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ĮŽANGA
Vykdydama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 1, 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 2016 m. rugsėjo 23 d. pavedimu Nr. PP - 1 (1.8) atliko Šiaulių rajono savivaldybės
2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinį (teisėtumo) auditą.
Audituojamas laikotarpis - 2016 metai.
Audito tikslas – įvertinti Šiaulių rajono savivaldybės 2016 metų finansinių ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų duomenis, Savivaldybės lėšų ir turto valdymo,
naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audituojamas subjektas - Šiaulių rajono savivaldybė. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinį rengia Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Savivaldybės
administracija), adresas: Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, identifikavimo kodas 188726051.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracijai vadovavo Administracijos direktorius
Gipoldas Karklelis. Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja dirbo Rita Balčiuvienė,
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja dirbo Valerija Mikalauskienė.
Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė dėl 2016 metų Šiaulių rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio,
Savivaldybės turto ir lėšų valdymo, naudojimo ir disponavimo pareiškiama audito išvadoje.
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme4 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 nustatyta tvarka sujungtos viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos (kuriose
pateikiami finansiniai duomenys pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės

1

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 1994-07-07 Nr. I-533, 27 str. 9 d.10 p. (2008-09-15 įstatymo Nr. X1722 redakcija).
2
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 1990-07-30 įstatymas Nr. I-430, 37 str. 1,3 d. (2010-12-09 įstatymo Nr. XI1209 redakcija).
3
Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 įstatymas Nr. X-1212 (su vėliausiais pakeitimais),
30 str. 1 d. (2010-05-25 įstatymo Nr. XI-842 redakcija).
4
Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 įstatymas Nr. X-1212, 2 str. (2010-05-25 įstatymo
Nr. XI-842 redakcija).

4

standartų nustatytą formą apie viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų
srautus, grynojo turto pokyčius) į vieną finansinių ataskaitų rinkinį.
Konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys - finansų ministro nustatyta tvarka
sujungtos viešojo sektoriaus subjektų biudžeto vykdymo ataskaitos kaip vienas biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinys.
Šiaulių rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį rengia Savivaldybės
administracijos Finansų skyrius.
Savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas
reglamentuotas Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse5, Šiaulių
rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos
apraše6.

5
6

Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2015-07-09 sprendimas Nr. T-172, VIII skyrius.
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2015-02-10 įsakymas Nr. A-155.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu vertinome Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateiktus ataskaitų
rinkinius:
1.

Šiaulių rajono savivaldybės 2016 m. konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį,

kurį sudarė Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma
Nr.1-sav.), Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr.2-sav.),
Šiaulių rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas,
Informacija apie savivaldybės biudžetui skirtas specialias tikslines dotacijas,

Skolinių

įsipareigojimų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 3-sav.) ir pagal ją parengta Pažyma dėl
savivaldybės skolinių įsipareigojimų pagal kreditorius, valiutas, pradinę ir likutinę trukmę,
Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4).
2.

Šiaulių rajono savivaldybės 2016 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudarė

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis, Veiklos rezultatų ataskaita
pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis, Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d.
duomenis, Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis, 2016 metų
finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas ir jo priedai.
2016 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetą sudarė 32.505,3 tūkst. Eur pajamų gautų iš
mokesčių, dotacijų, sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto, 340,8 tūkst. Eur paskolų lėšos
ir ankstesnių metų nepanaudotų biudžeto lėšų likutis 1.828,5 tūkst. Eur.
Savivaldybės tarybos sprendimais

biudžeto pajamos paskirstytos 59 asignavimų

valdytojams, kurie vykdė 15 savivaldybės programų, skirta 31.803,3 tūkst. Eur asignavimų ir
1.669,4 tūkst. Eur lėšų finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų grąžinimui) bei finansinio turto
įsigijimui. Metų eigoje asignavimų valdytojų skaičius kito, 2016 m. rugpjūčio 31 d. veiklą baigė
Šiaulių r. Žarėnų mokykla7. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenimis, 2016
metais asignavimų valdytojai programų vykdymui panaudojo 32.777,9 tūkst. Eur. 2016 metais
nepanaudotų Biudžeto lėšų likutis sudarė 1.896,7 tūkst. Eur.
Šiaulių rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašas 2016 metų
konsolidavimo schemai parengti patvirtintas8 2016 m. lapkričio 7 d., kuriame patvirtinti 53
kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai, iš jų: 48 biudžetinės įstaigos, 4 viešosios įstaigos ir 1
išteklių fondas. Į konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį įrašyta Savivaldybei priklausanti
nuosavo kapitalo dalis

7
8

kontroliuojamose ne viešojo sektoriaus subjektuose (UAB Kuršėnų

Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2016-02-18 sprendimas Nr. T-41.
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-07 įsakymu Nr. A-1367.
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komunalinis ūkis, UAB Kuršėnų autobusų parkas, UAB ,,Kuršėnų vandenys“, VšĮ Šiaulių rajono
turizmo ir verslo informacijos centras) kurių savininkė yra Savivaldybė bei asocijuotose ir kituose
subjektuose (VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“,
AB ,,Šiaulių energija“, UAB ,,Toksika“) kuriuose Savivaldybė yra dalininkė.
Remiantis Šiaulių rajono savivaldybės 2016 m. gruodžio 31 d. konsoliduotos Finansinės
būklės ataskaitos duomenimis,

turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

ir

atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis buvo 93.146,14 tūkst. Eur.
Palyginus su praėjusiais 2015 metais, turto vertė 2016 metais padidėjo 1.648,12 tūkst. Eur.
Savivaldybės konsoliduotos Veiklos rezultatų ataskaitos 2016 m. gruodžio 31 d.
duomenimis, Savivaldybės viešasis sektorius gavo 44.124,66 tūkst. Eur pagrindinės veiklos pajamų
ir patyrė pagrindinei veiklai vykdyti 43.814,10 tūkst. Eur sąnaudų. Viešojo sektoriaus pagrindinės
veiklos pajamos viršijo pagrindinės veiklos sąnaudas 2016 m. pagrindinės veiklos perviršis siekė
310,56 tūkst. Eur.
Įvertinus kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos rezultatus bei esminių apskaitos
klaidų taisymo ir nuosavybės metodo įtaką, ataskaitinių metų Savivaldybės viešojo sektoriaus
veiklos rezultatas – 1.043,82 tūkst. Eur grynasis perviršis.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus9, Tarptautinių
audito standartų10 ir Tarptautinių aukščiausiųjų audito institucijų standartų11 reikalavimus siekiant
gauti pakankamą užtikrinimą, kad konsoliduotose finansinėse ir biudžeto vykdymo ataskaitose nėra
reikšmingų iškraipymų, o valstybės/savivaldybės 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 buvo atlikta išsami rizikos analizė. Siekiant gauti audito tikslams reikalingų
įrodymų, atliktas vidaus kontrolės vertinimas, buvo susipažinta su vidaus kontrolės aplinka ir
procedūromis, atliktas kontrolės testavimas, nustatytas kontrolės procedūrų efektyvumas, atlikta
rizikos analizė.
Siekiant gauti pakankamus, tinkamus ir patikimus audito įrodymus buvo taikytos
skaičiavimo dokumentų tikrinimo, analitinės ir paklausimo audito procedūros.

