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ataskaitų rinkinio, Savivaldybes biudžeto
ir turto naudojimo finansinio ir teisėtumo audito ataskaita

finansinių

SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Šilutės
prižiūrintis,

rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau - Tarnyba) yra subjektas,

ar teisėtai,

efektyviai,

ekonomiškai

ir rezultatyviai

valdomas

ir naudojamas

Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės
biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo,
teisėtumo,

viešumo,

objektyvumo

ir profesionalumo

principais.

Šilutės

kontrolės ir audito tarnyba, teikdama audito pastebėjimus ir rekomendacijas,

rajono

savivaldybės

siekia didinti viešojo

sektoriaus efektyvumą ir jo kuriamą naudą visuomenei.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai
nustatyta

pareiga

konsoliduotųjų

teikti

ataskaitų

Savivaldybės
rinkinio,

tarybai

Savivaldybės

išvadą
biudžeto

dėl

pateikto

tvirtinti

ir turto naudojimo.

Savivaldybės
Pagal Lietuvos

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros
įstatymo nuostatas,

Savivaldybių

konsoliduotųjų

ataskaitų rinkinių auditą atlieka savivaldybių

kontrolės ir audito tarnybos.
Auditą atliko Savivaldybės

kontrolierė

Jolita Stonkuvienė,

Savivaldybės

kontrolierės

pavaduotoja Judita Subačienė (grupės vadovė) Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė
}

Rasa Balandienė.
Audito ataskaita pateikta Šilutės rajono savivaldybės tarybai, Šilutės rajono savivaldybės
merui, Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
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PAGRINDINIAI ATASKAITOS FAKTAI

Savivaldybės
biudžeto pajamos

Savivaldybės
biudžeto išlaidos

Savivaldybės
įsipareigojimai KF AR

Savivaldybės turtas
KFAR

54 461,4 tūkst. Eur

54 880,8 tūkst. Eur

14911,65 tūkst. Eur

157 172,24 tūkst. Eur

56
Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkinių subjektų duomenys
(Iždas, 43 BĮ, 6 VšĮ, 3 kontroliuojamos bendrovės, 3 kiti subjektai)

44

197,5 tūkst. Eur

}>

Konsoliduoti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių subjektų duomenys
(Iždas, 43BĮ)

2020-01-01
įsiskolinimas
(mokėtinos
sumos,
paskoloms grąžinti) mažesnis nei 2019-01-01

išskyrus

sumas

Pareiškėme sąlyginę nuomonę dėl Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio.

> Pareiškėme sąlyginę nuomonę dėl Konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio.
Apskaitoje nustatomos klaidos dėl ilgalaikio turto netinkamo
neužtikrinamos turto valdymo, turto kontrolės procedūros.

> Nesilaikoma

apskaitymo,

Savivaldybės būsto nuomos sutarčių ir sąlygų.

. Nepakankamai vykdoma nuomos sutarčių laikymosi, nuomojamo
būsto būklės, mokamų mokesčių kontrolė.
Neišbaigtai vykdomos viešųjų pirkimų procedūros.

socialinio
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Silutės rajono savivaldybes 2019 metų konsoliduotųju
finansinių ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto
ir turto naudojimo finansinio ir teisėtumo audito ataskaita

SANTRAUKA
Vadovaudamiesi Vietos savivaldos įstatymu' Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu',
Biudžeto sandaros įstatymu', Valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo Nr. VIII-729 pakeitimo įstatymu" atlikome Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą.
Audito tikslas:
- įvertinti Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų duomenis lr
pareikšti nepriklausomą nuomonę;
- įvertinti lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą
įstatymų nustatyti ems tikslams.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus.
Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, 0 nepriklausoma nuomonė
dėl Šilutės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, dėl konsoliduotųjų
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pareiškiama audito išvadoje.
Pagrindiniai audito rezultatai
1. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio (toliau - KFAR)
vertinimas:
- Dėl Valstybės kontrolės 2015 m. nustatytų netinkamai valstybės biudžeto (toliau - VB)
panaudotų lėšų melioracijai grąžinimo, sutartinių įsipareigojimų, einamųjų metų įsipareigojimų
dalis - 26,182 tūkst. Eur neatvaizduota ir sumažinta Savivaldybės administracijos 2019-12-31
apskaitos registruose, finansinių ataskaitų rinkinyje (FAR), konsoliduotame finansinių ataskaitų
rinkinyje (KF AR).
- Savivaldybės aštuoniolikai (18) žemės sklypų, kurie reikalingi pastato eksploatacijai,
nesudarytos panaudos sutartys.
- Šešiems (6) žemės sklypams suformuotas sklypas ir apibrėžtos ribos, bet nepateiktas
prašymas NŽT perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypą, kurio reikia pastatams
eksploatuoti.
- Septyniems (7 vnt.) negyvenamosios paskirties pastatams nesuformuoti žemės sklypai.
Tinkamai neatliktos žemės tvarkymo procedūros turėjo itakos 2019-12-31 KFAR str. .Jlgalalaikis
turtas" - "Žemė" duomenų teisingumui.
2. Konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio vertinimas
- Neatlikus viešųjų pirkimų procedūrų ir nesudarius naujos pirkimo sutarties, Administracija
neleistinai iš UAB "Šilutės INFO- TEC" pirko spausdintuvų, kopijavimo aparatų ir kitos
kompiuterinės įrangos, kasečių ir tonerių - 10,2 tūkst. Eur.
- Nesivadovaujant Sutarties 1.2. p., Tvarkos aprašo reikalavimais, nuo 2018-03-09 iki 201907-01 neleistinai nupirkta pildytų, atnaujintų tonerių ir kasečių - 1,5 tūkst. Eur.

Lietuvos
Lietuvos
3 Lietuvos
4 Lietuvos
VIII-729.
I

2

Respublikos
Respublikos
Respublikos
Respublikos

vietos savivaldos 1994-07-07 istatymas Nr. 1-533 (su vėlesniais pakeitimais).
viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 istatymas Nr. X-1212 (su pakeitimais).
biudžeto sandaros 1990-07-30 istatymas Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).
valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo 1998-05-12 istatymo Nr.
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- Nenurodžius paraiškoje prekių privalomų kodų, nesudarius prekių pirkimo-pardavimo
sutarties, įsigyta kompiuterių ir kompiuterinės įrangos - 4,6 tūkst. Eur.
Nustatyti viešųjų pirkimu procedūrų
neatitikimai Administracijoje
turėjo itakos
Savivaldybės KBAR išlaidų str. "Prekės ir paslaugos" duomenų teisingumui.
Nustatyti BĮ gautinų, mokėtinų sumų srityje neatitikimai turėjo itakos Mokėtinų ir gautinų
sumų 2019-12-31 ataskaitos Forma Nr. 4 duomenų teisingumui bei Savivaldybės KBAR, (kur]
sudaro Forma Nr. 2, Forma Nr.4, Aiškinamasis raštas).

J

3. Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo
vertinimas
- Nesivadovauta Savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. Tl-2379 patvirtinto Tvarkos
aprašo 48 str. ir Savivaldybės tarybos veiklos regi amento 257.1.2.p., "Savivaldybei nuosavybės
teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita, teikiama Savivaldybės
tarybai - kasmet iki einamųjų metų liepos 1 d." Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2017 ir 2018 metų ataskaitos nebuvo pateiktos svarstyti
Tarybai.
- Nekilnojamojo turto valdymas nwnatytas Savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros
plano atskirose srityse, tačiau Savivaldybėje nėra patvirtinto dokumento, kuriame būtų nustatytos,
patvirtintos NT valdymo Savivaldybės teritorijoje kryptys.
- Savivaldybėje konsultacijos su vietos bendruomene dėl SNT valdymo vyksta įvairiomis
formomis: diskusijos, susitikimai, tačiau konsultavimo rezultatai dokumentiškai neįforminti.
- Savivaldybės reikmėms nenaudojami ūkio paskirties pastatai, 105 NT vnt., kurių plotas 6626,31 m2, balansinė vertė - 84,383 tūkst. Eur (ūkio paskirties pastatai, jų priklausiniai, sandėliai,
jų dalys ir kt.) kontrolės tikslais yra nepaženklinti inventoriniais nwneriais.
- Nepakankamai vykdomi Socialinio būsto nuomos sutarčių sutartiniai įsipareigojimai, visos
sudarytos Savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartys nuo 2016 metų neįregistruotos Lietuvos
Respublikos Nekilnojamojo turto registre.
- Faktinio patikrinimo metu nustatyti atvejai, kai: nuomininkai neinformavo Savivaldybės
administracijos pasikeitus šeimos narių skaičiui, gimus vaikui ar kt.; gyvenamojoje patalpoje
(nuomininkų parodymais) apsigyvenę sutartyje ne įrašyti asmenys (sugyventiniai, draugai);
nuomininkai nedarė socialinio būsto einamojo remonto savo lėšomis, neremontavo nuo būsto
gavimo dienos; nuomininkai neinformavo Savivaldybės administracijos dėl atliekamų didesnės
apimties, nei einamieji remontai, darbų atlikimo; nustatyta tvarka nuomotojui neswnoka būsto
nuomos mokesčio; Savivaldybės turtui buvo atliktas remontas neišbaigtai, ne užtikrinta, kad
socialinis būstas būtų tinkamas gyventi ir atitiktų specialiųjų normų reikalavimus.
- Savivaldybės aštuoniolikai (18) žemės sklypų, kurie reikalingi pastato eksploatacijai,
nesudarytos panaudos sutartys.
- Šešiems (6) žemės sklypams suformuotas sklypas ir apibrėžtos ribos, bet nepateiktas
prašymas NŽT perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypą, kurio reikia pastatams
eksploatuoti.
- Septyniems (7 vnt.) negyvenamosios paskirties pastatams nesuformuoti žemės sklypai.
Tinkamai neatliktos žemės tvarkymo procedūros turėjo itakos 2019-12-31 .Jlgalalaikis turtas" " Žemė" duomenų teisingumui.
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finansiniu

Audito metu nustatyti dalykai rodo, kad valdant, naudojant ir disponuojant Savivaldybės
turtu, vidaus kontrolės sistema nepakankama, ji taisytina.
Rekomendacijos
1. Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-11-28 sprendimu Nr. TI-189
patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo priedo Socialinio būsto nuomos sutarties 7.1. p., sudarytas Savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartis
įregistruoti Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registre.
2. Vykdyti kontrolę, kad Savivaldybės turto remonto darbus nekokybiškai atlikusi UAB
"Šilumos tinklai" tinkamai pašalintų remonto defektus. Užtikrinti, kad socialinis būstas būtų
tinkamas gyventi ir atitiktų specialiųjų normų reikalavimus.
3. Tinkamai atvaizduoti sutartinių įsipareigojimų einamųjų metų įsipareigojimų dalį
apskaitos registruose, finansinių ataskaitų rinkinyje (VB lėšos melioracijos statiniams rekonstruoti).
Rekomendacijų
įgyvendinimo
"Rekomendacijų įgyvendinimo planas".

priemonės

lr

terminai

pateikti

ataskaitos

dalyje

ĮŽANGA
Vadovaudamiesi Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planu, Šilutės rajono
savivaldybės kontrolierės
pavedimus, atlikome Šilutės rajono savivaldybės
2019 metų
konsoliduotųjų fmansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių finansinį ir teisėtumo auditą bei
įvertinome audituojamo subjekto turto ir lėšų, valdymo, naudojimo disponavimo jais teisėtumą ir jų
naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams.
Audituojamas subjektas - Šilutės rajono savivaldybės administracija (adresas: Dariaus ir
Girėno g. 1, 99133, Šilutė, identifikavimo kodas - 188723322), Savivaldybės biudžeto asignavimų
valdytojai, viešojo sektoriaus subjektai, dalyvaujantys konsolidavimo procese.
Audito tikslas - įvertinti Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų
duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę; įvertinti lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatyti ems tikslams.
Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu? Savivaldybės biudžeto vykdymą organizuoja
savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį (BV AR)
rengia Savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija). Į 2019 m. BV AR įtraukti
44 VSS duomenys. BV AR pateiktas tarnybai 2019-03-187.
Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu'' savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinį (KF AR) rengia Savivaldybės administracija, į 2019 m. KF AR įtraukti 56
įstaigų duomenys. KFAR pateiktas tarnybai 2019-05-299.

Šilutės rajono savivaldybės kontrolierės 2018-10-22 pavedimas Nr. KI3-4.
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 2003-12-23 istatymas Nr. IX-1946 su pakeitimais.
7 Savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020-03-18 Nr. R3-( 4.1.9.)-1536 .Dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio pateikimo".
8 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 istatymas Nr. X-1212 su pakeitimais.
5
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Už Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos (bendros)
parengimą atsakinga Savivaldybės administracija. Savivaldybės administracija 2020-05-0710
tarnybai pateikė Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą.
Vadovaujantis
Valstybinio
audito
reikalavimais 11 lr
kitais
teisės
aktais,
reglamentuojančiais
biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymą ir asignavimų naudojimą, bei
Savivaldybės tarybos veiklos reglamento 257.2.p.12, audito metu buvo vertinama: Savivaldybės
2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, Savivaldybės 2019 m. finansinių ataskaitų
rinkinys, Savivaldybės 2019 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, Savivaldybės turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita (pagal 20 19-12-31 duomenis).
Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, 0 nepriklausoma
nuomonė dėl Šilutės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, dėl
konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pareiškiama audito išvadoje. Audito ataskaita
teikiama Savivaldybės administracijai ir Šilutės rajono savivaldybės tarybai. Apie audito rezultatus
informuojami Šilutės rajono savivaldybės meras ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės
komitetas.
Santrumpos pateiktos 1 priede. Audito apimtis ir metodai - 2 priede.
AUDITO REZULTATAI
1.

SAVIV ALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ

ATASKAITŲ VERTINIMAS

Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys yra rengiamas konsolidavus
žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų finansines ataskaitas.
Viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 13- viešojo
sektoriaus subjektų grupę sudarančių viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos, sujungtos
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nustatyta tvarka ir teikiamos kaip
vienas finansinių ataskaitų rinkinys. Konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose turi būti parodytas
visas konsoliduojamų viešojo sektoriaus subjektų grupės turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos
ir grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos, pinigų srautai.
Vyriausybės nutarime nustatyta, kad visų konsolidavimo lygių konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkiniai rengiami naudojantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo
informacine sistema, sukurta įgyvendinant Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės
atskaitomybės sistemos reformos įgyvendinimo priemonių planą. Savivaldybės administracija
naudojo Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą.

9Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-29 Nr. R3-(4.1.9.)-2997
.Dėl Savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo".
10 Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-05-07 raštas Nr. R3-(4.1.9.)-2347 .Dėl Savivaldybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos pateikimo".
\I Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 isakymas Nr. V-26 .Dėl Valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais).
12 Savivaldybės
tarybos 2015-10-29 sprendimas Nr. TI-118 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamento patvirtinimo" (su pakeitimais).
13 Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008-07-16 nutarimas Nr. 730 "Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, nustatymo" ( su vėlesniais pakeitimais).
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Šilutės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius, vadovaudamasis
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 32 str.14 bei Savivaldybės tarybos veiklos Reglamento
238 str. 15 nustatytais reikalavimais Kontrolės ir audito tarnybai Savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinį pateikė nustatytais terminais - 2019-05-2916 (nustatyta iki 2019-05-31).
Pagal Finansų ministro patvirtintą 2019 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtintą
sąrašą", Administracijos direktoriaus įsakymą.", Šilutės rajono savivaldybės subjektų grupę sudaro:
• 43 biudžetinių įstaigų;
• 6 viešųjų įstaigų, pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą pri skirtų prie viešojo
sektoriaus subjektų (sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų);
• Šilutės rajono savivaldybės iždo.
Į 2019 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro
savivaldybei priklausantis šių bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas:
• 3 kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės (UAB "Šilutės autobusų
parkas", UAB "Šilutės šilumos tinklai", UAB "Šilutės vandenys");
• 3 kiti subjektai (UAB .Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras", Viešoji įstaiga
"Pasienio žuvys", Všį "Kintai Arts").
1 viešoji įstaiga "Šilutės sportas" buvo įtraukta į viešojo sektoriaus subjektų FA
konsolidavimo schemą ir 3 VšĮ ( Juknaičių ambulatorija, Vainuto ambulatorija ir Švėkšnos pirminės
sveikatos priežiūros centras) reorganizuotos jungimo būdu prie Šilutės pirminės sveikatos priežiūros
centro.
Į šį ataskaitų rinkinį yra įtrauktos savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų
finansinės ataskaitos už 2019 metus. Administracijos direktorius įsakymu 19 paskyrė atsakingus
asmenis už Administracijos, Iždo, VSS finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą, stebėseną ir
tvirtinimą VSAKIS sistemoje. Pildant KFAR vadovaujamasi Viešojo sektoriaus subjektų finansinių
ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašu'".
Rengiant KF AR konsoliduojamos savivaldybės kontroliuojamų VSS finansinės ataskaitos.
Visi VSS pateikė 2019 metų FAR duomenis konsolidavimui. Konsolidavimas buvo vykdomas
sudedant finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir eliminuojant konsoliduojamų subjektų
tarpusavio ūkines operacijas ir jų rezultatus. Rengiant KFAR, buvo vadovautasi I-ojo VSAFAS 38,

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 istatymas Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais).
Savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimas Nr. Ti-118 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos
regi amento patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais).
16 Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018-05-29 raštas Nr. R3-( 4.1.9.)-3074 .Dėl savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo".
17 Finansų ministro 2019-12-23
isakymas Nr. I K-403 "Dėl 2019 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo".
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-08 isakymas Nr. AI-1447 .Dėl konsoliduojamų viešojo sektoriaus
subjektų sąrašo patvirtinimo".
18 Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019-11-12 isakymas Nr. A 1-1173 .Dėl kontroliuojamų viešojo sektoriaus
subjektų sąrašo patvirtinimo".
19 Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-01-30 isakymas Nr. A 1-123 "Dėl atsakingų asmenų paskyrimo už
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą ir tvirtinimą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo
informacinėje sistemoje".
20 Savivaldybės
administracijos direktoriaus 2016-03-09 įsakymas Nr. AI-288 .Dėl viešojo sektoriaus subjektų
finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo,"
14

15
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39 str. 2 I reikalavimais, nustatyta reikšminga suma, kuri viršija 0,1 proc. Savivaldybės
konsoliduotojo turto, t.y., 157,2 tūkst. Eur.
Savivaldybės administracijos taiko kontrolės procedūras, užtikrinančias, kad KF AR būtų
nurodyta teisinga informacija, ar įsitikina, kad konsoliduojamų subjektų finansinių ataskaitų
rinkiniai teisingi.
1.1. Konsolidavimo

ataskaitu.formu,

aiškinamojo rašto vertinimas

Ataskaita K-KKK-A-KK. Šilutės rajono savivaldybės grupės konsoliduotųjų ataskaitų stulpelyje
.Kontrolė-skirtumas"
nurodyti ,,0". Savivaldybės KF AR informacija pateikta korektiškai.
Koregavimo žurnalo įrašų duomenimis - iš viso atlikta 51 koreguojantys įrašai, iš jų 5 stornavimo ir
46 registruoti duomenų koregavimo įrašai. Pagal Konsolidavimo metodikos 59 p., kiekvienas
konsolidavimo įrašas pagrindžiamas konsolidavimo įrašo pažyma (VSAKIS - žurnalo įrašo
pažyma). Visiems 51 koreguojantiems įrašams yra pateiktos pateisinančios pažymos.
Ataskaitos K-KSP K-KK-M ir K-KBA-B-KK-M.
Atlikta tarpusavio sandorių eliminavimo
peržiūra, peržiūrėtos tarpinių sąskaitų tikrinimo ataskaitos,' tarpinės finansinės eilutės, kurios
naudojamos eliminavime, nurodyta eilučių suma lygi ,,0". Tarpinėse sąskaitose nėra likę
užregistruotų reikšmingų sumų.
Ataskaita K- TSP-B-KK. Atliekant konsolidavimo procedūras grupėje suderintos visos sandorių
sumos, todėl VSAKIS sistemoje grupėje nebelieka VSS nesuderintų sandorių sumų. Nesuderintos
sandorių sumos nacionaliniu lygiu likusios už grupės ribų neturi įtakos Savivaldybės konsoliduotųjų
ataskaitų rinkiniui. KF AR pildytojas patvirtino konsoliduotų ataskaitų pilnumą publikuojant
konsoliduotų komentarų duomenų paketą. KF AR tvirtintojas atliko galutinį konsoliduotų ataskaitų
tvirtinimą integruojant konsoliduotų komentarų duomenų paketą.
Ataskaita K-PKA-D-KK. Visiems koreguojantiems įrašams yra pateiktos pateisinančios pažymos.
Rankiniai įrašai pateikti konsolidavimo formose, rankinių įrašų koregavimo operacijos pateiktos
dvejybiniu įrašu. Palyginus konsolidavimo 2014 m. su 2019 m., 2014 m. atlikta 79 arba 25,57 proc.
rankinių įrašų, 0 2019 m. 51 arba 16,51 proc. Konsoliduojantys subjektai duomenis į VSAKIS
sistemą pateikė vadovaujantis Konsolidavimo metodikos reikalavimais.
Ataskaita K-TSP-A-KK. VSAKIS yra nustatomas informacijos, kuri yra derinama su kitais VSS,
reikšmingumo lygis. Didžiausia leistina VSAKIS su kitu VSS nesuderinta suma kiekvienoje
tarpusavio operacijų derinimo grupėje neviršijo 100,00 Eur. Nesutapimai iki konsolidavimo proceso
pabaigos ištaisyti. VSS, kurių FAR duomenys nebuvo įtraukti į ankstesnio ataskaitinio laikotarpio
atitinkamus KF AR, VSS tarpusavio operacijoms suderinti pateikia informaciją apie operacijas
atskirai su kiekvienu VSS nurodytas tarpusavio operacijų derinimo grupes. VSS, kurių FAR
duomenys buvo įtraukti į atitinkamus KF AR, kitą ataskaitinį laikotarpį turi suderinti informaciją
apie pradinius likučius tik su tais VSS, kurių FAR duomenys nebuvo įtraukti į praėjusio ataskaitinio
laikotarpio atitinkamus KF AR. Suderinta tarpusavio operacijų informacija yra teikiama VSAKIS
atskirose duomenų įvedimo formose ir detalizuojama.
Konsoliduotos FBA eil. B. "Biologinis turtas". Biologinio turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį pateiktas aiškinamojo rašto 9, 10 prieduose. 2019-12-31 biologinio turto likutis 41,69 tūkst. Eur. Tai ne žemės ūko veikloje naudojamas biologinis turtas, kurį sudaro parkai,
Finansų ministro 2007-12-28 isakymas Nr. 1K-388 .Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir tinansinės atskaitomybės
ojo standarto patvirtinimo".
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želdiniai. Didžiausią biologinio turto dalį sudaro 41,3 tūkst. Eur arba 99,01% (Savivaldybės
administracija), 0,3 tūkst. Eur arba 0,69% (Saugų vaikų globos namai), 0,1 tūkst. Eur arba 0,26%
(Žibų pradinė mokykla).
Konsoliduotos FBA eil. C. "Trumpalaikis turtas" str. III. 5. "Sukauptos gautinos sumos".
Savivaldybės per vienerius metus gautinos sumos sudarė - 7 282,99 tūkst. Eur. Konsoliduotoje
FBA teisingai nurodytos sukauptos gautinos sumos, Aiškinamajame rašte neatitikimų nenustatyta.
Konsoliduotos FBA eil. D. "Finansavimo sumos". Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo
sumos iš valstybės biudžeto sudarė 45 819,19 tūkst. Eur. Finansavimo sumų iš Savivaldybės
biudžeto konsoliduotose ataskaitose neturi likti - visos sumos yra eliminuojamos derinamose ir
nederinamose operacijose.
Konsoliduotos FBA eil. C. "Trumpalaikis turtas", str. V. "Pinigai ir pinigų ekvivalentai".
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 4 879,64 tūkst. Eur. Didžiąją
dalį pinigų ir pinigų ekvivalentų likučio sudarė: 2 461,4 tūkst. Eur arba 50,4% Šilutės rajono
savivaldybės administracijos, 1 450,9 tūkst. Eur arba 29,7% Savivaldybės iždo, 413,9 tūkst. Eur
arba 8,48% Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro, 245,30 tūkst. Eur arba 5,02 % Viešosios
įstaigos Šilutės ligoninės.
Konsoliduotos FBA eil. F. "Grynasis turtas", str. II "Nuosavybės metodo įtaka" ir str. 111.1
"Einamųjų metų perviršis ar deficitas". Savivaldybės grynasis turtas 2019-12-31 sudarė 64
806,33 tūkst. Eur. arba 41,2 proc. Savivaldybės turto sumos. Į Savivaldybės grynąjį turtą įtraukta
nuosavybės metodo įtaka sudarė 5 617,69 tūkst. Eur. Nuosavybės metodo įtaka ataskaitinio
laikotarpio grynajam perviršiui/deficitui sudarė 5 228,72 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį
viešojo sektoriaus subjektų dalininko kapitalas padidėjo 22,58 tūkst. Eur, kadangi į konsolidavimo
schemą įtraukta nauja Viešoji įstaiga "Šilutės sportas". 2019 metų pabaigoje dalininko kapitalas
(steigėjo įnašas) sudarė 722,4 tūkst. Eur.
Konsoliduota pinigų srautų ataskaita. Konsoliduotieji Savivaldybės pinigų srautai iš pagrindinės
veiklos rodo, kokiu mastu Savivaldybė finansavo savo veiklą iš mokesčių, kitų pajamų, gautos
finansinės paramos. 2019-12-31 pagrindinės veiklos pinigų srautai - 17 934,17 tūkst. Eur.
Konsoliduotos VRA eil. E. "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas". Savivaldybės
biudžeto finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2019 m. sudarė 279,57 tūkst. Eur, sąnaudos 198,38 tūkst. Eur.
Konsoliduotos VRA eil. E. "Finansavimo pajamos". Konsoliduotoje VRA teisingai pateikti VSS
finansavimo pajamų duomenys. Mokesčių pajamos bendrąja verte sudarė 23 508,25 tūkst. Eur.
Konsoliduotos VRA eil. B. "Pagrindinės veiklos sąnaudos". Pagrindinės veiklos sąnaudos 2019
m. - 65 833,9 tūkst. Eur, iš jų 30,8% tenka švietimo, 23,9% - socialinės apsaugos funkcijoms.
Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms apskaičiuoti VSS patyrė 32 209,7 tūkst. Eur
sąnaudų. Į Savivaldybės KF AR įtraukiamos viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų finansinės
ataskaitos, tačiau didžioji dalis sveikatos apsaugos funkcijai tekusių darbo užmokesčio sąnaudų
finansuota ne iš savivaldybės ar valstybės lėšų, 0 iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto.
Konsoliduotos FBA eil. A. "Ilgalaikis turtas".
Užregistruoto
konsoliduoto
ilgalaikio
nematerialiojo turto likutinė vertė - 420,09 tūkst. Eur. Per metus nematerialusis turtas padidėjo
71,62 tūkst. Eur.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savivaldybėje užregistruoto konsoliduoto ilgalaikio
materialiojo turto likutinė vertė sudarė 133 653,22 tūkst. Eur. Didžiausią dalį savivaldybės
konsoliduotojo ilgalaikio materialiojo turto sudaro infrastruktūra ir kiti statiniai - 58 170,91 tūkst.

