreditorius
Nr.
sudarymo data
grąžinimo data
suma
2020-12-31
1 AB ,,Swedbank"
2006-10-26
2021-11-01
767,5
46,0
2 Nordea Bank Finland Plc
2007-06-08
2022-06-30
1 303,3
144,7
4 AB DnB NORD bankas
2014-04-15
2021-03-31
1 158,5
50,4

14

LR 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr. XIII-2695,
2019-12-17, 12 str.

14

5
6
7
8
9
10

Danske bankas
Danske bankas
Šiaulių bankas
Citadele bankas
Citadele bankas
Šiaulių bankas

2015-06-25
2017-07-21
2018-08-23
2019-04-17
2019-11-25
2020-08-18

2022-06-06
2024-07-22
2021-08-21
2025-03-30
2025-11-24
2030-08-17

1 640,0
624,4
570,0
1 025,0
1 057,0
254,2
IŠ VISO

108,3
224,4
190,0
871,3
880,8
254,2
2 770,1

Šaltinis – Kontrolės ir audito tarnyba pagal Finansų skyriaus pateiktus duomenis.

Savivaldybės 2020 m. gruodžio 31 d. prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl
Savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų 1 216,7 tūkst. Eur.
2. Konsoliduotieji biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai
2.1. Pastebėjimai dėl konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
• Biudžeto vykdymo ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingos.
Įvertinus 2020 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio duomenis, reikšmingų klaidų nenustatėme. Teikėme pastebėjimus ir rekomendacijas dėl
patvirtinto Savivaldybės biudžeto duomenų perkėlimo į biudžeto vykdymo ataskaitas ir biudžeto
tikslinimo asignavimų valdytojams gavus Valstybės biudžeto dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos
ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas.

2.2. Pastebėjimai dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys ne visais atvejais teisingai parodo
viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinius rezultatus.
•

Šiaulių rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės subjektai, tas pačias

ūkinės operacijas susijusias su ilgalaikio turto grupavimu, apskaitoje registruoja skirtingai.
Savivaldybės administracija nesilaikė pastovumo principo15, kadangi 2020 metais įsigytus
įvairius prietaisus/įrangą už 41,6 tūkst. Eur apskaitė kito ilgalaikio materialiojo turto grupėje, o
ankstesniais metais įsigytas tokio pobūdžio turtas yra apskaitomas mašinos ir įrenginiai turto grupėje.
Peržiūrėjus švietimo įstaigų įsigyto analogiško turto apskaitą, turtas apkaitomas mašinos ir
įrenginiai turto grupėje.
•

Savivaldybės administracijos apskaitoje Kito ilgalaikio materialiojo turto grupėje

neteisingai ir nepagrįstai užregistruotas 2020 m. įsigytas turtas.
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LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas Nr. X-1212, 2007-06-26, 7 str.
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Savivaldybės administracija Kito ilgalaikio materialiojo

turto grupėje neteisingai

užregistravo 2020 m. įsigytą vaizdo stebėjimo sistemą ir įrangą 14,2 tūkst. Eur, turtas priklauso
mašinos ir įrenginiai turto grupei, todėl pritaikyta neteisinga nusidėvėjimo (amortizacijos) norma.
Savivaldybės administracijos kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos sąskaitoje
nepagrįstai apskaitytas 39,8 tūkst. Eur vertės ilgalaikis turtas – nuomojamas modulinis korpusas.
Pagal 2018-11-20 „Skydinių modulių iš kurių bus statomas laikinas ikimokyklinis korpusas <...>
nuomos paslaugų pirkimo sutartį“ Nr. VP1-367, pardavėjas atliko techninio – darbo projekto
parengimo ir modulinio korpuso montavimo darbus, kurių vertė 39,8 tūkst. Eur. Dėl šių priežasčių
Savivaldybės administracijos finansinės būklės ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje eilutėse
,,Kitas ilgalaikis materialusis turtas“ atitinkamai „Finansavimo sumos“ 34,8 tūkst. Eur ir veiklos
rezultatų ataskaitoje nusidėvėjimo sąnaudos 5,0 tūkst. Eur likučiai padidinti, veiklos rezultatų
ataskaitoje nepateikta informacija apie 39,8 tūkst. Eur patirtas sąnaudas, atlikus techninio – darbo
projektą ir modulinio korpuso montavimo darbus.
•

Ilgalaikio materialiojo turto paprastojo remonto ar esminio pagerinimo darbai nėra

aiškiai atskirti ir apskaityti tinkamai.
Savivaldybės administracija 2020 metais atliktų stogo remonto darbų (2020-08-28 sutartis Nr.
VP1-304, darbų vertė 41,7tūkst. Eur) ir sporto salės remonto darbų (2020-06-15 sutartis Nr. VP1197, darbų vertė 41,0 tūkst. Eur) patirtas išlaidas pripažino ir nurašė į paprastojo remonto ir
eksploatavimo sąnaudas. Remonto darbų pirkimo dokumentuose nėra išskirtas remonto tipas ar tai
esminis pagerinimas ar paprastas remontas, apie atliktus remonto darbus nekaupiama informacija
ilgalaikio turto vienetų duomenų kortelėse. Manome, kad atliktų remonto darbų verte, turėjo būti
padidinta turto įsigijimo savikaina.
•

Panašaus pobūdžio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai susiję su sąnaudų grupavimu

užregistruoti skirtingai.
Savivaldybės administracija tas pačias ūkines operacijas, susijusias su sąnaudų grupavimu,
registruoja apskaitoje skirtingai. Vykdant seniūnijų veiklos programą, atlikus žvyro kelių tvarkymo
darbus, 2020 metais apskaitoje užregistruota 320,0 tūkst. Eur kitų paslaugų sąnaudų. Vykdant
komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo, vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir
plėtros programą, atlikus vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbus, 2020 metais
užregistruota 1 688,8 tūkst. Eur parprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų. Apskaitoje
registruojant panašaus pobūdžio ūkinius įvykius ir ūkinės operacijas turi būti registruojama vienodu
principu.
•
duomenimis.