9

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
10
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).
11
Finansinio audito (1000 – 1810 TAAIS) ir atitikties audito (4000, 4200 TAAIS) standartai
(http://www.vkontrole.lt/page.aspx?id=350).
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Taip pat buvo vertinama, kaip audituojamas subjektas laikėsi įstatymų ir kitų teisės aktų,
sutartinių įsipareigojimų ir kt. Vertindami, kaip laikomasi teisės aktų, atsižvelgėme į aplinkybes,
priežastis ir pasekmes.
Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose atlikome suplanuotas audito procedūras,
kurių metu vertinome 2016 m. finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis bei
valstybės/savivaldybės lėšų ir turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą. Atliktos
audito procedūros svarbiausiose apskaitos srityse: ilgalaikio turto (nematerialiojo, materialiojo,
finansinio), biologinio turto, darbo užmokesčio. Vertinome prekėms ir paslaugos įsigyti asignavimų
naudojimą. Atlikome ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių detalias ir analitines audito
procedūras Šiaulių rajono Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybei pavaldžiose įstaigose Šiaulių r. Šakynos mokykloje, Šiaulių r. Kurtuvėnų mokykloje-daugiafunkciniame centre, Šiaulių
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure. Buvo atrinkti audito pavyzdžiai, kurie geriausiai
reprezentavo visumą. Tai leido panaudoti rizika ir reikšmingumu pagrįstą audito metodiką. Kituose
subjektuose, atlikome analitines procedūras grupės lygiu.
Įvertinę 2016 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų
duomenis, lėšų, bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą, Savivaldybės
administracijai ir Visuomenės sveikatos biurui, Šiaulių r. Kurtuvėnų mokyklai-daugiafunkciniam
centrui pateikėme raštus su pastebėjimais, bei rekomendacijomis.
Atliekant auditą, Kontrolės ir audito tarnyba bendradarbiavo su Valstybės kontrole12, buvo
atsižvelgta į gautų raštų pastabas, įvertintos rizikos apskaitant vietinės reikšmės kelius ir gatves,
investicijas į kontroliuojamus subjektus ir biologinį turtą taip pat savivaldybės mokėtinus, gautinus
įsipareigojimus. Teikė paklausimus dėl investicijų, subsidijų ir grąžintinų sumų apskaitos bei
atvaizdavimo ataskaitose teisingumo.

12

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės 2016-11-30 raštas Nr. S-(31-4841)-1893 ,,Dėl 2016 metų nacionalinio
finansinių ataskaitų rinkinio audito“, 2017-03-23 raštas Nr. S-(60-4841)-429 ,,Dėl valstybinio audito“.
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AUDITO PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS

1. Savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymas
1.1. Savivaldybės biudžeto pajamos
Šiaulių rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos biudžeto sandaros, Vietos savivaldos, 2016 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymais bei kitais teisės aktais, Savivaldybės
administracijos direktoriaus patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo
tvarka13, Savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais išlaidų sąmatų projektais su detaliais
skaičiavimais, paaiškinimais pagrindžiančiais išlaidų poreikį.
Šiaulių rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto projekto rengimui direktoriaus įsakymu14
sudaryta darbo grupė ir patvirtintas projekto rengimo darbų atlikimo grafikas.
Šiaulių rajono savivaldybės taryba patvirtino 2016 metų Šiaulių rajono savivaldybės
biudžetą15. Planuota gauti 30.025.9 tūkst. Eur biudžeto pajamų bei paskirstyta 30.474.0 tūkst. Eur
asignavimų. Asignavimai viršijo pajamas 448,1 tūkst. Eur iš jų 340,8 tūkst. Eur skolintos lėšos
investicijų projektams finansuoti, 107,3 tūkst. Eur ankstesnių metų nepanaudotas tikslinių lėšų
likutis paskirstytas asignavimų valdytojams. Savivaldybės biudžeto deficitas neviršijo 1,5 proc.
pajamų, kaip reglamentuoja Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis16 ir Lietuvos
Respublikos biudžeto sandaros17 įstatymai.
2016 m. pradžioje nepanaudotų lėšų likutis buvo 1.828,5 tūkst. Eur. Šios lėšos, išskyrus
tikslinės paskirties lėšas 107,3 tūkst. Eur ir 79,0 tūkst. Eur nepanaudotų pajamų dalis, kuri viršija
praėjusių metų (2015 m.) panaudotus asignavimus, buvo naudojamos finansinių įsipareigojimų
vykdymui (paskolų grąžinimui) ir finansinio turto įsigijimui.
Savivaldybės tarybos sprendimais 2016 metų biudžetas buvo tikslintas keturis kartus18.
Gruodžio mėnesį patikslinus biudžetą, patvirtinta 31.382,4 tūkst. Eur pajamų, 31.830,6 tūkst. Eur
asignavimų.
Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2016 m. gruodžio 31
d. ataskaitos (forma Nr. 1-sav.) duomenimis, Savivaldybės biudžeto pajamų planas buvo įvykdytas
103,6 proc. arba surinkta 1.122,9 tūkst. Eur daugiau pajamų nei planuota. Didžiausią Savivaldybės

13

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-17 įsakymas Nr. A-1391.
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-27 įsakymas Nr. A-1469.
15
Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2016-02-18 sprendimas Nr. T-4.
16
Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis 2014-11-06 įstatymas Nr. XII-1289, 4 str., 4 d.
17
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 1990-07-30 įstatymas Nr. I-430, 21 str., 3 d.
18
Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2016-05-19 sprendimas Nr. T-152, 2016-06-30 sprendimas Nr. T-184, 201-10-11
sprendimas Nr. T-267, 2016-12-20 sprendimas Nr. T-355.
14
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biudžeto pajamų dalį sudarė mokesčių pajamos – 17.927,4 tūkst. Eur ir dotacijos – 13.557,3 tūkst.
Eur.
1 pav. 2016 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto struktūra.

Šaltinis – Kontrolės ir audito tarnyba pagal 2016 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
duomenis.

2016 metų atskirų pajamų rūšių plano įvykdymo duomenys, lyginant su praėjusiais metais,
pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto pajamos tūkst. Eur
2015 m.
Pajamų pavadinimas
1

Mokesčiai
Gyventojų pajamų mokestis
Žemės mokestis
Paveldimo turto mokestis
Nekilnojamo turto mokestis
Mokestis už aplinkos teršimą
Valstybės rinkliavos
Vietinės rinkliavos
Dotacijos
Europos Sąjungos finansinės
paramos lėšos kapitalui
formuoti
Speciali tikslinė dotacija
valstybinėms funkcijoms
atlikti
Speciali tikslinė dotacija
mokinio krepšeliui finansuoti

Patikslintas
planas
2

2016 m.