12
Silutės rajono savivaldybes 2019 metu konsoliduotųju
finansiniu ataskaitu rinkinio, Savivaldybes biudžeto
ir turto naudojimo finansinio ir teisetumo audito ataskaita

Eur, pastatai 47 761,19 tūkst. Eur. Per 2019 m. ilgalaikis materialusis turtas padidėjo
11 305,82 tūkst. Eur. 2019 m. apskaičiuotas 5 333,41 tūkst. Eur ilgalaikio materialiojo turto
nusidėvėjimas ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta nusidėvėjimo suma sudaro 94 757,19
tūkst. Eur. 2019 m. ilgalaikio materialiojo turto įsigyta - 19 726,76 tūkst. Eur. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje turto nuvertėjimas sudarė 0,56 tūkst. Eur.
Konsoliduotos FBA eil. C. "Trumpalaikis turtas", str. "Per vienerius metus gautinos
sumos".
Nuvertėjimo požymiai pagrįsti ir atitinka 17-ojo VSAF AS nuostatas, užregistruotas
teisinga verte ir teisingomis sąskaitų korespondencijomis; nuvertėjimas apskaičiuotas teisinga suma,
skaičiuojant nuvertėjimą taikomas nuvertėjimo procentas. Nustatyta, kad suma iškelta iš ilgalaikių
gautinų sumų į trumpalaikes gautinas sumas po vienerių metų gautinų sumų einamųjų metų dalies
yra teisinga; Aiškinamajame rašte pateikta per vienerius metus gautinas sumas teisingai; nurodytos
gautinos sumos, kurių nuvertėjimas pripažintas; FBA nurodyta per vienerius metus gautina suma
(C.III.l - C.III.6 eil.) sutampa su Aiškinamajame rašte nurodytomis sumomis. KFAR nurodyta per
vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas sutampa su Aiškinamajame rašte nurodytomis
sumomis. Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas 333,9 tūkst. Eur.
KF AR 2019 m. įsipareigojimų srities duomenys. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 7 122,76 tūkst. Eur. Trumpalaikiai
finansiniai
įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 7 567,74 tūkst. Eur. Iš jų 1 643,11 tūkst. Eur sudarė ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis. Paskolos, kurių grąžinimo
terminas ilgesnis nei vieneri metai - 8 722,7 tūkst. Eur.
Rengiant 2018 m. KFAR, VSS užregistravo klaidų taisymus po 2018 metų KFAR
patvirtinimo VSAKIS. Žemesnio lygio VSS atliktų taisymų įtaka įvertinta Savivaldybės 2019 m.
KFAR. Pastebėtos klaidos ištaisytos pagal 7 VSAF AS reikalavimus. Apskaitos keitimo ir klaidų
taisymo įtaka FBA ir VRA straipsniams sudarė - 4 606,72 tūkst. Eur. iš jų: VSS iš savivaldybės
biudžeto gautų finansavimo sumų pergrupavimo atstatymas - 4 581,4 tūkst. Eur, Šilutės rajono
savivaldybės iždo ataskaitų duomenys - 7,1 tūkst. Eur.
Visi konsolidavimo klaidų taisymo įrašai pateisinti buhalterinėmis pažymomis, koreguota
VSS neteisingai pateikta eliminavimo informacija, pataisytos subjektų apskaitoje nustatytos klaidos.
Savivaldybės administracijos konsolidatorius taiko kontrolės procedūras, užtikrinančias, kad jų
KFAR būtų nurodyta teisinga informacija, ar isitikina, kad konsoliduojamų subjektų FAR teisingi.
Remiantis VSS tarpusavio sandorių suderinimo pažyma, darytina išvada, kad Savivaldybes 2019 m.
KFAR pateiktas suderinus visus sandorius. KFAR pagal derinimo ir eliminavimo ryšius yra
korektiškas. VSAKIS užtikrina, kad tinkamai sutikrintos ir atliktos kontrolės procedūros.
Konsolidavimo procese dalyvaujančių VSS pateikti duomenys VSAKIS yra teisingi ir patikimi.
1.2. Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2019 m. Ataskaitos
vertinimas
Už Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos (bendros)
parengimą atsakinga Savivaldybės administracija. Savivaldybės administracija 2020-05-07 Kontrolės
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ir audito tarnybai pateikė Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2019 m.
ataskaitąj' (toliau - Turto ataskaita).
Nefinansinio turto, kurį savivaldybės biudžetinės įstaigos patikėjimo teise valdo, naudoja ir
disponuoja juo 2018-12-31 balansinė vertė - 100 103,8 tūkst. Eur, ilgalaikis materialusis turtas (balansinė vertė) 99 489,1 tūkst. Eur, ilgalaikis nematerialusis turtas - 335,3 tūkst. Eur, atsargos260,6 tūkst. Eur.
Nefinansinio turto, kurį savivaldybės biudžetinės įstaigos patikėjimo teise valdo, naudoja ir
disponuoja juo 2019-12-31 balansinė vertė - 109 574,8 tūkst. Eur, ilgalaikis materialusis turtas (balansinė vertė) 108 937,8 tūkst. Eur, ilgalaikis nematerialusis turtas - 406,8 tūkst. Eur, atsargos 188,5 tūkst. Eur.
Savivaldybės tarybos veiklos reglamento 257.1.2.p.23, Tarybos patvirtinto Tvarkos aprašo
26 str.", 48 str. 25 nustatyta, kad Administracijos direktorius Savivaldybės tarybai - kasmet iki
einamųjų metų liepos 1 d. teikia Savivaldybės tarybai Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą. Savivaldybės administracija Kontrolės ir
audito tarnybai nustatytais terminais pateikė Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo 2017, 2018 m. ataskaitas'?' (toliau - Turto ataskaita).
Nesivadovauta Savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. Tl-2379 patvirtinto
Tvarkos aprašo 48 str. ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamento 257.1.2.p., "Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita, teikiama
Savivaldybės tarybai - kasmet iki einamųjų metų liepos 1 d."
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
2017 ir 2018 metų ataskaitos nebuvo pateiktos svarstyti Tarybai.
Savivaldybės administracijai rekomendavome Turto ataskaitą teikti Tarybai teisės aktų
nustatyta tvarka.
1.3.

Valstybės lėšu, turto naudojimas ir apskaita

Valstybės kontrolė nustatė neatitikimus ir 2015-07-31 Valstybinio audito ataskaitoje Nr. S(10-3885)-1547 rekomendavo Šilutės rajono savivaldybei grąžinti netinkamai panaudotus 130,908
tūkst. Eur, ne pagal paskirtį panaudotas valstybės biudžeto dotacijas - melioracijos statiniams
rekonstruoti, 0 ne valstybei nuosavybės teise priklausantiems melioracijos ir hidrotechnikos
statiniams valdyti ir naudoti. Pagal 2016-01-16 sutartį Nr. 8P-16-006 Savivaldybė per 5 metus turės

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-07 raštas Nr. R3-(4.1. 8.)-2662 .Dėl Savivaldybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos pateikimo".
23 Tarybos
2014-04-24 sprendimas Nr. T1-2088 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento
patvirtinimo" (su pakeitimais.
24 Tarybos
2019-10-31 sprendimo Nr. T1-156 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo lr
disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo"
25 Tarybos 2014-12-18
sprendimas Nr. TI-2379 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo".
26 Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018-05-04 raštas Nr. R3-(4.1.11.)-3401 .Dėl Savivaldybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos pateikimo", Administracijos direktoriaus 2019-05-07 raštas Nr. R3-(4.1. 8.)2662 .Dėl Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos pateikimo".
22

14
Silutės rajono savivaldybės 2() f 9 meili konsoliduotųju
ataskaitu rinkinio. Savivaldybes biudžeto
ir turto naudojimofinansinio
ir teisėtumo audito ataskaita

[lnansiniu

grąžinti 130,908 tūkst. Eur. Savivaldybės administracija iki 2019-12-31 Sutartinį isipareigojimąt
įvykdė, Žemės ūkio ministerijai grąžino 26,182 tūkst. Eur28.
Paskutinis mokėjimas numatytas iki 2020-12-31. Savivaldybės 2019 metų biudžete lėšos
panaudotų lėšų grąžinimui buvo suplanuotos. Ilgalaikiai jsipareigojimai
130,908 tūkst. Eur
tinkamai atvaizduoti apskaitoje.
Sutartinių įsipareigojimų, einamųjų metų isipareigojimu dalis - 26,182 tūkst. Eur
neatvaizduota ir sumažinta Savivaldybės administracijos 2019-12-31 apskaitos registruose,
finansinių ataskaitų rinkinyje (FAR), konsoliduotame finansinių ataskaitų rinkinyje (KFAR).
1.4. Nepakankamas

dėmesys skiriamas nekilnojamojo

turto valdymo koordinavimui ir

kontrolei
Audituojami subjektai, kuriuose atliktos audito procedūros: Šilutės rajono savivaldybė, jos
institucijos, įmones, įstaigos ir organizacijos, valdančios SNT.
Audito metu dėl nustatytų neatitikimų, teisės aktų nesilaikymo atvejų teikėme išvadas:
•
Nekilnojamojo turto valdymas numatytas Savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros
plano atskirose srityse, tačiau Savivaldybėje nėra patvirtinto dokumento, kuriame būtų nustatytos,
patvirtintos NT valdymo Savivaldybės teritorijoje kryptys.
•
Savivaldybėje konsultacijos su vietos bendruomene dėl SNT valdymo vyksta įvairiomis
formomis: diskusijos, susitikimai, tačiau konsultavimo rezultatai dokumentiškai neįforminti.
•
Nesivadovauta Savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. Tl-2379 patvirtinto
Tvarkos aprašo 48 str. ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamento 257.1.2.p., "Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita, teikiama
Savivaldybės tarybai - kasmet iki einamųjų metų liepos 1 d."
•
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
2017 ir 2018 metų ataskaitos nebuvo pateiktos svarstyti Tarybai.
•
Šilutės rajono savivaldybėje nenustatyta tvarka, kuria reikėtų vadovautis dėl NT, kuris
neturi savininko (ar savininkas nežinomas), nustatymo, apskaitymo ir dokumentų pateikimo.
•
Aštuoniolikai
panaudos sutartys.

(18) žemės sklypų, kurie reikalingi

pastato eksploatacijai,

nesudarytos

•
Šešiems (6) žemės sklypams suformuotas sklypas ir apibrėžtos ribos, bet nepateiktas
prašymas NŽT perduoti neat1ygintinai naudotis valstybinės žemės sklypą, kurio reikia pastatams
eksploatuoti.
•

Septyniems (7 vnt.) negyvenamosios paskirties pastatams nesuformuoti žemės sklypai.

•
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms naudojamas pagal paskirtį
nuosavybės teise priklausantis NT, viso 368 617,2 kv m, kuris užregistruotas
registruose.

Savivaldybei
viešuosiuose

•
Trijose (3) biudžetinėse įstaigose ir 1 UAB (Rusnės specialioji mokykla, Šilutės turizmo ir
informacijos centras, Šilutės H. Šojaus muziejus, UAB "Šilutės šilumos tinklai") NT - kultūrinės
vertybės, kurių bendra vidutinė rinkos vertė iš viso - 608,995 tūkst. Eur, teisingai užregistruotos
apskaitoje, Kultūros vertybių registre.

27
28

Savivaldybės administracijos ir Žemes ūkio ministerijos sutartis Nr. 8P-16-006 (2015 12 29 Nr. R5-( 4.1.5)-932).
Swedbank 2019-12-18 sąskaitos išrašas Nr. 21976 (netinkamai panaudotos lėšos pagal grafiką).
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•
Ne visas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis NT yra naudojamas
funkcijoms įgyvendinti.

savivaldybės

•
Nepakankamai efektyviai naudojamas Savivaldybės turtas, 105 NT vnt., kurių plotas 6 626,31 m2, balansinė vertė - 84,383 tūkst. Eur (ūkio paskirties pastatai, jų priklausiniai ir kt.),
kuriais faktiškai naudojasi fiziniai asmenys - gyventojai, turintys teisę be konkurso juos
privatizuoti.
•
Audituojamu laikotarpiu (2017 m., 2018 m., 2019 m. I pusmetyje) galiojančioje Tvarkoje
(2014-12-18 Tarybos sprendimas Nr. Tl-2379) nebuvo numatyta dėl nenaudojamo, neprivatizuoto
Savivaldybės turto efektyvaus tolimesnio panaudojimo.
•
Savivaldybės reikmėms nenaudojami ūkio paskirties pastatai, 105 NT vnt., kurių plotas - 6
626,31 m2 (ūkio paskirties pastatai, jų priklausiniai, sandėliai, jų dalys ir kt.) kontrolės tikslais yra
nepaženklinti inventoriniais numeriais.
•
Gauta iš viso 2017-2019 I pusm. pajamų už trumpalaikę NT nuomą: 8 406,26 Eur (pagal
atrinktus audito pavyzdžius). Biudžetinės įstaigos nepakankamai išnaudoja NT trumpalaikei
nuomai, negauna papildomai už trumpalaikę nuomą pajamų.
Audito metu nustatyti neatitikimai turėjo jtakos 2019-12-31 Savivaldybės lėšu ir turto
valdymo, naudojimo duomenų tikslumui.
Audito metu pateiktos 12 rekomendacijos", rekomendacijų jgyvendinimo terminas iki 2020-06-01,
kurios iki konsolidavimo pabaigos jgyvendintos.