Apskaitos registrų duomenys ne visais atvejais sutampa su finansinių ataskaitų
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Finansinės ataskaitos rengiamos naudojantis apskaitos registrais, kurių duomenys turi sutapti.
Palyginus Savivaldybės administracijos bandomojo balanso ilgalaikio materialiojo turto pastatų,
baldų ir biuro įrangos likučius su Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį P4 lentelės duomenimis, nustatytas 1,1 tūkst. Eur skirtumas tarp įsigijimo
savikainos ir sukaupto nusidėvėjimo. Ataskaitoje nurodytos turto vertės atitinka apskaitos registro
bandomojo balanso duomenis.
•

Neapskaityti ir neužregistruoti atidėjiniai susiję su darbo santykiais, darbuotojų

išeitinėms išmokoms mokėti kai darbuotojas sulaukia pensinio amžiaus.
Savivaldybės administracija nesivadovavo 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji
įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“16 nuostatomis kadangi neregistravo
atidėjinius susijusius su darbo santykiais kai darbuotojas sulaukia pensinio amžiaus.
•

Švietimo įstaigų darbuotojams skirtos išmokos transporto išlaidoms kompensuoti

vykstant iš gyvenamosios vietos į darbo vietą arba tarnybą ir atgal neteisingai apskaitytos apskaitoje.
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras nesivadovavo 24-ojo VSAFAS ,,Su
darbo santykiais susijusios išmokos“ nuostatomis17, kadangi 20,0 tūkst. Eur išmokų, skirtų švietimo
įstaigų darbuotojų išlaidoms kompensuoti (išmokos transporto išlaidoms vykstant iš gyvenamosios
vietos į darbo vietą arba tarnybą ir atgal) apskaitytos kitų paslaugų sąnaudų sąskaitoje, o turėjo būti
apskaitytos prie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų. Dėl to, švietimo įstaigų
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje veiklos rezultatų ataskaitose pagrindinės veiklos sąnaudų ,,Darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo“ ir ,,Kitų paslaugų“ eilutės nėra tikslios.
•

Negalime patvirtinti finansinių duomenų teisingumo dėl ankstesniais metais teiktų

neįgyvendintų rekomendacijų apskaitant infrastruktūros ir kitus statinius (vietinės reikšmės kelius ir
gatves), nekilnojamąsias kultūros vertybes, nebaigtą statybą ir išankstinius apmokėjimus (nebaigta
statyba, esminio turo pagerinimo darbai) bei biologinį turtą.
Palyginus Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo18 duomenis su
apskaitos registrais, nustatėme, kad 2020 m. gruodžio 31 d. finansinėje apskaitoje nėra apskaityti visi
Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausantys vietinės reikšmes keliai ir gatvės. 69,5
proc. Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms (viso kelių ir gatvių ilgis
1 625,1 tūkst. km) atlikta teisinė registracija, turtas užregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Per

LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-252, 2008-08-21 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
18 standarto patvirtinimo“.
17
LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-432, 2008-12-09 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
24 standarto patvirtinimo“ 22.1.4. p.
18
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-389, 2019-12-17 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vietinės
reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo“ (T-391, 2020-12-22, nauja redakcija).
16

17

2020 metus įregistruoto turto finansiniai duomenys apskaitoje patikslinti 2021 metų pirmame
ketvirtyje. Atliekant kelių inventorizaciją, nesivadovauta LR Vyriausybės nutarimu19 patvirtintų
Inventorizacijos taisyklių 231 punkto nuostatomis, kad kelių inventorizavimo apraše turi būti
nurodomas kelio numeris, pavadinimas ir kelio ilgis pagal vietinės reikšmės kelių sąraše pateiktus
duomenis. Dėl to, negalime patvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų finansinio ataskaitų rinkinio
Finansinės būklės ataskaitos eilutėje II. 3 Infrastruktūros ir kitų statinių parodyto vietinės reikšmės
kelių ir gatvių 37 665,4 tūkst. Eur likučio ir atitinkamai 2020 metų pabaigai finansavimo sumų likučio
teisingumo.
Subjektai kiekvienų finansinių metų pabaigoje, prieš rengiant metines ataskaitas, turi
patikslinti nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrąją vertę ir apskaitoje registruoti šio turto tikrosios
vertės pokyčius20. Apskaitant Savivaldybės nekilnojamąsias kultūros vertybes, turto tikrosios vertės
pokytis nevertintas, todėl Savivaldybės konsoliduotoje Finansinės būklės ataskaitoje nurodytas
Nekilnojamųjų kultūros vertybių 423,86 tūkst. Eur likutis ir atitinkamai finansavimo sumos
ataskaitinio laikotarpio pabaigai bei tikrosios vertės rezervo likučiai nėra tikslūs.
Nebaigtos statybos turto grupėje apskaitomi turto vienetai, kurių statybos darbai ir esminio
turto pagerinimo darbai baigti 2006 m., 2014 m. – 2019 m., tačiau turtas neperkeltas į atitinkamą
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos sąskaitą, neskaičiuojamas turto nusidėvėjimas, esant
turto nuvertėjimo požymiams turto nuvertėjimas nevertinamas. Nesilaikoma nuostatos, kad apskaitos
dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus21.
Negalime patvirtinti Savivaldybės konsoliduotoje Finansinės būklės ataskaitoje nurodyto Nebaigta
statyba ir išankstiniai mokėjimai 29 460,65 tūkst. Eur likučio ir atitinkamai finansavimo sumų likučio
ataskaitinio laikotarpio pabaigai teisingumo.
Šiaulių rajono savivaldybei priklausantys 29 parkų ir skverų želdiniai įvertinti 29 Eur, turtas
įvertintas simboline 1 Eur verte. Vadovaujantis 16-ojo VSAFAS nuostatomis22, finansinėse
ataskaitose turtas parodomas tikrąja verte arba įsigijimo ar pasigaminimo savikaina (atkuriamąja
verte). Negalime patvirtinti Savivaldybės konsoliduotoje Finansinės būklės ataskaitoje nurodyto
Biologinio turto 7,36 tūkst. Eur likučio ir atitinkamai finansavimo sumų likučio ataskaitinio
laikotarpio pabaigai teisingumo.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999-06-03 nutarimo Nr. 719 ,,Dėl inventorizacijos tvarkos patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais) 231 p.
20
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-05-08 įsakymas Nr. 1K-174 ,,Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais) 65 p.
21
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymas Nr. IX-574 (su pakeitimais), 12 str.
22
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-07-10 įsakymas Nr. 1K-233 ,,Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 16-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais) 12 p.
19
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3. Turto ir lėšų valdymas, naudojimas, disponavimas, kiti pastebėjimai
•

Duomenų pateikimas strateginio planavimo dokumentuose nėra aiškus ir išsamus.

Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas formuojamas programiniu principu. Audito metu
lyginome 2020-2022 metų strateginiame veiklos plane23 (toliau – Veiklos plane) numatytus skirti
finansinius išteklius savivaldybės strateginio veiklos plano programų veikloms vykdyti, su 2020 metų
biudžeto vykdymo ataskaitų duomenimis. Strateginiame veiklos plane skirti finansiniai ištekliai
savivaldybės veiklos plano programų veikloms, vykdant biudžetą panaudotos kitų programų veikloms.
-

veikla – darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas, Veiklos plane planuojama

Savivaldybės veiklos ir saugios aplinkos užtikrinimo programoje, o vykdant biudžetą, šiai veiklai
panaudotos Komunalinio ūkio plėtros, savivaldybės turto valdymo, vietinės reikšmės kelių, gatvių
priežiūros ir plėtros programos lėšos;
-

veikla – įgyvendinti bendruomeninę sveikatinimo programą ,,Visuomenės sveikatos

rėmimo specialioji programa", Veiklos plane planuojama Socialinės paramos, socialinių paslaugų ir
sveikatos priežiūros programoje, o vykdant biudžetą šiai veiklai panaudotos Aplinkos apsaugos
programos lėšos.
Patvirtinus, Šiaulių rajono savivaldybės projektų finansavimo programą, projektų rengimo ir
administravimo veiklai (kodas 05.10.00.00.100) skirta 232,3 tūkst. Eur asignavimų. Šios programos
aprašyme24 nurodyta, kad įgyvendinant priemonę numatomos veiklos, dalyvauti projektuose su
kitomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, dengti projekto įgyvendinimo metu sukurto turto
draudimą, kreditus, palūkanas, įgyvendinti kitus viešųjų investicijų projektus, skatinti darbuotojus,
įsigyti vertimo ir kt. reikalingas paslaugas, rengti ir administruoti projektus. Pagal biudžeto vykdymo
duomenis, manome, kad numatyta veikla nevykdoma, lėšos skiriamos ir panaudojamos kitiems
projektams. Vertinant biudžeto vykdymo duomenis, šiai veiklai (kodas 05.01.00.00.100) planuota
1 827,5 tūkst. Eur panaudota 1 663,3 tūkst. Eur. Lėšų panaudojimas detalizuojamas 5 lentelėje.
5 lentelė. Informacija apie panaudotas lėšas tūkst. Eur
Priemonės/veiklos pavadinimas
05.01.00.00.63 "Gruzdžių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas
atnaujinimas"
05.01.00.00.64 Proj."Kairių m .bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas
atnaujinimas"
05.01.00.00.78 Kuršėnų miesto Kudirkos g., Tilvyčio g., Dambrausko g. ir Kapų g.
rekonstrukcija, įrengiant eismo saugumo priemones
05.01.00.00.91 "Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste įrengimas ir pritaikymas
bendruomenės ir verslo poreikiams"

Suma
178,4
93,4
139,5
846,9

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-29, 2020-02-18 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio
veiklos plano 2020-2022 metams patvirtinimo“.
24
Ten pat, 3 priedas.
23
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05.01.00.00.99 "Šiaulių raj. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro
modernizavimas"
05.01.00.00.102"Kompleksinis Kuršėnų miesto daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų
sutvarkymas" (II etapas)
05.01.00.00.108 "Šiaulių rajono Ginkūnų lopšelio-darželio plėtra”
Iš viso:
1

91,6
241,3
72,2
1 663,3

Šaltinis – Kontrolės ir audito tarnyba pagal pateiktus duomenis.

Vykdant veiklas, patvirtintuose strateginio planavimo dokumentuose galimi finansavimo
šaltiniai: Savivaldybės biudžetas (SB), gražinimai į Savivaldybės biudžetą (SBg), Valstybės
biudžetas (VB), Europos sąjungos lėšos (ES), Kitos lėšos (KT), tačiau planuojant Šiaulių rajono
savivaldybės projektų finansavimo programos vykdomas veiklas, nurodomas tik Savivaldybės
biudžeto lėšų šaltinis nors projektinės veiklos finansuojamos iš Valstybės biudžeto, Europos sąjungos
lėšų, bei metų eigoje vykdomi grąžinimai, gavus finansavimą iš Europos sąjungos paramos ar
valstybės institucijų. Esama duomenų pateikimo sistema planuojant ir panaudojant lėšas nėra išsami.
Palyginus informaciją strateginiuose planavimo dokumentuose su biudžeto vykdymo duomenimis,
informacija skiriasi. Strateginio planavimo Šiaulių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos
apraše25 apibrėžta, kad savivaldybės strateginio veiklos plano programa tai esminė savivaldybės
strateginio veiklos plano dalis, skirta strateginiams tikslams pasiekti, kurioje nustatomi programos
tikslai, uždaviniai, priemonės, veiklos (pagal poreikį), vertinimo kriterijai, jų reikšmės ir asignavimai.
Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės26 reglamentuoja, kad
asignavimų panaudojimo teisinis pagrindas yra asignavimų valdytojų patvirtintos Savivaldybės
biudžeto programų sąmatos, kurios sudaromos ir pateikiamos informacinėje sistemoje
„BiudžetasVS“ pagal Savivaldybės strateginiame veiklos plane patvirtintas programas, joms vykdyti
biudžete skirtus asignavimus, finansavimo šaltinį, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus.
Strateginio planavimo Šiaulių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos apraše27 nustatyta,
kad esant galimybei Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir Savivaldybės biudžeto
rengimas, jų įgyvendinimo stebėsena, atsiskaitymas už pasiektus rezultatus vykdomas Savivaldybėje
įdiegtose strateginio planavimo, finansų ir (ar) apskaitos valdymo informacinėse sistemose, tačiau

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-363, 2019-12-17 ,,Dėl strateginio planavimo Šiaulių rajono
savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
26
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-151, 2018-05-29 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto
sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ .
27
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-363, 2019-12-17 ,,Dėl strateginio planavimo Šiaulių rajono
savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 p.
25
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įsigytomis28 projektų valdymo ir strateginio planavimo informacinės sistemų priemonėmis
nesinaudojama.
•

Negavus planuotų pajamų savivaldybės skola didėjo.

Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodyta29, kad Savivaldybės esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos,
išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2020 m. sausio 1 d. įsiskolinimą
(mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti). Šiaulių rajono savivaldybės įsiskolinimas
2021 m. sausio 1 d. buvo didesnis 627,9 tūkst. Eur negu 2020 m. sausio 1 d. Dėl negautų suplanuotų
pajamų, metų pabaigoje liko tiekėjams neapmokėtos sąskaitos faktūros. 2020 metais gauta 1 059,8
tūkst. Eur pajamų mažiau nei planuota, o negautoms pajamoms padengti Šiaulių rajono savivaldybė
gavo 764,5 tūkst. Eur 2021 metais.30
•