Įvykdymas
3

Patikslintas
planas
4

2016/2015

Įvykdymas

Skirtumas

Įvykdymo
%

5

6

7

Skirtumas
(5-3)
8

16 094,3
13 892,5
443,7
10,7
577,2
84,2
43,4
1 042,6
12 686,3

16 576,3
14072,3
789,3
8,3
450,0
59,8
70,4
1126,2
12 708,4

16 943,5
14 596,0
453,0
11,0
595,0
80,0
58,0
1 150,5
13 621,2

17 927,4
15363,3
753,5
23,3
537,3
57,6
67,0
1125,4
13 557,3

983,9
767,3
300,5
12,3
-57,7
-22,4
9,0
-25,1
-63,9

105,8
105,3
166,3
211,8
90,3
72,0
115,5
97,8
99,5

1 351,1
1 291,0
-35,8
15,0
87,3
-2,2
-3,4
-0,8
934,9

153,8

200,1

151,8

111,1

-40,7

73,2

-2,0

2 123,3

2 098,4

2 183,3

2 161,0

-22,3

99,0

60,0

Kita tikslinė dotacija

7 332,1
1 103,9

7 332,1
1 104,7

7 462,8
1 237,0

7 462,8
1 236,5

0,0
-0,5

100,0
100,0

130,7
133,1

Bendrosios dotacijos
kompensacija

538,3

538,3

466,0

466,0

0,0

100,0

-72,3

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų
valdymo lygių

209,6

209,6

263,6

263,6

0,0

100,0

54,0

1 225,3

1 225,2

1 856,7

1 856,3

681,4

842,1

789,7

894,3

-0,4
104,6

100,0
113,2

631,4
52,2

Speciali tikslinė dotacija
kapitalui formuoti
Kitos pajamos

10
Palūkanos
Dividendai
Nuomos mokestis už
valstybinę žemę ir valstybinio
vidaus vandenų fondo
vandens telkinius
Mokesčiai už valstybinius
gamtos išteklius
Pajamos už prekes ir
paslaugas
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 jo: praėjusių metų

0,0
29,8

1,1
59,7

0,0
30,0

1,7
28,9

1,7
-1,1

96,3

0,6
-30,8

43,4

103,7

40,0

117,1

77,1

292,8

13,4

42,0

59,3

42,0

52,0

10,0

123,8

-7,3

551,6

548,2

647,4

626,3

-21,1

96,7

78,1

0,0
14,6

36,3
33,8

0,3
30,0

40,2
28,1

39,9
-1,9

13 400,0
93,7

3,9
-5,7

0,9

145,4

28,0

126,3

98,3

451,1

-19,1

29 462,9

30 272,2

31 382,4

32 505,3

1 682,8

1 040,2

340,8

340,8

1 122,9
0,0

103,6
100,0

2 319,1
-699,4

1 828,5

1 828,5

nepanaudota pajamų dalis,
kuri viršija praėjusių metų
panaudotus asignavimus

79,0
79,0
33 551,7
34 674,6
IŠ VISO
Šaltinis – Kontrolės ir audito tarnyba pagal 2015 ir 2016 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinių duomenis.

Savivaldybės biudžeto 2016 m. pajamų struktūroje didžiausią dalį 15.363,3 tūkst. Eur (47,25
proc.) sudarė Gyventojų pajamų mokestis (toliu - GPM), palyginus su 2015 m. šio mokesčio gauta
767,3 tūkst. Eur daugiau. Pagal Lietuvos Respublikos 2016 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 str. 1 d. 1 p. nuostatą GPM dalis, tenkanti visų
savivaldybių biudžetams nuo pajamų į nacionalinį biudžetą, sudarė 75,49 proc., t.y., palyginus su
2015 m. (72,80 proc.), šio mokesčio dalis padidėjo 2,69 procentinio punkto.
Žemės mokesčio planas buvo įvykdytas 166,3 proc., Savivaldybė gavo 753,5 tūkst. Eur
pajamų. Savivaldybė savo biudžete žemės mokestį planuoja pagal Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos pateiktus planus. Ji planuoja ir teikia duomenis Lietuvos Respublikos finansų
ministerijai pagal praėjusiais metais faktiškai gautą mokestį, atsižvelgiant į Savivaldybės tarybos
nustatytus tarifus19. Tarifai nustatomi iki einamųjų metų birželio 1 dienos sekantiems metams.
Mokestį administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos.
Nekilnojamojo turto mokesčio Savivaldybė gavo 57,7 tūkst. Eur mažiau nei planuota ir tai
sudarė 537,3 tūkst. Eur pajamų. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai patvirtinti Tarybos
sprendimu20. Naudojamas ne pagal paskirtį arba neprižiūrimas nekilnojamasis turtas 2016 metais

19
20

Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2015-05-28 sprendimas Nr. T-100.
Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2015-05-28 sprendimas Nr. T-99.
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apmokestintas 2 proc. tarifu.
Vietinių rinklavų surinkimas 2016 metais įvykdytas 97,8 proc. Vietinės rinkliavos susideda
iš Vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą (planas – 1.092,5 tūkst. Eur, gauta pajamų 1.037,8 tūkst.
Eur, 2016 metais priskaičiuota rinkliavos nepriemoka 292,4 tūkst. Eur) ir kitų Savivaldybės tarybos
sprendimais nustatytų rinklavų: už leidimą atlikti kasinėjimo darbus, už leidimą įrengti išorinę
reklamą, už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas, už leidimą organizuoti komercinius renginius, už
naudojimąsi automobilių stovėjimo aikštele prie Kryžių kalno ir kt. (kitų rinkliavų planas – 58,0
tūkst. Eur, gauta pajamų 87,6 tūkst. Eur).
2016 metais žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę palnuota gauti 40,0 tūkst. Eur,
gauta 117,1 tūkst. Eur t.y. 77,1 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Mokesčio nepriemoka 2016 m.
gruodžio 31 d. siekė 37,1 tūkst. Eur. Susidariusios skolos išieškomos per teismą įstatymų nustatyta
tvarka.
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų Savivaldybės biudžete iš viso
planuota 28,0 tūkst. Eur, iš jų planuotos tik žemės realizavimo pajamos, kurių 2016 metais faktiškai
gauta – 18,9 tūkst. Eur. Finansų skyrius informavo, kad Žemės pardavimą vykdo Nacionalinė
žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, todėl Savivaldybė nežino kiek einamais metais gaus
pajamų susijusių su žemės pardavimu, sudėtinga prognozuoti tikslias pajamas.
Pastatų ir statinių realizavimo pajamų 2016 metais gauta 107,2 tūkst. Eur, atsargų
realizavimo pajamų - 0,2 tūkst. Eur. Savivaldybės administracija, sudarant Savivaldybės biudžeto
projektą neužtikrino, kad šios pajamos būtų numatytos Savivaldybės biudžete.

1.2. Savivaldybės biudžeto asignavimai (išlaidos)
Šiaulių rajono savivaldybės išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 ataskaitos
(forma Nr. 2-sav.) duomenimis patikslintas 2016 m. biudžeto išlaidų planas – 33.472,7 tūkst. Eur,
panaudota – 32.777,9 tūkst. Eur (įvykdyta – 97,9 proc.) tame skaičiuje finansinių įsipareigojimų
vykdymui (paskolų grąžinimui) panaudota 1.113,3 tūkst. Eur, finansinio turto (akcijų) įsigijimui ir
kitam nuosavam kapitalui panaudota 556,1 tūkst. Eur.
2 lentelė. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto sąmatos vykdymas tūkst. Eur
2015 m.
Išlaidos pagal
funkcinę
klasifikaciją
1
Bendrosios
valstybės
paslaugos

Patikslintas
ataskaitinio
laikotarpio
planas

2016 m.