1.5. Kelių priežiūros ir plėtros programos vertinimas
Vertinimo objektas - lėšos skirtos Šilutės rajono savivaldybei iš Kelių priežiūros ir plėtros
programos (toliau - KPPP), pagal sudarytas finansavimo sutartis su Lietuvos automobilių kelių
direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Audituojamas subjektas - Savivaldybės administracija
(rajono seniūnijos).
Savivaldybės tarybos sprendimu'" patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų,
skirtų Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti
(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašas, kuris
nustato Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) lėšų skirstymo metodiką, skirtų
lėšų panaudojimą, atsiskaitymą už asignavimus.
Pagal patvirtintą tvarkos aprašą, ne mažiau kaip 50 procentų gaunamų Programos lėšų turi
būti naudojama kapitalo investicijoms į Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą,
rekonstravimą ir kapitalinį remontą ir ne mažiau, kaip 5 procentai skirtų lėšų turi būti naudojama
saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) finansuoti. Faktiškai 2019 metais
Programos lėšos panaudotos: turtui įsigyti - 65,5 proc., (iš jų: naujai statybai, rekonstravimui - 35,3
proc.), eismo saugumui - 20,4 proc.
Administracija sudarė Finansavimo sutartis, pagal kurias buvo numatyta skirti lėšas:
Sutartis Nr. S-0271 - skirta 2 030,9 tūkst. Eur; panaudota - 2 029228,48 Eur;
Sutartis Nr. S-0725 - skirta 74,3 tūkst. Eur; panaudota - 74 300,00 Eur;

Kontrolės ir audito tarnybos 2020-04-30 Nekilnojamojo turto valdymo veiklos audito ataskaita Nr. KI4-3.
Savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimu Nr. TI-571 patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų
Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir
saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašas,
29
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Sutartis Nr. S-0726 - skirta 103,8 tūkst. Eur; panaudota - 103 800,00 Eur;
Sutartis Nr. S-0727 - skirta 242,50 tūkst. Eur; panaudota - 224 858,30 Eur;
Iš viso pagal keturias finansavimo sutartis 2019 m. Šilutės rajono savivaldybei
numatyta skirti 2 836,50 tūkst. Eur.

buvo

Asignavimų 2019 m.: planas - 2 836 500,00 Eur, kasinės išlaidos - 2 815 914,89 Eur.
Faktiškai 2019 m darbų (paslaugų) atlikta už 2 815 914,89 Eur, iš jų 971 265,12 Eur išlaidoms, 1
844 6491,77 Eur turtui įsigyti - sandoriams su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu.
Patikrinus atliktų darbų aktus bei pateiktas sumas Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
2019-12-31 ataskaitoje (Forma Nr. 2) nustatyta, kad 2019 m. Susisiekimo valstybinės ir vietinės
reikšmės keliais užtikrinimo programai asignavimu planas, jskaitant patikslinimus 2 836,50 tūkst.
Eur, gauti asignavimai 2815914,89 Eur,panaudoti asignavimai - 2815914,89 Eur.
Sutikrinome kelių plėtros sąskaitos Luminor banke lėšų judėjimą pagal sąskaitos išrašus ir
nustatėme, kad pajamos per 2019 m. - 2957 593,89 Eur, išlaidos per 2019 m. - 2957593,89 Eur.
Atrankos būdu patikrinus pirminių ūkinių operacijų atvaizdavimą buhalterinėje apskaitoje bei
metinėse ataskaitose - neatitikimų nenustatyta,
Patikrinus 2019 m. skirtų lėšų panaudojimą pagal 4 Finansavimo sutartis, atliktų darbų
aktus, Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019-12-31 ataskaitą, neatitikimų nenustatyta. Šilutės
rajono savivaldybė 2019 metų Ataskaitą apie kelių priežiūros programos finansavimo lėšų
panaudojimą ir atliktus darbus 2020-02-27 pateikė Lietuvos automobilių kelių direkcijai.
Kelių priežiūros ir plėtros programos asignavimai panaudoti vadovaujantis Kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu bei Finansavimo sutartyse nurodyti ems
tikslams.
1.6. Modernizavimo darbai Administracijoje apskaityti tinkamai
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo
departamentas, parengė Rekomendacijasi.Vadovaujantis
12-ojo VSAF AS nuostatomis esminio
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainai priskiriama paslaugos pirkimo kaina, negrąžinami
mokesčiai ir visos tiesiogiai su įsigijimu susijusios išlaidos, prie kurių priskiriamos investicijų
projekto parengimo, projekto įgyvendinimo administravimo ir techninės priežiūros išlaidos. Į
esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikainą neįtraukiamos palūkanos ir kitos skolinimosi išlaidos,
o pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos padaromos.
Savivaldybės administracija, gavusi iš paslaugų tiekėjo ar administratoriaus investicijų
projekto parengimo, projekto įgyvendinimo administravimo ir techninės priežiūros atliktų darbų
aktą ar PVM sąskaitą faktūrą (sąskaitą faktūrą) ar kitus išlaidas pagrindžiančius dokumentus, savo
buhalterinėje apskaitoje užregistravo esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikainą ir tiekėjams
mokėtiną sumą. Administracijos direktoriaus 2019-12-31 įsakymu AI-1456 Administracijos
apskaitoje 120210 1 "Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina" įtraukti atlikti modernizavimo
darbai, padidinama gyvenamųjų patalpų vertė - 8 945,92 Eur.
Administracijos apskaitoje 1202101 "Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina" 2019-12-31
užregistruoti atlikto esminio ilgalaikio materialiojo turto pagerinimo darbai - 8 945,92 Eur.

Finansų ministerijos Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo departamento rekomendacijos NR. TR- 6/2017-12 .Dėl
savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų atnaujinimo, įgyvendinant daugiabučių namų
atnaujinimo (modernizavimo) programą, išlaidų ir valstybės paramos buhalterinės apskaitos", (redakcija),
31
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Pagal pateiktus 2019-06-17 UAB "Šilumos tinklai" ir Savivaldybės administracijos
duomenis nustatyta, kad Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų
atnaujinimo (modernizavimo) darbai 2019 metais buvo atlikti32, tai įrodo 2018-12-14 statybos
užbaigimo aktas ".
Administracijos apskaitoje 1202101 "Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina" 2019-12-31
(gyvenamųjų patalpų esminio pagerinimo darbai) 8,9 tūkst. Eur užregistruoti.
Administracijos Centralizuota buhalterija pateikė Savivaldybės gyvenamųjų patalpų
atnaujinimo darbų skolinių įsipareigojimų duomenis (sumą) 169,6 tūkst. Eur ,- atvaizduota Skolinių
įsipareigojimų ataskaitoje, Forma Nr 3-sav.
1.7. Nepakankamai vykdomi Socialinio būsto nuomos sutarčių sutartiniai įsipareigojimai
Audituojamas subjektas - Savivaldybės administracija. Savivaldybės būsto fondas iš viso 263 vnt., plotas - 12 787,32 kv. m., balansinė vertė -1 822 200,75 Eur, iš jų: Socialinis būstas 131
vnt., Savivaldybės būstas 132 vnt.
Tarybos sprendimu patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos
tvarkos aprašo priedo - Socialinio būsto nuomos sutarties 7.1. p.34 nustato "įregistruoti pasirašytą
Sutartį Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, 0 Sutarčiai pasibaigus, ją išregistruoti".
Nesivadovauta Socialinio būsto nuomos sutarties 7.1. p., visos sudarytos Savivaldybės socialinio
būsto nuomos sutartys nuo 2016 metų neiregistruotos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto
registre.
Faktinio patikrinimo metu nustatyti Savivaldybės socialinio būsto nuomos sutarčių (toliau
- Sutartis) nustatytos tvarkos ir sqlygų valdyti ir naudoti socialini būstq nesilaikymo atvejai:
•
Nesilaikyta Sutarties reikalavimų, pasitaikė atvejų, kai nuomininkai neinformuoja
Savivaldybės administracijos pasikeitus šeimos narių skaičiui, gimus vaikui ar išvykus šeimos
nariui. Pasikeitus šeimos narių skaičiui, turi būti sudaroma nauja Sutartis.
•
Nesilaikyta Sutarties 13 p. (2013 m. sutartyse), "pagal nuomos sutartį gyvenamojoje
patalpoje turi teisę apsigyventi tie nuomininko šeimos nariai ir buvę šeimos nariai, kurie yra
įvardyti sutartyje". Pasitaikė atvejų, kai gyvenamojoje patalpoje (nuomininkų parodymais)
apsigyvenę sutartyje ne įrašyti asmenys (sugyventiniai, draugai).
•
Nesilaikyta Sutarties 4.8 p., nuomininkas įsipareigoja "savo lėšomis ne rečiau kaip kas 5
metus daryti einamąjį socialinio būsto remontą". Pasitaikė atvejų, kai nuomininkai nedaro socialinio
būsto einamojo remonto savo lėšomis, atskiros patalpos: vonia/ kambariai neremontuoti nuo būsto
gavimo dienos, nuo turto perdavimo nuomininkui juo naudotis.
•
Nesilaikyta Sutarties 4.9 p. (2017 m., 2018 m. sutartyse), 12 p. (2013 m. sutartyse),
nuomininkas, "norėdamas pagerinti socialinį būstą, turi gauti rašytinį Nuomotojo leidimą, kuriame
gali būti aptariama pagerinimo apimtis, pagerinimo atlikimo terminas, pagerinimui panaudotų lėšų
atlyginimo sąlygos", "Nuomininkas ir jo šeimos nariai gali pertvarkyti ir perplanuoti gyvenamąją
patalpą bei pagalbines patalpas tik raštu leidus nuomotojui". Pasitaikė atvejų, kai nuomininkai

Uždarosios akcinės bendrovės "Šilutės šilumos tinklai" 2019-06-17 pažyma Nr. 2R-(1.16)-341.
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos statybos užbaigimo 2018-12-14
aktas Nr. ACCA-30-181214-003S6.
34 Šilutės rajono savivaldybės
tarybos 2019-11-28 sprendimas Nr. Tl-189 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės būsto ir
socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo", priedas - Socialinio būsto nuomos sutartis.
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neinformavo Savivaldybės administracijos dėl atliekamų didesnės apimties, nei einamieji remontai,
darbų atlikimo. Nustatytas atvejis, kai atlikti pastato išorės darbai, pristatytas priestatas.
•
Nesilaikyta Sutarties 4.l3 p., nuomininkai Sutartyje nustatyta tvarka nuomotojui nesumoka
būsto nuomos mokesčio.
•
Patikrinimo metu nustatytas atvejis, kai Savivaldybės turtui buvo atliktas remontas
neišbaigtai, balkone matėsi neužtaisyti plyšiai, bėgo vanduo, po remonto praėję daugiau kaip 3
metai. (2019 m. Sutarties 7.6 p. numato, kad Nuomotojas įsipareigoja "savo lėšomis daryti
socialinio būsto kapitalinį remontą, siekiant užtikrinti, kad socialinis būstas būtų tinkamas gyventi ir
atitiktų specialiųjų normų reikalavimus").
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. TI-2492
patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo 6 p.
nustatyta, kad "informacija apie socialinius būstus ir Savivaldybės būstus, kurie nuomojami
asmenims ir šeimoms Aprašo 5 p. numatytais atvejais, viešai skelbiama per 5 darbo dienas po
nuomos sutarties pasirašymo savivaldybės interneto svetainėje."
Patikrinus (2020-02-12) Savivaldybės interneto svetainėje informacijq apie socialinius
būstus ir Savivaldybės būstus, kurie nuomojami asmenims ir šeimoms nustatyta, kad minėta
informacija nebuvo pateikta. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie 2018 m.,
2019 m. socialinių būstų pirkimą.
Visas NT Įtrauktas į apskaitą 1202101 sąskaitoje "Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina",
Savivaldybės būsto fondui priskirtas NT yra inventorizuotas, į inventorizacijos apyrašus įtrauktas
pagal kiekvieną turto vienetą, pagal turto buvimo vietą.
Audito metu pateikta 12 rekomendaciju'", kurios įgyvendintos iš dalies.
Visos sudarytos Savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartys nuo 2016 m. nejregistruotos Lietuvos
Respublikos Nekilnojamojo turto registre.
1.8. Vis didesnis dėmesys skiriamas vienai iš kontrolės priemonių - inventorizacijai
Inventorizacija - turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir faktiškai rastų jų likučių palyginimas
su buhalterinės apskaitos duomenimis. Inventorizacijos atlikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.719 (su pakeitimais) patvirtintos inventorizacijos
taisyklės, pagal jų nuostatas turi būti inventorizuojamas visas įstaigoje esantis turtas - ir įtrauktas į
buhalterinę apskaitą (nuosavybės arba patikėjimo teise įgytas, nuomojamas, saugomas, gautas
perdirbti), ir dėl kokių nors priežasčių į ją neįtrauktas.
Įstaigos vadovas įstatymų nustatyta tvarka atsako už inventorizacijos organizavimą ir
atlikimą laiku, inventorizavimo duomenų išsaugojimą, sutikrinimo žiniaraščiuose nustatytų trūkumų
išieškojimą, kartu su vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) - teisingų inventorizacijos rezultatų,
neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į buhalterinę apskaitą. Neformaliai ir kruopščiai atlikta
įstaigose inventorizacija yra vienas iš būdų išsiaiškinti, kaip efektyviai valdomas turtas, kiek turto
tiksliai yra, ar užtikrinta turto apsauga, ar atsakingi asmenys atlieka darbo funkcijas, ar vykdoma
vidinė kontrolė.

Kontrolės ir audito tarnybos 2020-05-08 ataskaita Nr. K14-4 "Savivaldybės nuomojamo socialinio būsto
vertinimas".
35
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Inventorizacijose dalyvavome stebėtojų teisėmis arba atlikome dokumentiškai. Audituoti
subjektai: Šilutės Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba.
Inventorizacijų metu vertinta iš viso ilgalaikio turto: pradine verte - 1 102,0 tūkst. Eur, likutine
verte - 863,0 tūkst. Eur.
Inventorizacijos komisijos inventorizacijoms atlikimui buvo pasiruošusios tinkamai. Inventorizacija
atlikta faktiškai, apžiūrint vietoje kiekvieno ilgalaikio turto vienetą. Ilgalaikis turtas ženklinamas
teisingai vadovaujantis Vyriausybės nutarimo 20 straipsnio reikalavimus. Inventorizacijos metu
ilgalaikio materialiojo turto pertekliaus ar trūkumo nenustatyta. Pagal nustatytus reikalavimus
atlikta inventorizacija yra informacijos pateikiamos finansinėse ataskaitose patikimumo garantas.
Biudžetinės istaigos 2019 m. visais atvejais užtikrino inventorizacijų tinkamą atlikimą, kad
turtas būtų inventorizuotas ir apskaitytas teisės aktų nustatyta tvarka.
1.9.

Vidaus kontrolės trūkumai VšĮ Šilutės PSPC

Audituojamas subjektas - Viešoji įstaiga Šilutės pirminės sveikatos pneziuros centras
(toliau - PSPC). Audito tikslas - įvertinti audituojamos įstaigos vidaus kontrolę, susijusią su 2019
metų veiklos rezultatais, turto valdymu ir naudojimu bei finansinių ataskaitų rinkinio sudarymu.
Nustatyti vidaus kontrolės nesilaikymo atvejai:
• Nesivadovauta 6-ojo VSAF AS reikalavimais, Aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas
prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį ji paaiškina. GTP A, PSA pastabos nenumeruotos.
Aiškinamajame rašte nedetalizuotos GTP A, PSA nurodytos sumos.
• Nesivadovauta Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str., Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 16
str., 33 str. 2 d., neužtikrintas savalaikis apskaitos informacijos privalomas viešinimas, nustatytais
terminais neskelbtas Įstaigos metinio finansinių ataskaitų rinkinys.
• PSPC įstatuose ir valdymo struktūroje nustatyti neatitikimai. PSPC valdymo struktūroje nurodyti
medicinos punktai, skyriai, tačiau Įstaigos įstatuose tokia informacija nenurodyta.
• Finansų kontrolės taisyklėse nurodyta, kad finansų kontrolės sukūrimo, priežiūros organizavimo
funkcija priskirta "vyriausiojo gydytojo" pareigybei. Įstaigos valdymo struktūroje tokia pareigybė
nepatvirtinta.
• Nesivadovauta PSPC finansų kontrolės Taisyklių 11 p., direktorės pareigybinėje instrukcijoje,
vyr. finansininko, buhalterio pareigybės nuostatuose nenustatyta finansų kontrolė.
• Nesivadovauta Savivaldybės tarybos patvirtintų PSPC įstatų 34.7 p., nepatvirtinta
sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų paslaugų kainų skaičiavimo metodika.

asmens

• Įstaigos Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše nenustatyta tvarka, kurių padalinių
darbuotojams ir kokia proporcija apskaičiuojami ir išmokami vienkartiniai priedai už gerus darbo
rezultatus.
Audito metu pateiktos 8 rekomendacijos'? , kurių igyvendinimo terminas iki 2020-06-15.