Asignavimų valdytojų darbo apmokėjimo sistemos nepilnai atitinka teisės aktų

reikalavimus, nėra išsamios. Skiriant priemokas ne visais atvejais vadovaujamasi teisės aktų
reikalavimais.
Kai kuriais atvejais Įstaigų darbo apmokėjimo sistemos nepilnai pritaikytos įstaigoms,
nuostatos perkeltos iš Įstatymo31 ir nedetalizuotos. Priemokų, premijų, materialinių pašalpų skyrimo
tvarkos neišsamios, neaprašyti kokie konkretūs dydžiai gali būti skiriami numatytiems atvejams.
Neišsami kintamosios dalies mokėjimo tvarka kadangi nėra nurodyti konkretūs procentiniai dydžiai
kaip to reikalaujama teisės aktuose, nedetalizuojami kriterijai pagal kuriuos būtų taikomi skirtingi
kintamosios dalies dydžiai, įvertinus darbuotojus labai gerai arba gerai. Įsakymai dėl priemokų
skyrimo nėra aiškūs ir gali būti suprantami dviprasmiškai. Kai kuriais atvejais skirtos priemokos
viršijo leistiną Įstatyme32 numatytą priemokos dydį. Neteisingai nustačius pareigybės lygį
darbuotojui buvo pritaikytas mažesnis pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. Permokos
susijusios su priemokų skyrimu grąžintos į Savivaldybės biudžetą, nepriemokos susidariusios dėl
pareiginės algos pastoviosios dalies netinkamu nustatymu, grąžintos darbuotojams.
Pastebėjimai, dėl darbuotojų darbo apmokėjimo su audituojamais subjektais ir Šiaulių rajono
savivaldybės švietimo paslaugų centru (toliau – Švietimo paslaugų centras), kuris centralizuotai
tvarko švietimo įstaigų buhalterinę apskaitą, buvo aptariami audito metu. Atsižvelgiant į

Projektų valdymo informacinės sistemos pirkimo sutartis 2016-12-12 Nr. SRZ-927. Strateginio planavimo
informacinės sistemos pirkimo sutartis 2016-12-19 NR. SRZ-950.
29
LR 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr. XIII-2695,
2019-12-17, 12 str. 3d.
30
LR vyriausybės nutarimas Nr. 196 , 2021-03-31 ,, 2020 metų savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimo“.
31
LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas 201701-17 Nr. XIII-198 (2019 m. gruodžio 5 d. pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2606 redakcija).
32
Ten pat, 10 str.
28
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pastebėjimus, Švietimo paslaugų centras, įstaigų vadovų pasitarimo metu, informavo vadovus apie
nustatytus netikslumus ir suteikė žinių dėl Darbo kodekso, Valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų taikymo
darbo užmokesčio srityje. Tikimės, kad audito metu pateikti pastebėjimai dėl darbuotojų darbo
apmokėjimo ir abipusis bendravimas padidino audito naudingumą.

Savivaldybės kontrolierius

Saulius Mickus

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Birutė Bunokienė

Vyresnioji patarėja

Aurelija Drazdauskaitė

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Rekome
ndacijos

Rekomendacija

Vykdytojas

Priemonė, komentaras rekomendacijai įvykdyti

Rekomendacijos
įgyvendinimo ir
informavimo apie
įgyvendinimą data

Šiaulių rajono savivaldybės administracijai
1.

Užtikrinti, kad patvirtinto biudžeto Šiaulių rajono savivaldybės
duomenys būtų tinkamai perkelti į biudžeto administracijos finansų
vykdymo ataskaitas.
skyrius

2.

Atsižvelgiant į savivaldybės asignavimų
valdytojų gautas valstybės biudžeto
dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir
bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšas, atitinkamai
patikslinti
Savivaldybės
patvirtintą
biudžetą.
Laikytis pastovumo principo, kad tos pačios
ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai susiję su
ilgalaikio turto grupavimu, būtų apskaityti
vienodai.
Ištaisyti apskaitos klaidas susijusias su Kito
ilgalaikio materialiojo turto grupavimu.

3.

4.

5.

Ištaisyti apskaitos klaidas susijusiąs su
išsinuomotu turtu (Modulinis korpusas).

6.

Užtikrinti Apskaitos politikos nuostatų
laikymąsi, kad ilgalaikio materialiojo turto
paprastojo remonto ar esminio pagerinimo

Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos finansų
skyrius

Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos buhalterinės
apskaitos skyrius
Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos buhalterinės
apskaitos skyrius
Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos buhalterinės
apskaitos skyrius
Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos viešųjų
pirkimų skyrius,
turto valdymo skyrius

Patvirtinto biudžeto duomenis perkeliant į
BiudžetasVS, sutikrinti duomenis su Tarybos
sprendimais
ir
asignavimų
valdytojų
pateiktomis sąmatomis
Vadovaujantis Ataskaitų apie Europos
Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšas bei bendrojo finansavimo lėšas
pateikimo Šiaulių rajono savivaldybės iždui
tvarkos aprašu, tikslinti Savivaldybės
biudžetą. Su Tvarkos aprašu papildomai
supažindinti asignavimų valdytojus.
Laikytis pastovumo principo registruojant
apskaitoje ilgalaikį turtą.

Nuolat, Tarybos
sprendimais patvirtinus
biudžeto pakeitimus.

Rekomendacija įgyvendinta

2021 m. I pusmetis

Rekomendacija įgyvendinta

2021 m. I pusmetis

Remonto darbų pirkimo dokumentuose
išskirti remonto tipą, nurodant ar tai esminis
pagerinimas, ar paprastasis remontas.

2021-12-31

I, II, III ketvirčiui
pasibaigus ir gruodžio
mėnesį gavus
informaciją iš
Savivaldybės
biudžetinių įstaigų.
Nuolat

23

7.

8.

darbai būtų aiškiai atskirti ir apskaityti
tinkamai.
Registruoti apskaitoje to paties pobūdžio
ūkines operacijas ir ūkinius įvykius
(susijusius su kelių priežiūros darbais)
vienodai.
Užtikrinti, kad apskaitos registrų duomenys
sutaptų su finansinių ataskaitų duomenimis.

Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos buhalterinės
apskaitos skyrius
Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos buhalterinės
apskaitos skyrius

9.

Apskaičiuoti ir užregistruoti atidėjinius
susijusius su darbo santykiais, darbuotojų
išeitinėms išmokoms mokėti kai
darbuotojas sulaukia pensinio amžiaus.

1. Šiaulių rajono
savivaldybės
administracijos teisės ir
personalo administravimo
skyrius
2. Šiaulių rajono
savivaldybės
administracijos buhalterinės
apskaitos skyrius

10.

Užtikrinti,
kad
visi
Savivaldybei 1. Šiaulių rajono
nuosavybės teise priklausantys vietinės savivaldybės
reikšmės keliai ir gatvės būtų apskaitomi

Laikytis pastovumo principo registruojant
apskaitoje to paties pobūdžio ūkines
operacijas ir ūkinius įvykius (susijusius su
kelių priežiūros darbais).
Neatitikimas, susidaręs dėl žmogiškojo
faktoriaus, bus patikslintas perkeliant
duomenis už 2021 m. į Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos VSAKIS.

Teisės ir personalo administravimo skyrius:
Teikti informaciją buhalterinės apskaitos
skyriui apie darbuotojus, kuriems jau yra
suėjęs bei ataskaitinį laikotarpį sueina
pensinis amžius.
Buhalterinės apskaitos skyrius:
Apskaityti ir užregistruoti apskaitoje
atidėjinius, susijusius su darbo santykiais,
darbuotojų išeitinėms išmokoms mokėti kai
darbuotojas sulaukia pensinio amžiaus.