Įvykdyta

Skirtumas
(2-3)

Įvykdymo
%

Patikslintas
ataskaitinio
laikotarpio
planas

Įvykdyta

Skirtumas
(6-7)

Įvykdymo
%

2

3

4

5

6

7

8

9

2016/2015
Skirtumas
(7-3)
10

4 137,5

3 904,7

232,8

94,4

2 985,6

2 835,4

150,2

95,0

-1 069,3

12
Gynyba

25,8

25,8

0,0

100,0

24,4

24,4

0,0

100,0

-1,4

Viešoji tvarka ir
visuomenės sauga

365,3

365,3

0,0

100,0

377,5

376,8

0,7

99,8

11,5

Ekonomika

3 530,9

3 261,7

269,2

92,4

4 170,9

4 064,8

106,1

97,5

803,1

Aplinkos apsauga

1 957,8

1 921,4

36,4

98,1

2 037,3

2 007,8

29,5

98,6

86,4

Būstas ir
komunalinis ūkis

1 974,2

1 171,8

802,4

59,4

1 277,0

1 098,4

178,6

86,0

-73,4

Sveikatos apsauga

139,0

135,9

3,1

97,8

216,7

216,7

0,0

100,0

80,8

Poilsis, kultūra ir
religija

1 549,4

1 538,1

11,3

99,3

1 706,6

1 701,2

5,4

99,7

163,1

Švietimas

13 925,8

13 894,9

30,9

99,8

14 946,7

14 880,4

66,3

99,6

985,5

Socialinė apsauga

4 397,9

4 122,3

275,6

93,7

4 060,6

3 902,6

158,0

96,1

-219,7

Iš viso išlaidų

32 003,6

30 341,9

1 661,7

94,8

31 803,3

31 108,5

694,8

97,8

766,6

1 113,3

1 113,3

0,0

100,0

1 113,3

556,1

556,1

0,0

100,0

556,1

33 472,7

32 777,9

694,8

97,9

2 436,0

Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
Finansinio turto įsigijimo išlaidos
Iš viso išlaidų

32 003,6

30 341,9

1 661,7

94,8

2016 m. gruodžio 31 d. apyvartinių lėšų likutis
iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis

1896,7
79,0

Šaltinis – Kontrolės ir audito tarnyba pagal 2015 ir 2016 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinių duomenis.

Lyginant 2016 metų Savivaldybės biudžeto išlaidas su 2015 metais, išlaidos padidėjo
2.436,0 tūkst. Eur. Ženklus išlaidų didėjimo pokytis buvo vykdant ekonomikos funkciją, t.y. kelių
transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra (2.337,5 tūkst. Eur). 2016 metais LR vyriausybės nutarimu21
gauta lėšų vietinės reikšmės kelio, kuris jungiasi su valstybinės reikšmės magistraliniu keliu
rekonstravimui, bei vykdant daugiafunkcinių projektų plėtrą (697,0 tūkst. Eur). Vykdant šią
funkciją, išlaidos sudarė 3.034,5 tūkst. Eur.
2016 m. didžiausia išlaidų dalis pagal valstybės funkcijas teko Švietimui – 14.880,4 tūkst.
Eur, Ekonomikai - 4.064,8 tūkst. Eur, Socialinei apsaugai – 3.902,6 tūkst. Eur.
Švietimo funkcijos vykdymui išlaidos padidėjo 985,5 tūkst. Eur. Išlaidų didėjimą įtakojo –
valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui, mokinio krepšelio
lėšų padidinimui. Savivaldybės biudžeto lėšų daugiau skirta darbo užmokesčiui (padidinta minimali
mėnesinė alga, darželių pedagogų koeficientai ir kt.), ilgalaikio turto įsigijimui, įsteigtos naujos
darželių grupės (Aukštelkės, Bubių, Kurtuvėmų mokykla-daugiafunkcinis centras).
Dėl 2016 m. socialinės paramos gavėjų skaičiaus sumažėjimo (2015 m. – 3954, 2016 m. –
3487 gavėjai) išlaidos Socialinės apsaugos valstybinės funkcijos vykdymui sumažėjo 219,7 tūkst.
Eur.
Šiaulių rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją
pavaizduotos 2 paveiksle.

21

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-03-18 nutarimas Nr. 261 ,,Dėl 2016 metų kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“.
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2 pav. 2016 m. Šiaulių rajono savivaldybės išlaidų struktūra pagal ekonominę klasifikaciją, proc.

Šaltinis – Kontrolės ir audito tarnyba pagal 2016 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
duomenis.

3 pav. 2016 m. nepanaudotų lėšų likučio struktūra tūkst. Eur

Piniginių lėšų likutis 2016 metų pabaigoje buvo 1.896,7 tūkst. Eur ( t.y. 6 proc. 2016 m.
patvirtinto biudžeto), tai ženki suma, kuri liko nepaskirsčius viršplaninių pajamų ir nepanaudojus
asignavimų valdytojams skirtų lėšų programų vykdymui. Siekiant nuoseklios savivaldybės veiklos
atliekant jai priskirtas funkcijas, finansinio ir strateginio planavimų etapuose vykdant planavimo ir
biudžeto vykdymo dokumentų stebėseną bei vertinimą turi būti užtikrintas efektyvus ir rezultatyvus
biudžeto lėšų naudojimas.
1.3. Savivaldybės mokėtini ir gautini įsipareigojimai
Pagal Lietuvos Respublikos 2016 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių įstatymo22 nuostatą, savivaldybių 2017 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos

22

Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 201512-10 įstatymas Nr. XII-2161, 11 str. 5d.
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sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2016 sausio 1 d. mokėtinus
įsipareigojimus. Savivaldybės mokėtinos sumos metų eigoje mažėjo ir 2016 metų pabaigoje siekė
4.221,7 tūkst. Eur, iš jų mokėtinos sumos, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45
dienos siekė 244,1 tūkst. Eur. Palyginus su praėjusiais metais, mokėtinos sumos sumažėjo 1.102,0
tūkst. Eur (20,70 proc.), o mokėtinos sumos kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45
dienos sumažėjo -151,3 (38,26 proc.).
Savivaldybės gautinos sumos 2016 metų pabaigoje siekė 342,3 tūkst. Eur. Palyginus su
praėjusių metų gautinomis sumomis - sumažėjo 202,7 tūkst. Eur (37,19 proc.).
Didžiausią įsiskolinimų dalį 3.578,5 tūkst. Eur sudarė išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų
vykdymo (paskolų grąžinimas). 3 paveiksle pateikta 2014 – 2016 m. informacija apie Savivaldybės
skolinimosi limitus.
4 pav. 2014-2016 m. savivaldybės skolinimosi limitų laikymasis

Šaltinis – Kontrolės ir audito tarnyba pagal 2014-2016 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų
duomenis, Lietuvos Respublikos 2014-2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymus.

Pagal Šiaulių rajono savivaldybės skolinių įsipareigojimų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaitą
(forma Nr. 3-sav.) negrąžintų paskolų likutis metų pradžioje buvo 4.350,9 tūkst. Eur. 2016 m.
Savivaldybė prisiėmė 340,8 tūkst. Eur skolinius įsipareigojimus, grąžino – 1.113,2 tūkst. Eur.
Negrąžintų paskolų likutis metų pabaigoje sudarė 3.578,5 tūkst. Eur. Savivaldybės 2016 m.
gruodžio 31 d. prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių
prisiimtų įsipareigojimų 205,1 tūkst. Eur (apskaičiuotas garantijų limitas 1.630,7 tūkst. Eur),
neviršija nustatytų limitų23.
Savivaldybės ilgalaikių paskolų pagal kreditorius ir paskolų grąžinimo laikotarpius
23

Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas 2015-12-10 Nr. XII-2161, 11 str.
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detalizavimas:
3 lentelė. Šiaulių rajono savivaldybės Skoliniai įsipareigojimai pagal kreditorius tūkst. Eur
Eil.
Nr.