36 Kontrolės ir audito tarnybos 2020-05-22 ataskaita Nr. KI4-6 "VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro audito
procedūrų rezultatai".
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1.10. Negalime patvirtinti BĮ finansinių ataskaitų likučio teisingumo
Atlikome 5 VSS: Šilutės rajono savivaldybės

administracija,

Švėkšnos

pirmoji gimnazija, Šilutės Vydūno gimnazija, Juknaičiu pagrindinė mokykla. (2019-12-31)

"Saulės"

gimnazija,

Šilutės

FAR vertinimą, atitikti

apskaitos registrų duomenims ir likučių teisingumą.
"Didžioji knyga" sąskaitų likučiai neteisingai perkelti į 2019-12-31 Finansinės būklės
ataskaitą:
- FBA eil. C. "Trumpalaikis turtas" str. III. 4. "Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas
prekes, turtą, paslaugas" duomenys padidinti 192,00 Eur;
- FBA eil. C. "Trumpalaikis turtas" str. III. 6. "Kitos gautinos sumos" duomenys sumažinti 192,00
Eur (Šilutės pirmoji gimnazija);
- FBA eil. F. "Grynasis turtas" str. IV. 1. "Einamųjų metų perviršis ar deficitas" duomenys padidinti
1 251,00 Eur;
- FBA eil. F. "Grynasis turtas" str. IV. 2. "Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas"
duomenys sumažinti 1 251,00 Eur (Švėkšnos .Baulės" gimnazija).
"Didžioji knyga" sąskaitų likučiai neteisingai perkelti į 2019-12-31 Veiklos rezultatų
ataskaitą:
- VRA eil. H. "Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką" duomenys padidinti
214,00 Eur (Švėkšnos "Saulės" gimnazija);
VRA eil. III. .Pagrindinės veiklos kitos pajamos", str. III. 1. .Pagrindinės veiklos kitos pajamos"
duomenys sumažinti 2 392,00 Eur;
VRA eil. D. "Kitos veiklos rezultatas", str. I. "Kitos veiklos pajamos" duomenys padidinti
2 392,00 Eur (Švėkšnos "Saulės" gimnazija).
- Nuo euro įvedimo dienos VSS apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose (FBA,
VRA, GTPA) pateikiami eurais, nesivadovaujant 28-ojo VSAFAS37 reikalavimais, 2019 m.
finansinė atskaitomybė pateikta iki euro įvedimo buvusia valiuta - litais (Juknaičių pagrindinė
mokykla).
- Aiškinamojo rašto vertinimas:
- sudarant FBA, VRA, PSA, GTP A pateikė pastabas, kurios yra privalomos nurodyti prie
finansinių ataskaitų straipsnio, kurį ji paaiškina (Šilutės Vydūno gimnazija, Švėkšnos .Sauies''
gimnazija).
Grynojo turto pokyčių 2019-12-31 ataskaitose pastabos nenumeruotos. Aiškinamajame rašte
detalizuotos tik Finansinės būklės, Veiklos rezultatų, ataskaitose nurodytos sumos.
- Pinigų srautų, Grynojo turto pokyčių ataskaitoje nurodytos sumos nedetalizuotos (Šilutės rajono
savivaldybės administracija, Šilutės pirmoji gimnazija, Juknaičiu pagrindinė mokykla).
-VSS apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama.
Pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Nesivadovaujant
įstatym0384 st. reikalavimais, Aiškinamajame rašte nepateikta detali informacija apie nebalansinėse
sąskaitose apskaitomą turtą, inventorių (Šilutės rajono savivaldybės administracija).
Apskaitos registre "Didžioji knyga" ir metinėje finansinėje atskaitomybėje 2019-12-31
nustatytos klaidos reikšmingos kokybiniu atžvilgiu. Audito metu pateiktos 4 rekomendacijos'",
kurių jgyvendinimo terminas iki 2020-06-30.
37Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-02-06 įsakymas Nr. lK-033 .Dėl viešojo sektoriaus apskaitos lr
finansinės atskaitomybės 28-ojo standarto patvirtinimo".
38 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymas Nr. IX-574.
39 Kontrolės
ir audito tarnybos 2020-06-01 raštas Nr. Kl0-(1.2.)-24 .Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio
vertinimo".
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Ne visi Savivaldybės VSS (Savivaldybės administracija, ŠUutės pirmoji gimnazija,
Juknaičiu pagrindine mokykla) ištaisė nustatytas klaidas finansiniu ataskaitų rinkiniuose iki
konsolidavimo proceso užbaigimo. Nustatyti neatitikimai finansinėse ataskaitose buvo kokybiškai
reikšmingi.

2. SAVIV ALDYBĖS KONSOLIDUOTOJŲ
VERTINIMAS

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

2.1. Savivaldybės biudžeto pajamos
Šilutės rajono savivaldybės taryba 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TI-1258 patvirtino
2019 metų Savivaldybės biudžetą - 42425,899 tūkst. Eur pajamų, 1 210,219 tūkst. Eur 2018 metų
Savivaldybės biudžeto lėšų likutį, 27,527 tūkst. Eur 2018 metais nepanaudotų žemės realizavimo
lėšų likutį, 70,318 tūkst. Eur nepanaudotų 2018 metais Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos lėšų ir 1 413,0 tūkst. Eur skolintų lėšų. Patvirtinti asignavimai programoms finansuoti 45 005,634 tūkst. Eur.
Savivaldybės biudžeto 2019 metų planuojamos pajamos, palyginus su 2018 metų gautomis
pajamomis, buvo didesnės. Biudžetinių metų eigoje Savivaldybės biudžetas tikslintas Tarybos
sprendimais. Savivaldybės 2019 metų patikslintas biudžeto pajamų planas - 53 013,1 tūkst. Eur,
įvykdymas - 54461,4 tūkst. Eur. Patikslintas biudžeto pajamų planas įvykdytas 102,7%, virš plano
gauta 1 448,3 tūkst. Eur.
Viršyti šie biudžeto pajamų patikslinti planiniai rodikliai, ataskaita Forma Nr. i-sav.
duomenimis:
turto mokesčių pajamų planas 1 243,3 tūkst. Eur, surinkta 1 451,0 tūkst. Eur arba 116,7%,
virš plano gauta 207,7 tūkst. Eur;
žemės mokesčio planas 409,5 tūkst. Eur, surinkta 555,9 tūkst. Eur arba 135,8%, virš plano
gauta 146,4 tūkst. Eur;
fizinių asmenų žemės mokesčio planas 409,5 tūkst. Eur, surinkta 504,2 tūkst. Eur, arba
123,1%, virš plano gauta 94,7 tūkst. Eur;
juridinių asmenų žemės mokesčio neplanuota, surinkta 51,7 tūkst. Eur, virš plano gauta 51,7
tūkst. Eur;
paveldimo turto mokesčio planas 5,0 tūkst. Eur, surinkta 10,3 tūkst. Eur, virš plano gauta 5,3
tūkst. Eur;
nekilnojamojo turto mokesčio planas 828,8 tūkst. Eur, surinkta 884,8 tūkst. Eur arba 106,7%
virš plano gauta 56,0 tūkst. Eur;
nuomos mokesčio už valstybinę žemę pajamų planas 100,0 tūkst. Eur, surinkta 117,7 tūkst.
Eur arba 117,7%, virš plano gauta 17,7 tūkst. Eur;
pajamų iš baudų ir konfiskacijų neplanuota, surinkta 4,4 tūkst. Eur, surinkta 63,5 tūkst. Eur
arba virš plano gauta 59,1 tūkst. Eur;
ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamų planas 464,0 tūkst. Eur, surinkta 538,0
tūkst. Eur arba 115,9% virš plano gauta 74,0 tūkst. Eur;
mokesčių už valstybinius gamtos išteklius pajamų planas 121,0 tūkst. Eur, surinkta 195,1
tūkst. Eur arba 161,2%, virš plano gauta 74,1 tūkst. Eur pajamų;
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rinkliavų pajamų planas 1 050,0 tūkst. Eur, surinkta 1 080,2 tūkst. Eur virš plano gauta 30,2
tūkst. Eur arba 102,9%;
pastatų ir statinių realizavimo pajamų planas 101,0 tūkst. Eur, surinkta 151,7 tūkst. Eur virš
plano gauta 50,7 tūkst. Eur arba 150,2 %;
pajamų už angliavandenilių išteklių mokestį planas 20,0 tūkst. Eur, surinkta 41,3 tūkst. Eur,
virš plano gauta 21,3 tūkst. Eur arba 206,5%.
Neivykdyti šie biudžeto pajamų patikslinti planiniai rodikliai:
gyvenamųjų namų realizavimo pajamų planas 101,0 tūkst. Eur, surinkta 39,6 tūkst. Eur,
negauta 61,4 tūkst. Eur;
pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą planas 175,5 tūkst. Eur, surinkta
173,9 tūkst. Eur arba 99,0%, negauta 1,6 tūkst. Eur;
biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas planas 114,6 tūkst. Eur, įvykdymas 98,0
tūkst. Eur arba 85,5%, negauta 16,6 tūkst. Eur.
įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas 911,4 tūkst. Eur,
įvykdymas 879,2 tūkst. Eur arba 96,5%, negauta 32,2 tūkst. Eur;
mokesčio už medžiojamų gyvūnų išteklius planas 20,0 tūkst. Eur, surinkta 18,8 tūkst. Eur,
negauta 1,2 tūkst. Eur pajamų.
kitų neišvardintų pajamų planas 192,7 tūkst. Eur, surinkta 175,6 tūkst. Eur, negauta 17,1
tūkst. Eur pajamų. Savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamų, palyginimas su 2018 metais
atvaizduotas 1 lentelėje.
Savivaldybės 2018-2019 metų biudžeto pajamų palyginimas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Pajamų

pavadinimas

Mokesčiai
Dotacijos
Kitos pajamos
Ilgalaikio materialioįo turto realizavimo pajamos
Iš kitų savivaldybių gautos moksleivio krepšelio lėšos
Iš viso naiamu:

1 lentelė, tūkst. Eur
Skirtumas:
Savivaldybės biudžeto pajamos
+ padidėjo,
2018 m.
2019 m.
- sumažė]o
21638,7
23304,1
+ 1 665,4
+5518,7
22316,2
27834,9
2752,5
2784,4
+31,9
254,9
538,0
+283,1
0,00
0,00
0,00
46962,3
54461,4
+7499,1

Savivaldybės pajamos iš viso 2019 metais 7 499,1 tūkst. Eur didesnės nei 2018 metais, iš
jų: mokesčiai padidėjo 1 665,4 tūkst. Eur, dotacijos padidėjo 5 518,7 tūkst. Eur, kitos pajamos 31,9 tūkst. Eur. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos padidėjo 283,1 tūkst. Eur.
Gyventojų pajamų mokestis mokesčių struktūroje sudaro didžiausią - 93,5% visų surinktų
mokesčių dalį. Savivaldybės Taryba patvirtino 20757,0 tūkst. Eur šio mokesčio surinkimo planą.
2.2. Savivaldybės

biudžeto išlaidos

Šilutės rajono 2019 m. savivaldybės biudžeto patvirtintas patikslintas išlaidų planas 55 592,9 tūkst. Eur, įvykdyta - 54 880,8 tūkst. Eur, mažiau 712,1 tūkst. Eur išlaidų nei planuota
arba 98,7%. Palyginus su 2018 metais (išlaidų vykdymas 48 259,1 tūkst. Eur), ataskaitinių metų
biudžeto išlaidos padidėjo 6 621,7 tūkst. Eur. Biudžeto lėšų likučio audituojamo laikotarpio
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pabaigoje planas buvo 0,0 tūkst. Eur, įvykdymas - 2 301,7 tūkst. Eur, iš jų: apyvartinių lėšų likutis
- 2 160,4 tūkst. Eur.
Metinėse biudžeto vykdymo ataskaitose (forma Nr. I-sav. ir forma Nr. 2-sav.) atvaizduotas
Savivaldybės 2019 m. biudžeto asignavimų panaudojimas pagal valstybės funkcijas. Savivaldybės
biudžeto 2019 m. išlaidų pagal funkcinę klasifikaciją plano vykdymo analizė pateikiama 2 lentelėje.
Savivaldybės biudžeto 2019 m. išlaidų pagal funkcijas plano vykdymo analizė
F.kI.
kodas
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją
2
Bendrosios valstybės paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga
Bustas ir komunalinis ukis
Sveikatos priežiura
Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialinė apsauga
VISO IŠLAIDŲ
Paskolų grąžinimas
IŠ VISO IŠLAIDŲ
Lėšų likutis 2019-12-31

Patikslintas
planas
3
5052,1
29,5
446,6
15063,0
2747,3
476,2
786,6
3801,9
19997,8
5778,9
54179,9
1413,0
55592,9
X

Įvykdyta
4
4926,5
29,5
446,6
14839,4
2656,0
410,1
785,6
3761,0
19894,3
5719,2
53468,2
1412,6
54880,8
2301,7

2 lentelė (tūkst Eur)
Rezultatas
Lyginamasis
svoris visose
(3-4)
proc.
išlaidose, %
7
5
6
8,9
-125,6
97,5
0,1
0,0
100,0
0,8
0,0
100,0
-223,6
98,5
27,0
4,8
-91,3
96,7
-66,1
86,1
0,8
1,4
-1,0
99,8
6,9
-40,9
98,9
-103,5
99,5
36,3
10,4
-59,7
98,9
-711,7
98,7
97,43
2,6
-0,4
712,1
98,7
100,0

Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje pagal valstybės funkcinę klasifikaciją daugiausia
asignavimų skirta ir panaudota švietimui - 36,3% visų išlaidų (palyginus su 2018 m. sumažėjo
2,6%), išlaidos socialinei apsaugai sudaro 10,4% (palyginus su 2018 m. sumažėjo 0,9%),
ekonomikai - 27,0% (palyginus su 2018 m. padidėjo 4,1 %), bendros valstybės paslaugos - 8,9 %
(palyginus su 2018 m. sumažėjo 0,8%).
2.3 Prekių, paslaugų pirkimo procedūros

ne visuomet vykdomos išbaigtai

Audituojamas subjektas - Savivaldybės administracija, Audituotų asignavimų visuma 10 798 829,61 Eur. Audito tikslas - įvertinti Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio
skyriaus atsakingų darbuotojų veiksmus ir veiklos funkcijas: viešųjų pirkimų, sutarčių sudarymo,
sąskaitų-faktūrų pasirašymo ir kt.
• Mažos vertės pirkimai buvo atliekami, nesi vadovaujant Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo
4.2, 8, 9 str. nuostatomis, nebuvo vykdytos pirkimų procedūros: ne skelbiamos apklausos būdas,
nesudarytos sutartys.
• Nesivadovauta Taisyklių 11, 23, 29 str., pirkimų planuose nebuvo įtraukti visi faktiškai
vykdyti prekių, paslaugų pirkimai (kuriems neatliktos apklausos, nesudarytos sutartys).
• Mažos vertės pirkimų Ataskaitoje Atn-3 pirkimų duomenys galimai buvo pateikti
neišbaigtai.
• Pirkimų 201712019 m. planuose buvo įtraukiamos ne visos faktiškai pirktos prekės ir
paslaugos.
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• Administracijos
atsakingi asmenys, už pirkimų planavimą ir prevencinę kontrolę
viešuosiuose pirkimuose, neužtikrino viešųjų pirkimų procedūrų tinkamo atlikimo.
• Pažeidžiant taisyklių 45 p., 49. p. nuostatas, neatlikus viešųjų pirkimų procedūrų ir
nesudarius naujos pirkimo sutarties, Administracija neleistinai iš UAB "Šilutės INFO-TEC" pirko
spausdintuvų, kopijavimo aparatų ir kitos kompiuterinės įrangos, kasečių ir tonerių - 10 161,23 Eur.
• Nesivadovaujant Sutarties 1.2. p., Tvarkos aprašo reikalavimais, nuo 2018-03-09 iki 201907-01 neleistinai nupirkta pildytų, atnaujintų tonerių ir kasečių - 1 498,14 Eur.
• Nesivadovaujant
VPĮ, Mažos vertės pirkimo tvarkos aprašo 8, 9 p. nuostatomis,
Administracija neteisėtai iš UAB "Šilutės INFO-TEC" įsigijo saldainių, sausainių, šokoladų.
• Vykdant kasečių ir tonerių pirkimus, Ūkio skyriaus pirkimų organizatorius nesivadovavo
VPĮ 3 str., netaikė BVPŽ nomenklatūros.
• Naudojantis
prekės.

BVPŽ klasifikatoriaus

kodais, buvo perkamos ne tik paraiškose paminėtos

• Nenurodžius paraiškoje prekių privalomų kodų, nesudarius
sutarties, įsigyta kompiuterių ir kompiuterinės įrangos - 4550,34 Eur.

prekių pirkimo-pardavimo

• Administracija 201712019 m. iš UAB "Šilutės INFO-TEC" neleistinai, nenurodžius pirkimo
objekto kodo, pirko lentynas, stalus, kėdes.
• Naudojantis klasifikatoriaus kodu - "Ūkinės prekės", neteisėtai, nesudarius sutarties
perkamos santechnikos, elektros prekės.
• Administracija pirko prekes ir paslaugas iš vieno ir to paties tiekėjo - UAB "Šilutės INFOTEC", sistemingai nuo 2007 m.
• Nesilaikant VPĮ 17 str. 3 d. nuostatų, planuojant pirkimus ir jiems rengiantis, galimai buvo
siekiama išvengti šiame įstatyme nustatytos tvarkos taikymo ar dirbtinai sumažinti konkurenciją.
• Pirkimui iš UAB "Šilutės INFO-TEC" nepagristai buvo sudaromos palankesnės sąlygos.
Administracija neužtikrino, kad prekėms, paslaugoms skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai.
• Administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas-inžinierius faktiškai atliko, darbo
funkcijas, nenustatytas pareigybės aprašyme: gaunamų prekių, paslaugų kontrolei vykdyti.
• Administracijos Ūkio skyriaus vedėja nevykdė pareigybės aprašyme nustatytų, pavestų
uždavinių ir funkcijų, neatliko jai pavaldžių darbuotojų darbo kokybės kontrolės.
• Buhalterinėje apskaitoje ūkinės medžiagos, raštinės reikmenys, inventorius Administracijos
darbuotojams išduodamas - nurašomas, nesivadovaujant Apskaitos politikos reikalavimais,
nedetalizuojant inventoriaus buvimo-naudojimo vietos ir asmens.
• Administracijos
atsakingi asmenys: už viešųjų pirkimų inicijavimą, organizavimą
(planavimą), organizavimo priežiūrą, prevencinę kontrolę, pirkimų vykdymą, iš dalies nevykdė
Direktoriaus įsakymais, pareigybių aprašymuose priskirtas darbo funkcijas; nesivadovavo teisės
aktais ir kitais vidaus dokumentais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų tvarką bei vidaus kontrolės
sistemą.
Atlikus audito procedūras, nustatyti atvejai, kai vidaus kontrolės sistemoje procedūros
veikia nepakankamai. Požymių, galinčių tureti nusikalstamos veikos, nenustatėme/nejžvelgėme.
Apie nustatytus neatitikimus ir teiktas rekomendacijas Administracija ir STT informuotos raštu,
pateiktos 13 rekomendaciju'", kurios igyvendintos.
Kontrolės ir audito tarnybos 2019-12-30 ataskaita Nr. K14-7 Šilutės rajono savivaldybės
skyriaus atsakingų darbuotojų veiklos vertinimas.
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Nustatyti viesuju pirkimu procedūrų
neatitikimai Administracijoje
Savivaldybes KBAR išlaidų str. .Prekes ir paslaugos" duomenų teisingumui.

turėjo

įtakos

2.4. Savivaldybės įsiskolinimai, gautinos ir mokėtinos sumos
Savivaldybės įsiskolinimai, gautinos ir mokėtinos sumos
Šilutės rajono savivaldybės ir Administracijos biudžeto lėšų kreditinio įsiskolinimo
2019-01-01-2019-12-31
kitimas ir struktūra atvaizduoti 3 priede.
Savivaldybės 2018-12-31 mokėtinos sumos (kreditinis įsiskolinimas) - 10 028,2 tūkst. Eur,
iš jų: Savivaldybės administracijos mokėtinos sumos (kreditinis įsiskolinimas) - 1181,1 tūkst. Eur
arba 11,8 % visų Savivaldybės kreditinių įsiskolinimų.
Savivaldybės 2019-12-31 mokėtinos sumos (kreditinis isiskolinimas) - 9831,1 tūkst.
Eur, iš jų: Savivaldybės administracijos mokėtinos sumos (kreditinis įsiskolinimas) - 926,4 tūkst.
Eur arba 9,4% visų Savivaldybės kreditinių įsiskolinimų.
Lyginant 2019-01-01 ir 2019-12-31, Savivaldybės kreditinis įsiskolinimas ataskaitiniu
laikotarpiu sumažėjo: 197,1 tūkst. Eur. Administracijos skolos sumažėjo - 254,7 tūkst. Eur.
Skolos 2019-12-31 pagal išlaidų straipsnius:
- Savivaldybės išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)
8722,3 tūkst. Eur arba 88,7% visų skolų.
- Kitos prekės ir paslaugos - 83,5 tūkst. Eur arba 0,8%.
- Socialinės išmokos (pašalpos) - 138,2 tūkst. Eur arba 1,4%.
- Subsidijos - 92,5 tūkst. Eur arba 0,9%.
- Darbo užmokesčio - 124,5 tūkst. Eur arba 1,3%.
- Komunalinės paslaugos -74,2 tūkst. Eur arba 0,7%.
- Socialinio draudimo išlaidos - 22,0 tūkst. Eur arba 0,2%.
Bendroje Savivaldybės įsiskolinimų struktūroje
sudarė 926,4 tūkst. Eur arba 9,4%. lšjų sudarė:

Administracijos

2019-12-31

kreditinės

skolos

- Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos - 341,0 tūkst. Eur arba 36,8% visų
Administracijos skolų;
- Socialinės išmokos (pašalpos) - 138,2 tūkst. Eur arba 14,9%;
- Darbo užmokestis - 60,8 tūkst. Eur arba 6,6%;
- Subsidijos - 92,5 tūkst. Eur arba 9,9%;
- Kitos prekės ir paslaugos - 51,7 tūkst. Eur arba 5,6%;
- Komunalinės paslaugos - 12,8 tūkst. Eur arba 1,4%;
- Socialinio draudimo įmokos - 18,8,tūkst. Eur arba 2,0%;
Savivaldybės 2018-12-31 gautinos sumos (debetinis įsiskolinimas) biudžeto lėšų buvo
469,9 tūkst. Eur. Bendroje Savivaldybės debetinių įsiskolinimų struktūroje Administracijos
debetinės skolos 2018-12-31 sudarė 436,3 tūkst. Eur arba 92,9%.
Savivaldybės 2019-12-31 gautinos sumos (debetinis įsiskolinimas) biudžeto lėšų buvo
464,2 tūkst. Eur. Bendroje Savivaldybės debetinių įsiskolinimų struktūroje Administracijos
debetinės skolos 2019-12-31 sudarė 418,9 tūkst. Eur arba 90,2%.

26
c~ilutės rajono savivaldybės 2019 metu konsoliduotųju
biudžeto
ir turto naudojimo finansinio ir teisėtumo audito ataskaita

finansiniu ataskaitu rinkinio, Savivaldybes

2.5.Vis dar negalime patvirtinti Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų duomenų
Vertinome Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. ataskaitos pildymo atitikimą teisės aktams,
mokėtinų, gautinų sumų atvaizdavimo apskaitoje teisingumą 4 subjektuose: ŠUutės M Jankaus
pagrindinėje mokykloje, ŠUutės Pamario pagrindinėje mokykloje, Savivaldybės administracijoje, Šilutės rajono
savivaldybės Ižde. Remiantis apskaitos registrų "Didžioji knyga", Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų

duomenimis, 4 audituotų subjektų 2019-12-31 mokėtinos ir gautinos sumos pagal finansavimo
šaltinius - 10 130 500,00 Eur, iš jų: mokėtinos sumos - 9 704 668,00 Eur, gautinos sumos 425 832,00 Eur.
Mokėtinų Ir gautinų sumų ataskaitoje neteisingai perkelti apskaitos registro "Didžioji
knyga" sąskaitų likučių duomenys:
Nesivadovaujant rašto reikalavimais, apskaitos registre "Didžioji knyga" sąskaitos
211 .Jšankstiniai apmokėjimai" duomenys neperkelti į Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos Gautinų sumų 2. eilutės "Išlaidos" duomenys sumažinti 180,00
Eur (M Jankaus pagrindinė mokykla).
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos Gautinų sumų 2. eilutės "Išlaidos" duomenys sumažinti
665,27 Eur (Pamario pagrindinė mokykla),
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos Gautinų sumų 2. eilutės "Išlaidos" duomenys sumažinti
10776,54 Eur (Savivaldybės administracija).
Apskaitos politikoje išankstinių apmokėjimų pripažinimas apibrėžtas 1. sk. "Išankstinių
apmokėjimo ir gautinų sumų apskaitos tvarkos aprašo 1 posk., bei 1 priedo 8 operacijoje.
Nesivadovaujant Apskaitos politikos nuostatomis, 2019-12-31 apskaitos registro "Didžioji knyga"
sąskaitoje 211 .Jšankstiniai apmokėjimai" neužregistruoti 10 776,54 Eur išankstiniai įsipareigojimai
(Savivaldybės administracija), neužregistruoti 494,56 Eur išankstiniai įsipareigojimai (Pamario
pagrindinė mokykla).
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos sąraše neteisingai perkelti apskaitos registro "Didžioji
knyga" sąskaitų likučių duomenys. Nevadovaujant Taisyklių 5 str. nuostatomis, Aiškinamajame
rašte nepateikta informacija ir nedetalizuoti 2019-12-31 apskaitos registro "Didžioji knyga" 12
116,37 Eur gautinų ir mokėtinų sumų sąskaitų likučių duomenys. Darytina išvada, kad VSS 201912-31 Aiškinamuosius raštus sudarė netinkamai ir neišbaigtai (M Jankaus pagrindinė mokykla,
Pamario pagrindinė mokykla, Savivaldybės administracija),
Nesivadovauta Apskaitos politikų" Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos,
Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašų reikalavimais, nebuvo sudaryti
atskiri inventorizavimo aprašai-sutikrinimo žiniaraščiai suderintoms bei nesuderintoms mokėtinoms
ir gautinoms sumoms; gautinų ir mokėtinų sumų inventorizavimo
aprašuose-sutikrinimo
žiniaraščiuose nenurodyta atsiradimo data, tarpusavio suderinimo data (M Jankaus pagrindinė
mokykla, Pamario pagrindinė mokykla, Savivaldybės administracija).