Turto valdymo skyrius:
Iki 2021-11-30 inventorizuotų Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančių vietinės

Nuolat

Bus vadovaujamasi
2021 m. konsolidavimo
kalendoriuje nurodytais
terminais, kuriuos
tvirtina Lietuvos
Respublikos finansų
ministras savo
įsakymu.
Teisės ir personalo
administravimo
skyrius:
- Informaciją,
kuriems jau suėjo
pensinis amžius, teikti
iki 2021- 09-30;
- Informaciją,
kuriems sueina pensinis
amžius, kas mėnesį
teikti iki sekančio
mėnesio 10 d.
- Buhalterinės
apskaitos skyrius:
Apskaitoje registruoti
pagal 18-ojo ir 24-ojo
VSAFAS reikalavimus.
Turto valdymo skyrius:
2021-12-15
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vadovaujantis 12-ojo VSAFAS nuostatomis administracijos turto
ir turto duomenys pateikti pagal teisės aktų valdymo skyrius
reikalavimus.
2. Šiaulių rajono
savivaldybės
administracijos Buhalterinės
apskaitos skyrius

reikšmės kelių ir gatvių duomenis pateikti
Buhalterinės apskaitos skyriui.

11.

Įvertinti ir apskaityti nekilnojamąsias 1. Šiaulių rajono
kultūros vertybes pagal 12-ojo VSAFAS savivaldybės
reikalavimus.
administracijos
architektūros ir
paveldosaugos skyrius,
atsakingas specialistas
2. Šiaulių rajono
savivaldybės
administracijos buhalterinės
apskaitos skyrius

Architektūros ir paveldosaugos skyrius:
Organizuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių
įvertinimą tikrąja verte, užpildyti atitinkamas
pažymas ir pateikti Buhalterinės apskaitos
skyriui.

12.

Užtikrinti, kad inventorizacija būtų
atliekama tinkamai ir nebaigtoje statyboje
esantys objektai, kurių statybos ar esminio
turto pagerinimo darbai yra baigti, būtų
perkelti į atitinkamą ilgalaikio materialiojo
turto sąskaitą.

Turto valdymo skyrius:
Pateikti Buhalterinės apskaitos skyriui
nebaigtoje statyboje esančių objektų, kurių
statybos ar esminio turto pagerinimo darbai
yra baigti iki 2021-11-30, pastatytų,
suremontuotų, rekonstruotų objektų priėmimo
ir perdavimo aktus.

13.

1. Šiaulių rajono
savivaldybės
administracijos turto
valdymo skyrius
2. Šiaulių rajono
savivaldybės
administracijos Buhalterinės
apskaitos skyrius
Įvertinti ir apskaityti biologinį turtą pagal 1. Šiaulių rajono
16-ojo VSAFAS reikalavimus.
savivaldybės
administracijos aplinkos
apsaugos skyrius
2. Šiaulių rajono
savivaldybės
administracijos buhalterinės
apskaitos skyrius

Atsižvelgiant į LR Finansų ministro 2017 m.
rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 1K-335, nustatytus
16-ojo VSAFAS reikalavimus biologinio
turto vertė apskaitoma tikrąją verte. Įsakymo
18 p. numatyta, kad kai nėra galimybių arba
neracionalu taikyti 17 p. nuostatas, tikroji
biologinio turto vertė nustatoma pagal LR
Vyriausybės patvirtintą metodiką. Šiuo metu

Buhalterinės apskaitos
skyrius:
Apskaitoje registruoti
tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kada
skyriuje gauti turto
apskaitos dokumentai.
Architektūros ir
paveldosaugos skyrius:
2021-11-30
Buhalterinės apskaitos
skyrius:
Apskaitoje registruoti
tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kada
skyriuje gauti turto
vertinimo apskaitos
dokumentai.
Turto valdymo skyrius:
2021-12-15

Aplinkos apsaugos
skyrius: Želdynų
biologinio turto vertė
bus apskaičiuojama per
6 mėn. patvirtinus LR
Vyriausybės metodiką
arba per 1 mėn. gavus
želdynų ir želdinių

25

patvirtintos metodikos nėra, o apskaičiuoti
biologinio turto vieneto tikrąją vertę,
atsižvelgiant į biologinio turto vieneto rinkos
kainą nėra galimybės, nes rinkoje nėra tokio
turto pardavimo sandorių.

14.

15.

16.

17.

Nustatyti vidaus kontrolės priemones, kad
asignavimų
valdytojų
Savivaldybės
biudžeto programų sąmatos atitiktų
Savivaldybės strateginiame veiklos plane
patvirtintas programas.
Rengiant
strateginio
planavimo
dokumentus, nurodyti visus planuojamus
finansavimo šaltinius veiklų vykdymui.

1. Šiaulių rajono
savivaldybės
administracijos investicijų
ir projektų valdymo skyrius.
2. Programų koordinatoriai.
1. Šiaulių rajono
savivaldybės
administracijos investicijų
ir projektų valdymo skyrius.
2. Programų koordinatoriai.
Rengti strateginio planavimo dokumentus 1. Šiaulių rajono
strateginio
planavimo
informacinės savivaldybės
sistemos pagalba.
administracijos investicijų
ir projektų valdymo skyrius
2. Programų koordinatoriai.
Nustatyti vidaus kontrolės priemones, Šiaulių rajono savivaldybės
užtikrinančias teisės aktų reikalavimų administracijos finansų
laikymąsi dėl Savivaldybės skolų.
skyrius

Sudarant Strateginio veiklos plano programas
suderinti su Finansų skyriumi, kurioje
programoje yra numatytos biudžeto lėšos.

inventorizavimo
rezultatus pagal atliktą
atskirų teritorijų
inventorizavimą.
Buhalterinės apskaitos
skyrius:
Apskaitoje registruoti
tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kada
skyriuje gauti
biologinio turto verčių
nustatymo apskaitos
dokumentai.
2022-01-30

Rengiant strateginio planavimo dokumentus,
nurodyti visus žinomus finansavimo šaltinius
veiklų vykdymui.

2022-01-30

Kadangi programa nebuvo naudojama, nėra
aišku, ar įsigytos programos funkcionalumai
atitinka savivaldybės poreikius. Iki 2021 m.
gruodžio 31 d. programa bus testuojama,
bandoma ją naudoti rengiant Šiaulių rajono
savivaldybės strateginio planavimo
dokumentus.
Tvirtinant Savivaldybės biudžetą, asignavimų
valdytojai įpareigoti, kad ateinančių metų
įsiskolinimas (mokėtinos sumos) būtų ne

2022-01-30

Kas ketvirtį papildomai
informuoti asignavimų
valdytojus, kad
įsiskolinimai neviršytų
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18.