Kreditorius

Paskolos sutarties
sudarymo data

Paskolos
grąžinimo data

Paskolos suma

Paskolos likutis
2016-12-31

1

AB ,,Swedbank"

2006-10-26

2021-11-01

767,5

263,9

2

Nordea Bank Finland Plc

2007-06-08

2022-06-30

1.303,3

512,5

3

Nordea Bank Finland Plc

2008-11-10

2016-11-10

289,6

0,0

4

AB DnB NORD bankas

2009-09-23

2019-07-31

1.448,1

430,5

5

Danske bankas

2011-12-01

2016-12-01

724,1

0,0

6

AB DnB NORD bankas

2012-07-25

2017-07-25

579,2

96,5

7

AB DnB NORD bankas

2013-05-23

2018-05-23

579,2

217,2

8

AB DnB NORD bankas

2014-04-15

2021-03-31

1.158,5

856,3

9

Danske bankas

2015-06-25

2022-06-06

1.640,0

1.201,6

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

3.578,5

2. Konsoliduotieji biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai
2.1. Pastebėjimai dėl konsoliduotųjų Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Audito metu reikšmingų klaidų ir neatitikimų dėl 2016 m. Savivaldybės biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio, nenustatėme. Ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal teisės
aktų reikalavimus.
2.2. Pastebėjimai dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
Vertinant investicijas į nuosavybės vertybinius popierius nustatyta, kad Savivaldybės
administracija nesivadovavo 14-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standarto (VSAFAS)24 45 p. nuostatomis, nes neįvertino, kad dalininko įnašas į UAB „Toksika“
kartu su kitais viešojo sektoriaus subjektais yra daugiau negu 20 proc. (asocijuotasis subjektas
nacionaliniu lygiu) ir kartu yra darantys reikšmingą poveikį bei investicijas priskyrė prie investicijų
į kitus subjektus. Neteisingai apskaitė AB „Šiaulių energija“ vertybinių popierių įsigijimo savikainą
bei priskyrė prie investicijų į kitus subjektus, neįvertinus, kad dalininko teises įgyvendina kartu su
kitu viešojo sektoriaus subjektu ir daro reikšmingą poveikį25.
Audito metu negalėjome patvirtinti Finansų būklės ataskaitos straipsniuose A II.3
Infrastruktūros ir kiti statiniai straipsnyje nurodyto 28.966,4 tūkst. Eur vietinės reikšmės kelių
likučio teisingumo. Ankstesnio audito metu (2015 m.) nustatyta, kad Savivaldybės administracijoje
užregistruota dalis specialiajame plane nurodytų vietinės reikšmes vidaus kelių ir viešųjų kelių. Per

24

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-09 įsakymas Nr. 1K-430 14-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartas „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ (su vėlesniais pakeitimais).
25
Ten pat.
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2016 m. apskaitoje vietinės reikšmės kelių vertė išaugo 2.943,5 tūkst. Eur, tačiau ne visi vidaus ir
viešieji

keliai apskaitomi apskaitoje. Vietinės reikšmės kelių apskaita tvarkoma, nesilaikant

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintų nuostatų26. Savivaldybės administracija
pasirašė sutartį su UAB ,,Urbanistika“ dėl susisiekimo sistemos plano patikslinimo, parengus planą
bus koreguojamas Savivaldybės kelių tinklas bei tikslinami buhalterinės apskaitos duomenys
apskaitant vietinės reikšmės kelius.
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys, išskyrus aukščiau pateiktus
pastebėjimus, visais reikšmingais atžvilgiais parodo tikrą ir teisingą finansinę būklę, veiklos
rezultatus, grynojo turto pokyčius, pinigų srautus.
Pažymėtina, kad UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ atliko viešosios įstaigos
,,Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir
pareiškė sąlyginę nuomonę. UAB „IDG auditoriai“ atliko viešųjų įstaigų Šiaulių rajono pirminės
sveikatos priežiūros centras, Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija, Kuršėnų ligoninė 2016 metų
finansinių ataskaitų rinkinių auditus ir pareiškė sąlygines nuomones.
3. Turto ir lėšų valdymas, naudojimas, disponavimas
Siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti nustatyti tikslai ir įgyvendinti numatyti uždaviniai,
Savivaldybėje turi tinkamai veikti planavimo sistema, kurią sudaro teritorijų, strateginis ir finansinis
planavimas. Palyginus 2016 metų Savivaldybės biudžetą (patvirtintas 2016 m. vasario 18 d.
Tarybos sprendimu Nr. T- 4) su 2016 metų Administracijos ir seniūnijų metiniais veiklos planais,
kurie buvo tvirtinami 2016 m. vasario 19 d. - kovo 3 d. laikotarpyje, finansiniai duomenys
nesutampa. Šiaulių rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos apraše27
nurodyta, kad „Strateginio planavimo dokumentai rengiami <...> užtikrinant jų tarpusavio
suderinamumą ir integralumą. Strateginio planavimo dokumentai tarpusavyje susiejami aiškiais
loginiais ryšiais ...“ Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo ir vykdymo
taisyklėse28 nurodyta, kad „Savivaldybės veiklos finansinis planavimas yra procesas, kurio metu
atsižvelgiant į patvirtintus Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus yra rengiamas
Savivaldybės biudžetas ir kitų finansavimo šaltinių sąmatos“. Manome, kad Savivaldybės biudžetą
formuojant programiniu principu, Savivaldybės administracijos, seniūnijų, biudžetinių įstaigų
strateginio planavimo dokumentai turėtų būti pagrindas rengiant biudžetą. 2016 metais
26

2008-05-08 Nr. 1K-174 ,,Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo”
7 p. nuostatų.
27
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015-09-17 sprendimas Nr. T-229 „Strateginio planavimo Šiaulių rajono
savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas“ 6 p.
28
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015-07-09 sprendimas Nr. T-172 „Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto
asignavimų administravimo ir vykdymo taisyklės“, 5 punktas.
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Savivaldybės biudžetas buvo tikslinamas keturis kartus, tačiau ne visos Savivaldybės 2016-2018
metų strateginio veiklos plano vykdomos veiklos programos buvo tikslinamos. Patikslintos Šiaulių
rajono savivaldybės projektų finansavimo, Šiaulių rajono komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės
turto valdymo, Šiaulių rajono savivaldybės viešųjų darbų, Šiaulių rajono vietinės reikšmės kelių,
gatvių priežiūros ir plėtros patvirtintos programos. Patikslintų minėtų veiklos programų numatomų
lėšų poreikis, neatitinka 2016 metų biudžete patvirtintų asignavimų.
Kontrolės ir audito tarnyba vykdė pateiktų audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną ir
Savivaldybės administraciją pakartotinai informavo, kad nerengiama Šiaulių rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita bei nėra
nustatyta tvarka, kuria vadovaujantis ataskaita būtų rengiama.
2016-03-15 Nr. VA-2(5.1) audito ataskaitoje „Dėl Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos
sutvarkymo ir pritaikymo viešojo turizmo poreikiams“ (projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-61004) lėšų panaudojimo pagrįstumo ir teisėtumo“ atkreipėme dėmesį, kad parko teritorijoje yra
privačių statinių, kurie stovi ant valstybinės žemės. Pastatų savininkai valstybinės žemės nuomos
sutarčių nesudarė ir nemoka valstybinės žemės nuomos mokesčio.
Savivaldybės administracija 2017-03-26 raštu29 kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyrių ir prašė pateikti duomenis apie valstybinės žemės
naudotojus. Pateiktame atsakyme30 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Šiaulių skyrius nurodė veiksmus kurių turėtų imtis Savivaldybė, kad būtų patikslinta valstybinės
žemės panaudos sutartis ir išspręstas privačių subjektų valstybinės žemės naudojimo teisėtumas.
4. Kiti pastebėjimai
Audito metu atkreipėme dėmesį į dalykus, kurie nėra reikšmingi savo dydžiu, tačiau į juos
atkreiptinas dėmesys sudarant teisingas Savivaldybės biudžeto vykdymo, finansinės atskaitomybės
ataskaitas.
Atliekant audito procedūras subsidijų srityje nustatėme, kad vežėjams, vežantiems keleivius
vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kompensacijų už
patirtus nuostolius išlaidas, Savivaldybės administracija priskyrė Subsidijoms gamybai (kodas
2.4.1.1.1.3), o turėjo būti priskirta prie išlaidų ekonominės klasifikacijos 2.4.1.1.2 straipsnio
„Subsidijos gaminiams“.