41 M. Jankaus pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015-12-16 įsakymas Nr. V-78 .Dėl buhalterinės apskaitos politikos
tvirtinimo", Administracijos
direktoriaus 2018-02-01 įsakymas Nr. AI-165 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės
Administracijos apskaitos politikos patvirtinimo", Pamario pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012-09-01 įsakymas Nr.
VI-209 .Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo", Administracijos direktoriaus 2016-09-29 įsakymas Nr. Al1235 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės Iždo apskaitos vadovo patvirtinimo".
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Kontrolės ir audito tarnybos raštuose'f buvo nustatyta, kad ankstesniais laikotarpiais,
nepakankamai dedamos pastangos dėl įsisenėjusių skolų pripažinimo beviltiškomis bei jų nurašymo
ir išėmimo iš apskaitos registrų, iš viso senesnės nei 10m. sumos sudaro: 17 221,53 Eur.
Inventorizacijos
aprašuose-sutikrinimo
ziruarasciuose,
2019-11-30
apskaitos
duomenimis,
neteisingai pateikta seniausia skolos atsiradimo data - 2016-12-31, kai kurių mokėtinų ir gautinų
sumų atsiradimo data nuo 2007 metų (Savivaldybės administracija).
Inventorizacijos aprašai-sutikrinimo žiniaraščiai 2019-12-31 sudaryti nesivadovaujant Buhalterinės
apskaitos įstatymo 4 st., Apskaitos politikos'r' reikalavimais, t. y. nenurodyta mokėtinų ir gautinų
sumų tiksli atsiradimo data, gautini, laiku nesumokėti sumų likučiai. Mokėtinų ir gautinų sumų
2019 m. inventorizavimo
aprašai -sutikrinimo žiniaraščiai Nr. 1,2,3,4 sudaryti formaliai.
Inventorizacijos komisija" atlikus mokėtinų ir gautinų sumų inventorizaciją, patvirtino parašais
neišbaigtus inventorizacijos aprašus-sutikrinimo žiniaraščius. Mokėtinų ir gautinų sumų 1 950
094,53 Eur inventorizacija atlikta formaliai ir neišbaigtai, nustatyta klaida savivaldybės
Administracijoje - reikšminga.
Gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacija atliekama gautinų ir mokėtinų sumų suderinimo
aktų duomenis sutikrinant su buhalterinėje apskaitoje užregistruotais gautinų ir mokėtinų sumų
likučiais. Nesivadovaujant
Taisyklių'[' 48 p. reikalavimais,
apskaitos registre "Didžioji
knyga" sąskaitoje 211 .Jšankstiniai apmokėjimai" neužregistruoti ir neinventorizuoti 10 776,54 Eur
išankstiniai apmokėjimai (Savivaldybės administracija).
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos Aiškinamajame rašte neteisingai perkelti apskaitos
registro "Didžioji knyga" sąskaitų likučių duomenys (12 116,37 Eur) (M Jankaus pagrindinė
mokykla, Pamario pagrindinė mokykla, Savivaldybės administracija).
Nesudarytas ir įstaigos vadovo įsakymu nepatvirtintas Biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio pildymo ir pateikimo tvarkos aprašas (1ždas),
Apie nustatytus neatitikimus ir teiktas rekomendacijas istaigos informuotos raštu, pateikta
10 rekomendaciju'", kurios jgyvendintos.
Nustatyti neatitikimai turėjo itakos Mokėtinų ir gautinų sumų 2019-12-31 ataskaitos
Forma Nr, 4 duomenų teisingumui bei Savivaldybės KBAR, (kuri sudaro Forma Nr, 2, Forma Nr. 4,
Aiškinamasis raštas),
2.6. Paskolos, teiktos išvados, garantijos
Savivaldybės administracijos iš kredito įstaigų paimtų paskolų didžiausią dalį sudaro
paskolos skirtos investiciniams projektams finansuoti, skoloms dengti už atliktus darbus, paslaugas.
Pagal Skolinių įsipareigojimų ataskaitą'f:
- skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 8 722,3 tūkst. Eur,
- skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 8 892,3 tūkst. Eur (vidaus
42 Kontrolės ir audito tarnybos 2017-03-17 raštas Nr, K 10-(1.2)-30 .Dėl mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje nustatytų
neatitikimų".
43 Administracijos
direktoriaus 2016-09-29 isakymas Nr, AI-I235 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės Iždo apskaitos
vadovo patvirtinimo".
44 Administracijos
direktoriaus 2019-10-18 isakymas Nr. AI-1082 .Dėl finansinio turto ir įsipareigojimų
inventorizacijos atlikimo".
45 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 .Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo".
46 Kontrolės ir audito tarnybos 2018-11-28 ataskaita Nr. K14-9 "Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų vertinimas".
47 Skolinių įsipareigojimų 2019-12-31 ataskaita, 2020-01-23 Nr. 4 (Forma Nr. 3-sav.),
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įsipareigojimai ilgalaikė paskola 8722,7 tūkst. Eur, ilgalaikė paskola 133,2 tūkst. Eur iš valstybės
biudžeto", paskolų įsipareigojimai pagal DNMP IR pagal ETPT modelį 169,6 tūkst. Eur).
2019 m. negrqžintos paskolos
Savivaldybės 2019-01-01 ne grąžintų ilgalaikių paskolų likutis - 8722,3 tūkst. Eur.
Savivaldybės 2019-12-31 negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis - 8722,7 tūkst. Eur, iš jų:
negrąžintų paskolų, kurių grąžinimo terminas nuo 1 iki 2 metų - 534,39 tūkst. Eur;
;1
negrąžintų paskolų - nuo 2 iki 3 metų - 970,42 tūkst. Eur;
negrąžintų paskolų - nuo 4 iki 5 metų - 646,34 tūkst. Eur 55 tūkst. Eur.
Per 2019 metus negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis padidėjo 0,40 tūkst. Eur.
2019 m. gautos paskolos
Savivaldybės 2019-12-31 prisiimti vidaus skoliniai įsipareigojimai -1 582,60 tūkst. Eur:
, 1 413,0 tūkst. Eur ilgalaikė paskola'" gauta 2019 m., Savivaldybės tarybos 2019-02-21
sprendimu Nr. Tl-670. Paskola panaudota investiciniams projektams finansuoti, 4 priedo 1 lentelė.
> 169,6 tūkst. Eur - įsipareigojimai pagal DNMp50 (daugiabučių namų modernizavimui) ir
ETPT51 modelį.
Savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka yra atsakinga už Savivaldybės
vardu prisiimtų paskolų naudojimą pagal paskirtį.
2019m. Įvykdyti skoliniai Įsipareigojimai
Savivaldybės įvykdyti 2019-12-31 skoliniai įsipareigojimai - 1 412,60 tūkst. Eur:
. grąžintas 1 412,60 tūkst. Eur kreditas AB Šiaulių bankui pagal 11 kredito sutarčių.
Savivaldybės 2019 m. patikslintame biudžete asignavimai paskolų ir palūkanų grąžinimui buvo
numatyti: paskoloms - 1 413,0 tūkst. Eur52, palūkanoms 195,00 tūkst. Eur. Palūkanos kredito
įstaigoms mokamos, pagal patvirtintus mokėjimo grafikus prie sudarytų sutarčių. Palūkanų
mokėjimas planuojamas ir registruojamas ekonominės klasifikacijos straipsnyje 2.3.1.2.1.3
"Savivaldybių sumokėtos palūkanos" - 195,00 tūkst. Eur, atvaizduotos Savivaldybės Biudžeto
išlaidų sąmatos vykdymo 2019-12-31 ataskaitoje (Forma Nr. 2), įvykdymas 193,60 tūkst. Eur
(kasinės išlaidos 1,4 tūkst. Eur mažesnės, negu patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata).
.Jlgalaikės
paskolos"
ekonominės
klasifikacijos
straipsnyje
3.3.1.4.1.2,
įvykdymas
1 412,6 tūkst. Eur.
Paskolos ir palūkanos teisingai atvaizduotos Skolinių įsipareigojimų 2018-12-31
ataskaitoje (Forma Nr. 3), Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje (Forma Nr. 2), Mokėtinų ir
gautinų sumų ataskaitoje (Forma Nr. 4). Savivaldybės 2019-12-31 paskolos atvaizduotos 4 priedo 2
lentelėje.

Trumpalaikė 133,2 tūkst. Eur paskola gauta iš Finansų ministerijos 2011 m. biudžetinių įstaigų darbo užmokesčiui
išmokėti dėl įšaldytų lėšų banke "Snoras" 2015 m. nebuvo grąžinta. Vadovaujantis įstatymu nuo 2016 m. - laikoma
ilgalaike paskola, kurios grąžinimas numatytas iki 2020-12-31.
49 Šilutės rajono savivaldybės ir Šiaulių banko 2019-03-15 sutartis Nr. KS-20 19-0 11-07.
50 Vyriausybės
2004-09-23 nutarimas Nr. 1213 .Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos
patvirtinimo".
51 Viešojo
pastato energetinio efektyvumo didinimo projekto finansavimo ir įgyvendinimo forma, 2014-11-26
Vyriausybės nutarimas Nr. 1328 .Dėl viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo".
52 Savivaldybės
tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. Tl-12581 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto
patvirtinimo",3 priedas.
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Prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas
Savivaldybės 2019-12-31 prisiimti įsipareigojimai
pagal garantijas Ir laidavimo
dokumentus dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolų - 2 083,30 tūkst. Eur:
Pagal suteiktą garantiją 2010 metais". UAB "Šilutės vandenys" vykdė Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos "Aplinka ir darnus vystymasis" projektus, kurių įgyvendinimui,
nuosavų lėšų prisidėjimui, buvo gautos Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos paskolos. UAB
"Šilutės vandenys" vykdyti investiciniai projektai." - užbaigti 2013 m. ir priduoti eksploatacijai".
Suteikta garantija UAB "Šilutės vandenys" 2017 m. - investicijų projektui" "Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje" (garantija
suteikta 1 100,00 tūkst. Eur)57. Pagal Savivaldybės Tarybos 2017-07-27 suteiktą garantiją UAB
"Šilutės vandenys" - ilgalaikė paskola iš Finansų ministerijos. Paskolos terminas - iki 2034-03-15.
Savivaldybė panaudojo 9,95 proc. garantijų limito, teisės aktais nustatyto 10 proc., todėl kitos
kontroliuojamos įmonės daugeliui metų prarado teisę į Savivaldybės garantiją ilgalaikėms
paskoloms gauti.
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl Savivaldybės kontroliuojamų
įmonių prisiimtų įsipareigojimų yra teisingai atvaizduotos Formoje Nr. 3-sav., "Nebalansiniai
įsipareigojimai", nurodyti Aiškinamajame rašte".
Savivaldybės suteiktų garantijų limitas 2019 m, panaudotas 9,95 proc" - neviršijo teisės aktais
nustatyto 10 proc, garantijų limito,
Tarybai teiktos išvados dėl paskolos
Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto prognozuojamos
pajamos buvo
21 612,0 tūkst. Eur, t. y. rodiklis, pagal kurį buvo skaičiuojami skolinimosi ir skolos limitai.
Savivaldybės skola 2019 metais negalėjo viršyti 12967,2 tūkst. Eur, tai yra 60 proc. skolos limito,
nustatyto teisės aktais. Savivaldybės skola 2019-12-31sudarė 8 589,5 tūkst. Eur (skoliniai
įsipareigojimai skaičiuojami į skolos limitą) arba 39,7 proc. biudžeto prognozuojamų pajamų.
Buvo laikomasi finansinės drausmės, kad Savivaldybės 2020 metų sausio 1 d. esantis
įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2019
m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti). Palyginus
įsiskolinimus, 2019-01-01 ir 2020-01-01 (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) sumažėjo 197,5 tūkst. Eur59• Savivaldybė, imdama paskolas, atsižvelgė į teisės aktų reikalavimus ir
užtikrino teisingą jų įgyvendinimą.
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba Savivaldybės tarybai teikė išvadą:

Savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimas Nr. Tl-1485 .Dėl garantijos suteikimo"; 2010-12-01 sprendimas Nr.
Tl-1588 .Dėl Ieidimo imti paskolą ir garantijos suteikimo".
54 Finansų ministerijos ir UAB "Šilutės vandenys" paskolos 2010-12-29 sutartis Nr. 688; 2011-03-29 sutartis Nr. 702.
55 Projekto
Nr. VP-3.1-AM-OI-V-OI-031
perėmimo 2013-02-15 pažyma, projekto Nr. VP-3.1-AM-OI-V-02-067
perėmimo 2013-06-27 pažyma. Investiciniai projektai: "Dumblo apdorojimo įrenginių statyba" ir "Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"; Nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilutės
rajone: Kintuose, Inkakliuose, Rusnėje, Macikuose, Armalėnuose, Švėkšnoje, Vainute, Saugose.
56 Savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimas Nr. Tl-763 .Dėl garantijos suteikimo".
57 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017-07-12
audito išvada Nr. K14-11 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės
garantijos suteikimo".
58 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už 2019 metus Aiškinamojo rašto 14 priedas.
59 Mokėtinų ir gautinų sumų 2019-12-31 ataskaita, Forma Nr. 4.
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>

dėl Šilutės rajono savivaldybės galimybės imti 1 413,00 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą investicijų
projektams finansuoti. Audito 2019 m. vasario 19 d. išvada Nr. KI4_26o; Savivaldybės
tarybos
2019-02-21 sprendimas Nr. TI-125961• Sutartis su kredito įstaiga" sudaryta, įvertinus vykdytos
apklausos rezultatus ir komisijos pasirinktą laimėtoją'".
Savivaldybė skolindamasi,
projektams, finansuojamiems
iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos, įgyvendinti bei skoloms grąžinti, neviršijo Lietuvos Respublikos
2019 metų
valstybės

biudžeto

savivaldybės

ir savivaldybių

Savivaldybės
rezultatų
6 priede.

biudžetų

skolos ir metinio savivaldybės

suvestinė

kontrolės
pateikta

ir audito

Rekomendacija

2

1.

rodiklių

tarnybos

teiktų

patvirtinimo

ataskaitų,

Vadovaujantis
Šilutės
rajono
savivaldybės
tarybos
2019-11-28
sprendimu
Nr. T1-189 patvirtmto
Šilutės rajono savivaldybės būsto lr
socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo
priedo - Socialinio būsto nuomos
sutarties
7.1.
p.,
sudarytas

ĮGYVENDINIMO

Subjektas,
kuriam
pateikta
rekomendacija
3

įstatyme

nustatytų

limitų.
raštų

5 priede. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis

REKOMENDACIJŲ

Eil.
Nr.

finansinių

grynojo skolinimosi

įstaigoms

dėl

audito

atliktos audito procedūros

PLANAS

Veiksmas / Priemonės
Komentarai

/

4

Rekomendacij
os
jgyvendinimo
terminas (data)
5

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracijos
atsakingi
asmenys
sudarytas Savivaldybės
socialinio
būsto
nuomos sutartis teisės
aktų nustatyta tvarka
įregistruos
Lietuvos
Respublikos
Nekilnojamojo
turto
registre.

2020-12-31

Savivaldybės socialinio būsto nuomos
sutartis
įregistruoti
Lietuvos
Respublikos
Nekilnojamojo
turto
registre.
2.

Vykdyti kontrolę, kad Savivaldybės
turto remonto darbus nekokybiškai
atlikusi
UAB
"Šilumos
tinklai"
tinkamai pašalintų remonto defektus.
Užtikrinti, kad socialinis būstas būtų
tinkamas gyventi ir atitiktų specialiųjų
normų reikalavimus.