Peržiūrėti ir patikslinti darbo apmokėjimo Šiaulių rajono savivaldybės
sistemą pagal LR valstybės ir savivaldybių administracijos teisės ir
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir personalo skyrius
komisijų narių atlygio už darbą įstatymo
nuostatas.

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybai
1.
Peržiūrėti ir patikslinti

darbo apmokėjimo Šiaulių r. švietimo pagalbos
Įstatymo reikalavimus, tarnybos direktorė

sistemą pagal
detalizuojant:
– priemokų, premijų skyrimo atvejus
ir skirtingų dydžių taikymo kriterijus;
– pareiginės algos kintamosios dalies
procentinių dydžių skyrimą, numatant
kriterijus, kai yra taikomi skirtingi
procentiniai kintamosios dalies dydžiai,
įvertinus darbuotojų veiklą labai gerai arba
gerai;
– apmokėjimo už darbą poilsio ir
švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį
darbą, budėjimą tvarką ir dydžius;
– materialinių
pašalpų
skyrimo
konkrečius dydžius ir kriterijus jeigu
taikomi skirtingi dydžiai;
–
įstaigos darbuotojų pareigybių
sąraše esančių pareigybių pareiginės algos
pastoviosios dalies nustatymo kriterijus ir
pagal
kiekvieną
kriterijų
nustatyti
konkrečius pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientų dydžius.

didesnis už einamų metų sausio 1 d. buvusį
įsiskolinimą (mokėtinas sumas).
Darbo apmokėjimo sistemos atnaujinimas.

metų pradžiai buvusių
įsiskolinimų.
2021-12-31

Peržiūrėti ir patikslinti darbo apmokėjimo Iki 2021-09-30
sistemą pagal
Įstatymo
reikalavimus,
detalizuojant:
– priemokų, premijų skyrimo atvejus ir
skirtingų dydžių taikymo kriterijus;
– pareiginės algos kintamosios dalies
procentinių dydžių skyrimą, numatant
kriterijus, kai yra taikomi skirtingi procentiniai
kintamosios
dalies
dydžiai,
įvertinus
darbuotojų veiklą labai gerai arba gerai;
– apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių
dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą,
budėjimą tvarką ir dydžius;
– materialinių
pašalpų
skyrimo
konkrečius dydžius ir kriterijus jeigu taikomi
skirtingi dydžiai;
įstaigos darbuotojų pareigybių sąraše esančių
pareigybių pareiginės algos pastoviosios dalies
nustatymo kriterijus ir pagal kiekvieną
kriterijų nustatyti konkrečius pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientų dydžius.
Su patikslinta darbo apmokėjimo sistema
supažindinti visus darbuotojus iki 2021 m.
spalio 15 dienos.
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Užtikrinti, kad parengti įsakymai, susiję su
priemokų skyrimu, būtų aiškūs ir
nedviprasmiški.
Šiaulių r. Kužių gimnazijos
1.
Peržiūrėti ir patikslinti darbo apmokėjimo
sistemą pagal Valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir
komisijų narių atlygio už darbą įstatymo
reikalavimus.
2.

Šiaulių r. švietimo pagalbos
tarnybos direktorė

Užtikrinti, kad ateityje parengti įsakymai, Nuolat
susiję su priemokų skyrimu, būtų aiškūs ir
nedviprasmiški.

Šiaulių r. Kužių gimnazijos
direktorė

Kužių gimnazijos darbo apmokėjimo
sistemoje, pritaikant Valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir
komisijų narių atlygio už darbą įstatymo
nuostatas konkretizuojama ir detalizuojama
įstaigos darbuotojų priemokų ir premijų
skyrimo bei darbuotojų kintamosios dalies
apmokėjimo tvarka.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio
už darbą įstatymo 10 str. 1 dalies 1 punktu,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59
str. 8 dalimi bus užtikrinta, kad parengti
įsakymai, susiję su priemokų skyrimu, būtų
aiškūs ir nedviprasmiški.
Į savivaldybės biudžetą grąžintos ir
perskaičiuotos permokos Kužių gimnazijos
direktoriaus 2020-12-01 įsakyme Nr. P67(3.1),, Dėl priemokų skyrimo
darbuotojams“ 2.2, 2.4, ir 2.8 punktuose
nurodytiems darbuotojams.
Susitarimai dėl papildomo darbo bus rengiami
pagal Lietuvos Respublikos DK 35 str.,
Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už
darbą įstatymo 10 str.

2.

Užtikrinti, kad parengti įsakymai, susiję su Šiaulių r. Kužių gimnazijos
priemokų skyrimu, būtų aiškūs ir direktorė
nedviprasmiški.

3.

Perskaičiuoti ir grąžinti permokas į Šiaulių r. Kužių gimnazija
Savivaldybės biudžetą, įsakyme (2020-1201 Nr. P-67(3.1) 2.2, 2.4, ir 2.8 punktuose
nurodytiems darbuotojams bei priemokas
skirti procentiniais dydžiais neviršijant
Įstatyme leistiną dydį.
Susitarimus dėl papildomo darbo rengti Šiaulių r. Kužių gimnazijos
pagal Darbo kodekso reikalavimus.
direktorė

4..

Iki 2021-10-01

Nuolat

Iki 2021-07-01

Nuolat
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Šiaulių rajono švietimo paslaugų centrui
1.
Apskaityti švietimo įstaigų darbuotojams
kompensuojamas transporto išlaidas pagal
24-ojo VSAFAS reikalavimus.

Švietimo paslaugų centro
vyriausiasis buhalteris,
vyresnieji buhalteriai

2021-07-05 buvo pakeistas sąskaitų planas
(2021-07-05 Nr.SV(77)-27(1.2) „Dėl Šiaulių
rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro
direktoriaus 2018 m. birželio 28 d. įsakymo
Nr.SV(77)-21(1.2) „Dėl Šiaulių rajono
savivaldybės švietimo paslaugų centro ir
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų,
kurių buhalterinė apskaita tvarkoma
centralizuotai, apskaitos vadovo patvirtinimo“
pakeitimo) ir vyresnieji buhalteriai įpareigoti
išmokų, skirtų švietimo įstaigų darbuotojų
išlaidoms kompensuoti (išmokos transporto
išlaidoms vykstant iš gyvenamosios vietos į
darbo vietą arba tarnybą ir atgal) registruoti
buhalterinės apskaitos sąskaitoje 8701002 –
„Vykimo į darbą kompensavimo sąnaudos“,
kad švietimo įstaigų darbuotojams
kompensuojamas transporto išlaidas būtų
apskaitomos pagal 24-ojo VSAFAS
reikalavimus.
Vyriausiasis buhalteris įpareigotas
kontroliuoti vykimo į darbą kompensavimo
sąnaudų registravimą.