29

Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2017-03-26 raštas Nr. S-622(3.35) „Dėl duomenų apie valstybinės žemės
naudotojus pateikimo“.
30
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyrių 2017-04-03 Nr.31SD-2394-(14.31.7) „Dėl
duomenų apie valstybinės žemės naudotojus pateikimo“.
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Išanalizavus Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau –Biuras)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 ataskaitas (forma Nr. 2), gautus ir
panaudotus asignavimus nustatyta, kad Biuras ne visais atvejais laikėsi biudžetinės drausmės.
Palyginus Ataskaitų duomenis su apskaitos registro - asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos knygos
duomenimis nustatyta, kad darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos 5114,29 Eur viršytos,
kadangi prekėms ir paslaugoms skirtos lėšos panaudotos apmokėti darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo išlaidas. Išlaidos prekėms ir paslaugoms įsigyti apskaitos registre nesutampa su
ataskaitoje pateiktais duomenimis. Pažymėtina, kad Biuro apskaita tvarkoma naudojant
kompiuterinę apskaitos sistemą Biudžetas VS, kuri turėtų užtikrinti lėšų panaudojimą pagal išlaidų
ekonomines eilutes, neviršijant lėšų gavimo fakto, pateikiant Finansų skyriui paraišką.
Audito metu, susipažįstant su Savivaldybės administracijos vykdytais viešaisiais pirkimais,
pastebėjome, kad 2016 m. gruodžio 23 d. sutarties Nr. SRZ-960 (3.54) nuostata dėl avansinio
mokėjimo grąžinimo užtikrinimo, neatitinka Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintose
Prekių

viešojo

pirkimo

-

pardavimo

sutarties

standartinėse

specialiosiose

sąlygose31

rekomendacijos, kad pirkėjas už prekes sumoka avansu, tiekėjui pateikus avansinio mokėjimo
grąžinimo garantiją. Kadangi, už prekes apmokėta negavus avansinio mokėjimo grąžinimo
užtikrinimo iš tiekėjo, manome, kad Savivaldybės administracija rizikavo Savivaldybės biudžeto
lėšomis ir galimais teisminiais ginčais.
Atsirinktose įstaigose vertinome

kaip buvo laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių

įstaigos vardu gautos paramos priėmimą, skirstymą, panaudojimą, apskaitos ir kontrolės procedūras.
Nustatėme, kad Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro kai kurios

gautos pajamos pagal

prasmę, neturėjo būti priskiriamos paramos lėšoms. Be to, patalpas (patalpų dalį) suteikė
nesivadovaujant Šiaulių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso
ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu32. Kontrolės ir audito tarnybai Kultūros
centro vadovo patvirtinta paramos lėšų išlaidų sąmata 2016 metams nebuvo pateikta (pateikė
renginių planuojamų išlaidų sąmatas). 2016 metais gauta parama buvo skirstoma pagal Kultūros
centro direktoriaus 2009-04-01 įsakymu Nr. V-15 patvirtintą Paramos gavimo, panaudojimo ir
apskaitos tvarką, kuri nepilnai atitiko Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Šiaulių rajono
savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisykles33.
Audito metu pastebėjome, kad 2016 metais UAB „Kuršėnų vandenys“ už paviršinio
vandens, patenkančio į fekalinės kanalizacijos tinklus, surinkimo išlaidas buvo kompensuojama

31

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2007-12-29 įsakymas Nr. 1S-76 “Dėl prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–
pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo rekomendacijų ir prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo
sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo” specialiųjų sąlygų 3.2.1. p.
32
Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2015-07-09 sprendimas Nr. T-162.
33
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012-12-13. sprendimas Nr. T-345.
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vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu34, kuriame vieno kubinio metro paviršinio vandens
surinkimo kaina nurodyta litais be PVM o surinkimo išlaidos kompensuojamos pagal UAB
„Kuršėnų vandenys“ pateiktas PVM sąskaitas faktūras (sumokamas ir PVM). Iš sprendimo turinio
neaišku ar PVM turėjo būti kompensuojamas. Neaišku pagal kokius kriterijus planuojamos lėšos
paviršinio vandens, patenkančio į fekalinės kanalizacijos tinklus surinkimo išlaidoms kompensuoti
ir už kokį kiekį surenkamo paviršinio vandens priklauso kompensuoti nes prieduose prie sąskaitų
faktūrų nurodyti kiekiai neatitinka PVM sąskaitose faktūrose nurodytus kiekius. Be to, UAB
„Kuršėnų vandenys“ išlaidas patiria kiekvieną mėnesį, o PVM sąskaitos faktūros apmokėjimui 2016
metais buvo išrašomos kovo, balandžio, gegužės ir gruodžio mėnesiais.
VšĮ Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centrui pavedant atlikti rinkliavos
surinkimo už naudojimąsi automobilių stovėjimo aikštele prie Kryžių kalno paslaugą, nebuvo
įvertintas paslaugos kuri nėra PVM objektas, poveikis prekių ar paslaugų pirkimo PVM įtraukimui į
atskaitą ir atlygis už rinkliavos surinkimą.
Rekomendacijos dėl nustatytų neatitikimų audituotiems subjektams buvo pateiktos audito
metu, todėl šioje audito ataskaitoje rekomendacijų nebeteikiame.