Nuo 2021 metų sausio 1
dienos

PRIEDAI
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos
,,Šiaulių rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto
naudojimo finansinio (teisėtumo) audito rezultatai“
1 priedas

Audito apimtis ir metodai
Audito tikslai:
- įvertinti Šiaulių rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenis
ir pareikšti nepriklausomą nuomonę;
- įvertinti Savivaldybės (valstybės) lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumą.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus33, tarptautinių
audito standartų34 ir tarptautinių aukščiausiųjų audito institucijų standartų35 reikalavimus siekiant
gauti pakankamą užtikrinimą, kad konsoliduotose finansinėse ir biudžeto vykdymo ataskaitose nėra
reikšmingų iškraipymų, o savivaldybės /valstybės lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama
jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto,
kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių.
Audito metu vertinome Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateiktus ataskaitų rinkinius:
1. Šiaulių rajono savivaldybės 2020 m. konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį,
kurį sudarė Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr.1sav.), Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr.2-sav.), Šiaulių
rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, Skolinių
įsipareigojimų 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita ir Mokėtinų sumų 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita
(forma Nr. 4).
2. Šiaulių rajono savivaldybės 2020 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudarė
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis, Veiklos rezultatų ataskaita pagal

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
34
Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos išleisti Tarptautiniai audito
standartai (Lietuvos audito rūmų išversti į lietuvių kalbą, lar.lt/www/new/page.php?204).
35
2000-2899-ieji TAAIS „Finansinio audito standartai“, 4000-asis TAAIS „Atitikties audito standartas“,
https://www.valstybeskontrole.lt/LT/post/15649/
33

30

2020 m. gruodžio 31 d. duomenis, Pinigų srautų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis,
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis, 2020 metų finansinių
ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas ir jo priedai.
Šiaulių rajono savivaldybės biudžetą 2020 metais sudarė 51 139,1 tūkst. Eur pajamų gautų
iš mokesčių, dotacijų, sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto, 254,2 tūkst. Eur paskolų lėšos
ir ankstesnių metų nepanaudotų biudžeto lėšų likutis 2 105,0 tūkst. Eur.
Savivaldybės tarybos sprendimu36 2020 metų Savivaldybės biudžeto pajamos paskirstytos 54
asignavimų valdytojams (43 biudžetinės įstaigos ir 11seniūnijų – administracijos filialų). Metų
eigoje, dėl struktūrinių pokyčių37 asignavimų valdytojų skaičius kito ir pabaigoje buvo 48 asignavimų
valdytojai (37 biudžetinės įstaigos ir 11seniūnijų – administracijos filialų). 2020 metais asignavimų
valdytojai vykdė 9 Savivaldybės veiklos programas, jų vykdymui panaudojo 52 840,0 tūkst. Eur.
Savivaldybės biudžetas Savivaldybės tarybos sprendimais buvo tikslinamas 8 kartus.
Šiaulių rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašas 2020 metų
konsolidavimo schemai parengti patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu38,
kuriame patvirtinti 51 kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai, iš jų: 45 biudžetinės įstaigos, 5
viešosios įstaigos ir 1 išteklių fondas. Į konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį įrašyta
Savivaldybei priklausanti nuosavo kapitalo dalis kontroliuojamose ne viešojo sektoriaus subjektuose
(UAB Kuršėnų komunalinis ūkis, UAB Kuršėnų autobusų parkas, UAB ,,Kuršėnų vandenys“) kurių
savininkė yra Savivaldybė, kontroliuojamoje VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras kuri
priskiriama prie viešojo sektoriaus subjektų ir asocijuotose subjektuose (AB ,,Šiaulių energija“, UAB
,,Toksika“) kuriuose Savivaldybė yra dalininkė.
Šiaulių rajono savivaldybės konsoliduotos Finansinės būklės ataskaitos 2020 m. gruodžio
31 d. duomenimis, turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir atitinkamai finansavimo
sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies likutis 141 898,87 tūkst. Eur. Palyginus su
praėjusiais 2020 metais, turto vertė 2020 metais padidėjo 10 049,75 tūkst. Eur.
Šiaulių rajono savivaldybės konsoliduotos Veiklos rezultatų ataskaitos 2020 m. gruodžio 31
d. duomenimis, Savivaldybės viešasis sektorius gavo 63 438,30 tūkst. Eur pagrindinės veiklos pajamų