Savivaldybės kontrolierius

Saulius Mickus

Savivaldybės kontrolieriaus
pavaduotoja

Birutė Bunokienė

Vyresnioji patarėja

Aurelija Drazdauskaitė

34

Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2012-06-28 sprendimas Nr. T-166.
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PRIEDAI
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos ,,Dėl
Šiaulių rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto
naudojimo finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“
1 priedas

Audito metu pateikta:
Eil.
Subjekto pavadinimas
Nr.
1.
Šiaulių rajono savivaldybės
administracijai
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Šiaulių rajono savivaldybės
administracijai
Šiaulių rajono savivaldybės
administracijai
Šiaulių rajono savivaldybės
kultūros centras, Šiaulių r. Šakynos
mokykla, Šiaulių r. Kurtuvėnų
mokykla-daugiafunkcinis centras
Šiaulių rajono savivaldybės
administracijai
Šiaulių rajono savivaldybės
kultūros centras
Šiaulių rajono savivaldybės
administracijai
Šiaulių rajono savivaldybės
administracijai
Šiaulių rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras
Šiaulių rajono Kurtuvėnų mokykladaugiafunkcinis centras

Antraštė
Dėl 2016 metų savivaldybės
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
audito
Dėl audito metu nustatytų dalykų

Registracijos
data
2016-10-12

Dokumento
Nr.
S-31 (1.7)

2016-11-28

S-36 (1.7)

Dėl pastebėjimų atliekant 2016 m. 2017-01-18
auditą ir dėl rekomendacijų
įgyvendinimo
Dėl 2016 metų audito procedūrų
2017-01-23

S-4 (1.7)

Dėl rekomendacijų įgyvendinimo

2017-02-06

S-6 (1.7)

Dėl paramos lėšų

2017-03-30

S-9 (1.7)

Dėl lėšų skyrimo ir vietinės
rinkliavos
Dėl audito metu nustatytų dalykų
ir rekomendacijų įgyvendinimo
Dėl audito metu nustatytų dalykų

2017-04-24

S-12(1.7)

2017-06-19

S-20 (1.7)

2017-06-26

S-21 (1.7)

Dėl audito metu nustatytų dalykų

2017-06-27

S-22 (1.7)

S-5 (1.7)
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Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos
,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2016 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės
biudžeto lėšų ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo)
audito rezultatų“
2 priedas

Pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo planas
Eil. Rekomendacija/
Subjektas,

Veiksmas/ Priemonės/

Rekomendacijos

Nr.

Komentarai

įgyvendinimo

1.

2.

3.

4.

5.

kuriam pateikta
Užtikrinti, kad sudaromos
sutartys dėl paramos skyrimo
ir atliekamos ūkinės
operacijos susijusios su
gaunama parama, būtų
įvertintos atsižvelgiant į jų
turinį, o ne formalią išraišką.
Pervesti į Savivaldybės
biudžetą gautus iš E. N. ir A.
V.35,80Eur ir „E“ 430,62
Eur.
Patalpas
(patalpų
dalį)
užkandžių
ar
kavos
pardavimo
aparatams
pastatyti, suteikti teisės aktų
nustatyta tvarka.

Patvirtinti ir lėšas naudoti
pagal patvirtintą paramos
lėšų išlaidų sąmatą.
Priimti atitinkamus
sprendimus dėl Savivaldybės
patalpų (dalies patalpų)
užkandžių, kavos pardavimo,
kopijavimo ar kt. aparatams
pastatyti suteikimo, teisės
aktų nustatyta tvarka ir dėl
vietinės rinkliavos
sumokėjimo ne į Kultūros
centro, o į Savivaldybės
biudžeto sąskaitą.

rekomendacija

terminas (data)

Šiaulių rajono
savivaldybės
Kultūros centras

Iki 2017-04-10

Užtikrinsime, kad nuo 201704-10 sudaromos sutartys dėl
paramos skyrimo ir atliekamos
ūkinės operacijos, susijusios su
gauta parama, būtų įvertintos
pagal jų turinį, o ne formalią
išraišką.
Šiaulių rajono
Į savivaldybės biudžetą
savivaldybės
pervedėme gautus iš E. N ir A.
Kultūros centras V 35,80 Eur ir iš ,,E„ 430,62
Eur.
Šiaulių rajono ŠRKC ir ,,E“ sutartis dėl
savivaldybės
užkandžių ir kavos pardavimo
Kultūros centras aparatų stovėjimo ŠRSKC
patalpose baigsis 2017-05-31
Užtikriname, kad nauja sutartis,
kuri bus sudaroma nuo 201709-01 d., atitiks teisės aktų
numatytą tvarką.
Šiaulių rajono
2017 m. lėšas naudosime pagal
savivaldybės
patvirtintą paramos lėšų išlaidų
Kultūros centras sąmatą.
Šiaulių rajono
Administracijos struktūriniai
savivaldybės
padaliniai ir į struktūrinius
administracija
padalinius neįeinantys
valstybės tarnautojai,
vykdantys priskirtų biudžetinių
ir viešųjų įstaigų priežiūrą ir
koordinavimą pagal Šiaulių
rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
įsakymu priskirtas įstaigas,
įpareigoti supažindinti
biudžetines ir viešąsias įstaigas,
nuomojant patalpas ir kitą
ilgalaikį turtą, vadovautis
Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos 2015 metų liepos 9
dienos sprendimu Nr. T-162
patvirtintu ilgalaikio

Iki 2017-04-11

Iki 2017-09-01

Nuolat

Nuolat
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6.

Parengti Šiaulių rajono
Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos
savivaldybės
sprendimo projektą dėl 2012- administracija
06-28 sprendimo Nr. T-166
pakeitimo ir teikti
Savivaldybės tarybai tvirtinti.

4.

Parengti informatyvų
paviršinio vandens,
patenkančio į fekalinės
kanalizacijos tinklus
surinkimo išlaidų
kompensavimo tvarkos
aprašą.
Išnagrinėti visas aplinkybes,
susijusias su Savivaldybės
biudžeto lėšomis kurias
surenka VšĮ Šiaulių rajono
turizmo ir verslo
informacijos centras (toliau –
Centras) ir kurios skiriamos
Centrui, PVM
apmokestinimo ir
neapmokestinimo atžvilgiu ir
priimti sprendimą dėl atlygio
Centrui už rinkliavos
surinkimą arba kito
rinkliavos surinkimo būdo.
Priimti sprendimą, kad
Savivaldybės patalpos
(patalpų dalis) suvenyrų
aparatui, užkandžių ar kavos
pardavimo aparatams ir kt.
pastatyti, visose
Savivaldybės įstaigose (jei
tokia nuoma vykdoma) būtų
suteiktos teisės aktų nustatyta
tvarka.
Pareikalauti, gautas pajamas
už Savivaldybės turto nuomą,
pervesti į Savivaldybės
biudžetą.

8.

9.

10.

11.

Šiaulių rajono
savivaldybės
administracija

Šiaulių rajono
savivaldybės
administracija

materialiojo turto viešojo
nuomos konkurso ir nuomos ne
konkurso būdu organizavimo
tvarkos aprašu.
Parengti Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos 2012-0628 sprendimo Nr. T-166
pakeitimą ir pateikti jį tvirtinti
Savivaldybės tarybai.
Vykdytojas – Turto valdymo
skyrius.
Parengti paviršinio vandens,
patenkančio į fekalinės
kanalizacijos tinklus,
kanalizavimo išlaidų
apmokėjimo tvarką.
Vykdytojas – Turto valdymo
skyrius.
Parengti teisės aktus ir teisinius
susitarimus dėl atlygio Centrui
už rinkliavos surinkimą.
Vykdytojas – Ekonomikos ir
verslo plėtros skyrius.

Iki 2017-07-01

Iki 2017-10-01

Iki 2017-10-01

Šiaulių rajono
savivaldybės
administracija

Papildyti Šiaulių rajono
savivaldybės ilgalaikio
materialiojo turto viešojo
nuomos konkurso ir nuomos ne
konkurso būdu organizavimo
tvarkos aprašą. Vykdytojas –
Turto valdymo skyrius.