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020-02-18 sprendimas Nr. T-30 „Dėl 2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės
biudžeto patvirtinimo“.
37
2020 metais įsteigta Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla (sujungimo būdu reorganizavus Šiaulių r. Aukštelkės
mokyklą-daugiafunkcį centrą, Šiaulių r. Bubių mokyklą ir Šiaulių r. Kurtuvėnų mokyklą-daugiafunkcį centrą) ir Šiaulių
r. Kuršėnų lopšelis-darželis (sujungimo būdu reorganizavus Šiaulių r. Daugėlių lopšelį-darželį ir Šiaulių r. Kuršėnų
lopšelį-darželį „Buratinas“), veiklą baigė Šiaulių r. Naisių mokykla (prijungta prie Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos),
Šiaulių r. Ginkūnų lopšelis-darželis (prijungtas prie Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos), Kužių
lopšelis-darželis „Vyturėlis“ prijungtas prie Kužių gimnazijos.
38
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-05 įsakymu Nr. A-1875 „Dėl Šiaulių rajono
savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašo patvirtinimo“.
36
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ir patyrė pagrindinei veiklai vykdyti 61 401,53 tūkst. Eur sąnaudų. Viešojo sektoriaus pagrindinės
veiklos pajamos viršijo pagrindinės veiklos sąnaudas ir 2020 m. pagrindinės veiklos rezultatas – 2
036,77 tūkst. Eur perviršis.
Įvertinus kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos rezultatus bei esminių apskaitos
klaidų taisymo ir nuosavybės metodo įtaką, ataskaitinių metų Savivaldybės viešojo sektoriaus veiklos
rezultatas – 17 191,80 tūkst. Eur grynasis perviršis.
Audito apimties apribojimų nebuvo.
Audito metu buvo atlikta išsami rizikos analizė, atliktas veiklos, apskaitos ir vidaus kontrolės
sistemų tyrimas, nustatytos audito sritys kuriose atliktos audito procedūros. Atrinkti audito
pavyzdžiai, kurie geriausiai reprezentavo visumą.
Siekiant gauti pakankamus, tinkamus ir patikimus audito įrodymus buvo taikytos skaičiavimo
dokumentų tikrinimo, analitinės ir paklausimo audito procedūros.
Atlikome suplanuotas audito procedūras, kurių metu vertinome 2020 m. finansinių ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis bei valstybės/savivaldybės lėšų ir turto valdymo naudojimo ir
disponavimo juo teisėtumą. Buvo vertinama, kaip audituojami subjektai laikėsi įstatymų ir kitų teisės
aktų, sutartinių įsipareigojimų ir kt. Vertindami, kaip laikomasi teisės aktų, atsižvelgėme į aplinkybes,
priežastis ir pasekmes.
Vertintos sritys ir atliktos vidutinės apimties audito procedūros. Kontrolės procedūrų
efektyvumas nebuvo vertinamas (kontrolės testai neatlikti).
Savivaldybės biudžeto pajamų Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo srityje, vertinome
ir išlaidų sritis
pareiginių algų, priemokų, premijų, socialinių išmokų, kaupinių
apskaičiavimą,
išmokėjimą,
užregistravimą
apskaitos
registruose, pateikimą ataskaitose. Teisės aktų nuostatų
laikymąsi.
Prekių ir paslaugų panaudojimo srityje, vertinome Mitybos,
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio, Materialiojo turto
paprastojo remonto, Komunalinių paslaugų, Kitų prekių ir
paslaugų įsigijimo išlaidų, įsiskolinimų ir išankstinių
apmokėjimų apskaitą, pateikimą ataskaitose. Teisės aktų
nuostatų laikymąsi.
Subsidijų srityje, vertinome ar yra pagrindžiantys išmokėjimo
dokumentai, ar teisinga verte užregistruota apskaitos registruose
ir pateikta ataskaitose.
Socialinių išmokų srityje, vertinome išmokų priskaitymus,
atskaitymus,
išmokėjimus,
ar
tinkamos
sąskaitų
korespondencijos ir ar teisinga verte užregistruota apskaitos
registruose ir pateikta ataskaitose.
Sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių
įsipareigojimų, vertinome ar naujai įsigytam turtui išlaidos buvo
suplanuotos ir neviršijo asignavimų plano, ar įsigijimas
užregistruotas teisingomis sąskaitų korespondencijomis, o
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įsigijimo išlaidos teisingai pateiktos ataskaitose, ar
įsipareigojimai dėl turto nurodyti teisingai.
Vertinome Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2020 m.
gruodžio 31 d. ataskaitos (forma Nr.1-sav.) teisingumą ir atliktį
teisės aktams.
Finansinės apskaitos sritis
Ilgalaikio materialaus turto srityje (Pastatai, Infrastruktūros ir
kiti statiniai, Kitas ilgalaikis materialusis turtas, Nebaigta
statyba ir išankstiniai mokėjimai), vertinome turto pokytį
(perdavimas kitiems asmenims, nurašymas, užregistravimas
apskaitoje). Turto naudojimą – nusidėvėjimo normatyvų
taikymą,
skaičiavimą,
nuvertėjimo
apskaičiavimą.
Inventorizacijos atlikimą. Duomenų pateikimą apskaitos
registruose ir ataskaitose.
Vertinome Finansinio turto, Biologinio turto, Trumpalaikio
turto užregistravimo apskaitoje ir pateikimo ataskaitose
teisingumą, o finansavimo sumų srities teisingumą vertinome
susijusiose apskaitos srityse.
Įsipareigojimų srityje vertinome, tiekėjams mokėtinų sumų,
sukauptų sumų pateiktų ataskaitose teisingumą, ar pateikti
duomenys apie paskolas ir palūkanas atitinka apskaitos
duomenis.
Vertinome Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio teisingumą ir atliktį teisės aktams.
Lėšų
ir
turto
valdymo, • Vertinome atitiktį teisės aktams: Lietuvos Respublikos
naudojimo, disponavimo jais
biudžeto sandaros įstatymas, 1990 m. liepos 30 d. Nr. I-430
teisėtumas
(su vėlesniais pakeitimais).
• Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m.
liepos 7 d. Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
• Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas, 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2695.
• Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymas, 2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1212 (su vėlesniais
pakeitimais).
• Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymas,
2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574 (su vėlesniais pakeitimais).
• Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998 m.
gegužės 12 d. Nr. VIII-729 (su vėlesniais pakeitimais).
• Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996 m.
rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491(su vėlesniais pakeitimais).
• Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo,
įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2016 m. rugsėjo 14
d. Nr. XII-2603 (su vėlesniais pakeitimais).
• Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, 1999 m
liepos 8 d. Nr. VIII-1316 (su vėlesniais pakeitimais).
• Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės
pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas, 2000 m. rugpjūčio
29 d. Nr. VIII-1904 (su vėlesniais pakeitimais).
• Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įstaigų
darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymas
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•
•

•
•
•

•
•

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 (su vėlesniais
pakeitimais).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimas
Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso
įgyvendinimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimas
Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių
patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d.
nutarimas Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių
patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas
Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos tvarkos patvirtinimo“.
Finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų
pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (su vėlesniais
pakeitimais).
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartai.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25
d. įsakymas Nr. 1K-170 “Dėl viešojo sektoriaus subjektų
buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo” (2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 1K-298
redakcija).

Pagrindines audito procedūras atlikome šiuose viešojo sektoriaus subjektuose:
Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių vertinimas pagal sritis
Savivaldybės administracija
Švietimo pagalbos tarnyba
Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija
Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija
Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla
Šiaulių r. Kužių gimnazija
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Eglutė"
Šiaulių r. Drąsučių mokykla
Šiaulių r. Pakapės mokykla
Darbo užmokestis ir socialinis Šiaulių r. Šilėnų mokykla
draudimas
Visuomenės sveikatos biuras
Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis ,,Spindulėlis"
Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla
Šiaulių r. Ginkūnų lopšelis-darželis
Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis ,,Puriena"
Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis ,,Vyturėlis"
Šiaulių r. Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras
Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis
Kuršėnų lopšelis - darželis
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Prekių ir paslaugų įsigijimas

Dubysos aukštupio mokykla
Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namai
Savivaldybės administracija
Kuršėnų miesto seniūnija
Šiaulių kaimiškoji seniūnija
Kuršėnų kaimiškoji seniūnija
Švietimo pagalbos tarnyba
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Eglutė"
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Nykštukas"
Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla
Dubysos aukštupio mokykla
Kuršėnų lopšelis - darželis
Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis ,,Spindulėlis"
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras
Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis
Savivaldybės administracija
Savivaldybės administracija

Subsidijos gaminiams
Socialinės išmokos
Sandoriai dėl materialiojo turto
bei finansinių įsipareigojimų Savivaldybės administracija
vykdymo
Kituose subjektuose atlikome analitines audito procedūras grupės lygiu.

Apie audito metu nustatytus dalykus subjektai buvo informuoti raštais (2 priedas).
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Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos ,, Šiaulių
rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo
finansinio (teisėtumo) audito rezultatai“
2 priedas

Siųsti raštai audituotoms įstaigoms
Eil.
Subjekto pavadinimas
Nr.
1.
Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
2.

Šiaulių r. Kužių gimnazija

3.

Šiaulių rajono savivaldybės
administracija
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo
paslaugų centras

4.

Antraštė
Dėl audito metu nustatytų
dalykų
Dėl audito metu nustatytų dalykų
Dėl audito metu nustatytų
dalykų
Dėl audito metu nustatytų
dalykų
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