Iki 2017-10-01

Šiaulių rajono
savivaldybės
administracija

Papildyti Šiaulių rajono
savivaldybės ilgalaikio
materialiojo turto viešojo
nuomos konkurso ir nuomos ne
konkurso būdu organizavimo
tvarkos aprašą. Vykdytojas –
Turto valdymo skyrius.
Supažindinta elektroniniu
paštu:
kursenuvandenys@uabkv.lt

Iki 2017-10-01

Supažindinti su rašte
Šiaulių rajono
pateiktais pastebėjimais UAB savivaldybės
“Kuršėnų vandenys“ ir VšĮ
administracija

2017-04-26
2017-04-24
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12.

Šiaulių rajono turizmo ir
verslo informacijos centras
vadovus.
Apskaityti ilgalaikį finansinį
turtą ir investicijas pagal
VSAFAS nuostatas.

Šiaulių rajono
savivaldybės
administracija

13.

Kompensacijų už patirtus
nuostolius vežėjams išlaidas
priskirti išlaidų ekonominės
klasifikacijos 2.4.1.1.2
straipsniui „Subsidijos
gaminiams“.

Šiaulių rajono
savivaldybės
administracija

14.

Parengti ir teikti
Savivaldybės tarybai tvirtinti
Šiaulių rajono savivaldybei
nuosavybės teise
priklausančio turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo
juo ataskaitos rengimo
tvarką.

Šiaulių rajono
savivaldybės
administracija

15.

Imtis priemonių, dėl
mokesčio už valstybinės
žemės naudojimą
paskaičiavimo asmenims,
kurie naudojasi valstybine
žeme, bet nėra sudarę
nuomos sutarčių.

Šiaulių rajono
savivaldybės
administracija

kristina.duseikaite@siauliuraj.lt
Vykdytojas – Ekonomikos ir
verslo plėtros skyrius.
1. Apskaityti ilgalaikį finansinį Nuolat;
turtą ir investicijas pagal
VSAFAS nuostatas;
2. 3. Nuo 2017
Vykdytojas Buhalterinės
m. liepos 1 d.
apskaitos skyrius
pasibaigus
2. Teikti Buhalterinės
ketvirčiui ir
apskaitos skyriui UAB
pasibaigus
„Toksika“ balansą ir pelno
biudžetiniams
nuostolių ataskaitą;
metams
Vykdytojas Aplinkos
apsaugos skyrius
3. Teikti Buhalterinės
apskaitos skyriui AB „Šiaulių
energija“ balansą ir pelno
nuostolių ataskaitą;
Vykdytojas Ekonomikos ir
verslo plėtros skyrius.
1. Parengti sąmatą priemonei, Nuo 2018 -01-01
kompensacijas vežėjams už
patirtus nuostolius priskiriant
išlaidų ekonominės
klasifikacijos straipsniui
2.4.1.1.1.2 „Subsidijos
gaminiams“.
Vykdytojas Ekonomikos ir
verslo plėtros skyrius
2. Kompensacijas vežėjams už
patirtus nuostolius apskaityti
vadovaujantis patvirtinta
sąmata.
Vykdytojas Ekonomikos ir
verslo plėtros skyrius.
Parengti tarybos sprendimo
2017 m. rugsėjo
projektą dėl Šiaulių rajono
mėn
savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo
ataskaitos rengimo tvarkos
aprašo patvirtinimo
Vykdytojas Turto valdymo
skyrius.
Neįvykdyta rekomendacija
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Lėšas naudoti pagal
patvirtintą programų sąmatą
neviršijant patvirtintų
asignavimų sumos, esant
poreikiui biudžetinių metų
eigoje vieną kartą per ketvirtį
keisti bendros asignavimų
sumos programai vykdyti
paskirstymą ketvirčiais,
bendra tvarka suderinus su
Finansų skyriumi.
Numatyti papildomas vidaus
kontrolės procedūras, kurios
užtikrintų gautų dokumentų
kontrolę, duomenų finansinių
ir biudžeto vykdymo
tikslumą ir teisingumą.
Atnaujinti Apskaitos politiką,
patikslinti Biuro Sąskaitų
planą, dokumentus suderinti
su konsoliduojančiu subjektu
ir tvarkant buhalterinę
apskaitą vadovautis Biuro
sąskaitų planu.
Skirti Biuro Darbuotojams
priedus ir priemokas teisės
aktų nustatyta tvarka,
neviršijant direktoriaus
kompetencijos.
Grąžinti į savivaldybės
biudžetą Biuro direktoriui
neteisėtai išmokėtą 166,13
Eur kompensaciją už
netarnybinio automobilio
naudojimą tarnybos
reikmėms ir 152,70 Eur
priemoką.
Spręsti klausimą dėl
galimybės išieškoti ir grąžinti
į Savivaldybės biudžetą
neteisėtai išmokėtus 49,50
Eur priemokų.
Priedus, priemokas skirti
teisės aktų nustatyta tvarka.

Peržiūrėti ir patikslinti
pareigybių aprašymus
nuolatinio pobūdžio
funkcijomis bei informuoti
darbuotojus pasirašytinai.

Šiaulių rajono
savivaldybės
visuomenes
sveikatos biuras

Įsipareigoja lėšas naudoti pagal
patvirtintas programų sąmatas
neviršijant patvirtintų
asignavimų ir pagal poreikį
tikslinti patvirtintas sąmatas
bendra tvarka suderinus su
Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos finansų
skyrium.

Šiaulių rajono
savivaldybės
visuomenes
sveikatos biuras

Gautos sąskaitos faktūros
registruojamos į gautų sąskaitų
registrą.

Nuolat

Šiaulių rajono
savivaldybės
visuomenes
sveikatos biuras

Biuro apskaitos politika ir
Sąskaitų plano tikslinimas.

Iki 2017-07- 17

Šiaulių rajono
savivaldybės
visuomenes
sveikatos biuras

Skiriant darbuotojams priedus
ir priemokas bus
vadovaujamasi atitinkamai
galiojančiais teisės aktais ir jų
numatyta tvarka.
Į savivaldybės biudžetą
grąžinama neteisėtai išmokėta
kompensacija už netarnybinio
automobilio naudojimą
tarnybos reikmėms ir darbo
užmokesčio priemoka.

Nuolat

Šiaulių rajono
savivaldybės
visuomenes
sveikatos biuras

Šiaulių r.
Kurtuvėnų
mokykladaugiafunkcinis
centras
Šiaulių r.
Kurtuvėnų
mokykladaugiafunkcinis
centras
Šiaulių r.
Kurtuvėnų
mokykladaugiafunkcinis
centras

Permoka grąžinta.

Priedai, priemokos bus
skiriamos teisės aktų nustatyta
tvarka.
Pareigybių aprašymai bus
patikslinti ir darbuotojai
rašytinai supažindinti.

Nuolat

Iki 2017-07- 17

Iki 2017-06-28

Nuolat

Iki 2017-09-01
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24.

Įvertinti situaciją rizikos
atžvilgiu kai Dietisto,
Sandėlininko, Direktoriaus
pavaduotojo administracijai
ir ūkiui, Valgyklos vedėjo
pareigas atlieka tie patys ir
tarpusavyje susiję asmenys.

Šiaulių r.
Kurtuvėnų
mokykladaugiafunkcinis
centras

Siekiant išvengti rizikos bus
peržiūrėti pareigybių
aprašymai.

Iki 2017-09-01