Savivaldybės
administracija

Bus imtasi priemonių,
bus
užtikrinta,
kad
socialinis būstas būtų
tinkamas
gyventi
lr
atitiktų
specialiųjų
normų reikalavimus.

2020-12-31

3.

Tinkamai

Savivaldybės
administracija

Buhalterinėje apskaitoje
pagal
nustatytus
reikalavimus
bus

2020-12-31

atvaizduoti
sutartinių
įsrparergojrmų
emamųjų
metų
įsipareigojimų
dalį
buhalterinės

..

-

60 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019-02-19 audito išvada Nr. K14-2 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės
galimybės imti ilgalaikę paskolą vertinimo".
61 Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. Tl-1259 .Dėl Ieidimo imti ilgalaikę paskolą".
62 Savivaldybės su AB Šiaulių banku 2019-03-15 kredito sutartis Nr. KS-20i9-011-07.
63 Administracijos direktoriaus 2019-02-25 isakymas Nr. AI-i98 .Dėl komisijos ilgalaikei paskolai gauti sudarymo",
Komisijos posėdžio 2019-03-13, 2019-03-14 protokolai Nr. 2019.
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Eil.

Subjektas,
kuriam
pateikta
rekomendacija

Rekomendacija

Nr.

apskaitos

registruose,

ataskaitų

rinkinyje

melioracijos

statiniams

finansinių

(VB

lėšos

rekonstruoti).

Veiksmas / Priemonės
Komentarai
teisingai
įsipareigojimų
dalis,
metų
atvaizduota
atskaitomybėje

/

Rekomendacij
os
įgyvendinimo
terminas (data)

išskirta
einamųjų
tinkamai
metinėje

Atkreiptinas dėmesys, kad Rekomendacijų įgyvendinimo plane nurodytas terminas (5
stulpelis) turi atitikti Ataskaitoje nurodytą rekomendacijų įvykdymo terminą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d. 8 p, prašytume iki
2020-12- 31 informuoti apie rekomendacijų įgyvendinimą (pagrįsti pateisinamaisiais dokumentais).

Savivaldybės kontrolierė

Jolita Stonkuvienė

Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja

Judita Subačienė

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė

cy-

Rasa Balandienė
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finansiniu ataskaitu rinkinio, Savivaldybės

PRIEDAI
1 priedas
Santrumpos ir sąvokos
Ataskaitoje vartojamų sąvokų žodynėlis: Šilutės rajono savivaldybė (toliau - Savivaldybė),
asignavimų valdytojas - AV, biudžetinė įstaiga - BĮ, viešojo sektoriaus subjektas - VSS, ilgalaikis turtas IT, finansinė ataskaita - FA, finansinių ataskaitų rinkinys - FAR, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys BV AR, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys - KF AR, Finansinės būklės ataskaita - FBA, Veiklos
rezultatų ataskaita - VRA, Grynojo turto pokyčių ataskaita - GTPA, Pinigų srautų ataskaita - PSA,
Aiškinamasis raštas - AR, konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys - KBV AR, Viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai - VSAF AS,
2 priedas
Audito apimtis ir metodai
Vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymą ir asignavimų naudojimą, audito metu buvo vertinama: Savivaldybės
2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, Savivaldybės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys,
Savivaldybės 2019 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, Savivaldybės turto valdymo, naudojimo :
ir disponavimo juo ataskaita.
- Savivaldybės biudžeto pajamos 54 461,4 tūkst. Eur;
- Savivaldybės biudžeto išlaidos 54 880,8 tūkst. Eur;
- 2020-01-01 įsiskolinimas 197,4 tūkst. Eur (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti)
mažesnis nei 2019-01-01;
- Savivaldybės įsipareigojimai KFAR 14911,65 tūkst. Eur;
- Savivaldybės turtas KF AR 157 172,24 tūkst. Eur;
Finansavimo sumos KFAR 77 454,37 tūkst. Eur.
Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu" savivaldybės konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinį (KFAR) rengia Savivaldybės administracija, i 2019 m. KFAR įtraukti 56 VSS duomenys.
KFAR pateiktas tarnybai 2019-05 -29.

Šilutės rajono savivaldybės subjektų grupę sudaro:
• 43 biudžetinių įstaigų;
• 6 viešųjų įstaigų, pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą pri skirtų prie viešojo
sektoriaus subjektų (sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų);
• Šilutės rajono savivaldybės iždo;
Į 2019 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro
savivaldybei priklausantis šių bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas:
• 3 kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės (UAB "Šilutės autobusų
parkas", UAB "Šilutės šilumos tinklai", UAB "Šilutės vandenys");
• 3 kiti subjektai (UAB .Klaipėdos

regiono atliekų tvarkymo centras", Viešoji įstaiga

"Pasienio žuvys", Všį "Kintai Arts");
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Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26

istatymas Nr. X-1212 su pakeitimais.
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Silutės rajono savivaldybės

finansiniu ataskaitu rinkinio, Savivaldybės

1 viešoji įstaiga "Šilutės sportas" buvo įtraukta į viešojo sektoriaus subjektų FA konsolidavimo
schemą ir 3 VšĮ ( Juknaičių ambulatorija, Vainuto ambulatorija ir Švėkšnos pirminės sveikatos
priežiūros centras) reorganizuotos jungimo būdu prie Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro.
Į ši ataskaitų rinkinį yra įtrauktos savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus
finansinės ataskaitos už 2019 metus.
Į 2019 m. BVAR įtraukti 44 VSS duomenys (iskaitant Savivaldybės administraciją).
2019 m. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:
•

Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita (forma Nr. l-sav.);

•

Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2-sav.);

subjektų

• Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas.
Vadovautasi pateiktų formų: Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė
ataskaita (forma Nr. 3-sav.) su priedais; Ilgalaikių paskolų panaudojimo statistinė ataskaita (forma Nr. 4sav.); Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4) duomenimis.
2019 m. Savivaldybes finansiniu

ataskaitų rinkinys:

•

Finansinės būklės

ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis;

•

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis;

•

Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 3 I d. duomenis;

•

Pinigų srautų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis;

•

2019 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais.
2019 m. Savivaldybes konsoliduotujq finansiniu ataskaitų rinkinys:

•

konsoliduota Finansinės būklės

•

konsoliduota Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis;

•

konsoliduota Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis;

ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis;

•

konsoliduota Pinigų srautų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis.
Audito metu buvo tiriama ir vertinama apskaitos sistema, vidaus kontrolė, atlikta rizikos veiksnių
analizė, įvertinta kontrolės rizika, nustatytų reikšmingų rizikos veiksnių galima itaka Savivaldybės biudžeto
vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų straipsniams, įvertintos vadovybės numatytos vidaus kontrolės
procedūros rizikai sumažinti ir valdyti.
Siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, nustatytos svarbiausios audito sritys, kuriose
atliktos pagrindinės audito procedūros, analitinės procedūros bei nuoseklios peržiūros testai. Atliekant auditą
irodymai buvo renkami naudojant skaičiavimo, patikrinimo, anaIitines procedūras ir paklausimus. Naudotasi
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metais atliktų auditų, audito procedūrų rezultatais.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad Savivaldybės biudžeto vykdymo
ataskaitose ir finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, kad jos teisingai parodo Savivaldybės
turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, grynąjį turtą, pajamas, sąnaudas, pinigų srautus, 0 Savivaldybės
biudžeto lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojami teisėtai. Visiškas užtikrinimas yra neimanomas
dėl įgimtų kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių įvykių, ūkinių operacijų
ir sudarytų sandorių.
Finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis, kaip nurodyta KFAR, 2019 m. pradžioje
buvo iš viso 144065,32 tūkst. Eur, pabaigoje - 157 172,24 tūkst. Eur.
Auditui taikytas kiekybinio reikšmingumo lygis 1,25% visų Savivaldybės 2019-12-31 biudžeto
kasiniu išlaidų (54 880,8 tūkst. Eur), t.y., 686,01 tūkst. Eur ir turto 1,25% pagal 2019 m. konsoliduotos
finansinės būklės ataskaitos duomenis (157172,24 tūkst. Eur) -1964,65 tūkst. Eur.
Tai didžiausia priimtina klaidų suma, naudojama vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma
parodo, kad biudžeto vykdymo ir finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingos. Be to,
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vertintas kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas. Audito metu surinkta pakankamai įrodymų
nepriklausomai finansinio ir teisėtumo audito nuomonei pareikšti.
Audito metu atlikome audito procedūras:
• Savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymas: pajamos ir išlaidos.
• Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų vertinimas - 4 BĮ.
• Valstybės lėšų, turto naudojimas ir apskaita.
• Nekilnojamojo turto valdymas Savivaldybėje.
• Savivaldybės nuomojamo socialinio būsto vertinimas.
• VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras.
• Atlikto audito Administracijos Ūkio skyriuje rezultatai.
• Stebėtų įstaigose inventorizacijų rezultatai (2 BĮ).
• Kelių priežiūros ir plėtros 2019 metų programos vertinimas (Administracija).
• Modernizavimo darbai.
• Savivaldybės įsipareigojimai, paskolos, garantijos.
• Finansinių ataskaitų vertinimas - 5 VSS.
• Savivaldybės VSS konsoliduotosios finansinės ataskaitos.
• Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2019 m. ataskaitos vertinimas.

3 priedas
Šilutės rajono savivaldybės ir Administracijos (biudžeto, deleguotų lėšų ir spec. lėšų)
kreditinio įsiskolinimo 2019-12-31 - 2018-12-31 kitimas ir struktūra

.

tūkst Eur
Išlaidų pavadinimas

Darbo užmokestis
Iš jų; gyventojų pajamų

mokestis

Socialinio draudimo įmokos
Mityba
Medikamentai
Ryšiu naslauzos
Transporto išlaikymas
Apranga, patalynė
Komandiruotės
Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis
Komunalinės paslaugos
Informacinių
technologijų
prekės
ir naslauaos
Reprezentacinės
išlaidos
Ukinio inventorius
Kitos prekės ir paslaugos
Kitos prekės
I1!!alaikio turto nuoma
Ilgalaikio
paprastojo
turto
remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Subsidijos
Socialinės išmokos (pašalpos)
Kitos išlaidos
Materialiojo
ir
nematerialiojo
turto
isi!!iiimo, finansinio
turto

Savivald
ybė
2018-1231
69,4
2,0
36, I
7,2
0,6
3,5
3,3
0,2
0,3

Administr
acija

Savivaldy
bė
201912-31

Proc.

60,8

87,6

-

-

18,8

52,1

-

-

2,8
1,0

80,0
30,3

-

-

0,3

100,0

Administr
acija

Proc.

124,5
2,4

60,8

48,8

-

-

22,0
13,9
0,2
2,1
13,1

18,8

85,4

-

-

0,9
9,1

42,8
69,5

-

-

-

-

-

-

-

85,2
24,6

23,2
2,8

27,3
11,4

74,2
1,5

12,8
0,6

17,2
40,0

3,8

3,8

100,0

3,9

3,8

97,4

-

-

-

-

-

-

165,3

31,4

19,2

83,5

51,7

61,9

-

-

-

-

-

100,9

100,9

100,0

-

0,4
58,1
169,8
0,0

0,4
58,1
169,8
0,9

100,0
100,0
100,0

92,5
138,2
0,0

92,5
138,2

100,0
100,0

-

-
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padidėjimo
ir
finansinių
lsipareizojlmu vykdymo išlaidos
Materialiojo
ir
nematerialiojo
turto isiaiiimo išlaidos
Ilgalaikio
materialiojo
turto
kūrimas ir isiziiimas
Pastatai ir statiniai
Nezvvenamieii pastatai
Infrastruktūros
ir kiti pastatai
Mašinos ir irenginiai
Kitas ilaalaikis materialusis turtas
Nematerialiojo
turto kūrimas
ir
jsigiiimas
Paskolų grąžinimas
Iš viso:

577,2

577,2

100,0

9063,0
340,3

340,3
340,3

3,7
100,0

575,0

575,0

100,0

340, I

340,1

100,0

566,4
13,5
552,9
8,6

566,4
13,5
552,9
8,6

100,0
100,0
100,0
100,0

336,6

336,6

100,0

-

-

-

336,6
3,5

336,6
3,5
0,8
0,2

100,0
100,0

-

-

-

-

2,2

2,2

100,0

0,2

-

-

1181,1

11,9

8722,3

10028,2

-

-

926,4

9,4

8722,7

9831,1

100,0

4 priedas
I1galaikės 1 413,0 tūkst. Eur paskolos panaudojimas

2019 m.
1 lentelė , Eur

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Projekto,

objekto pavadinimas

Šilutės miesto Šilokarčemos kv. kompleksinis sutvarkymas
Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas
bendruomenės poreikiams
Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės g. eismo saugos gerinimas ir P. Jakšto, H. Zudermano,
Knygnešių, M. Jankaus, Lauko, Miško g. rekonstravimas
Švėkšnos miestelio infrastruktūros atnaujinimas
Šilutės meno mokyklos pastato rekonstrukcija, pritaikant patalpas ugdymui
Viešųjų miesto teritorijų atkurimas Šilutėje ir Saldus
Žemaičių Naumiesčio gimnaziios sutvarkymas
Pamario pagrindinės mokyklos pastato ir stadiono atnaujinimo darbai
Seniūnijų vietinės reikšmės kelių remontas ir rekonstrukcija
Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šilutės raiono savivaldybėje
Šilutės dvaro sodybos, vadinamos H. Šojaus darbininkų namo pritaikymas jaunimo nakvynės
namams
Šilutės miesto stadiono sutvarkymas
viso

Panaudotos
lėšos
135245,01
17 100,83
89505,26
7400,10
24748,80
158494,00
115 626,55
170000,00
578 373,97
14555,00
75000,00
41 505,48
1 413 000,00

Šilutės rajono savivaldybės 2019 m. paskolos
2 lentelė , Eur
Eil.
Nr.
I

Kreditorius,
sut. data, Nr.
2

Grąžin.
terminas
3

1.

FM
2011-12-27,
Nr.2S-13

2020-1231

2.

AB Šiaulių
bankas
2012-09-28
Nr. KS2012-014-07

2022-0928

Likutis
2019.01.01
8

Gauta per
2019 m.
5

Sumokėta per
2019 m.
6

Palūkanos
2019 m.
7

133225,21

1293
894,82

Likutis
2020.01.01
8

133225,21

323473,12

47185,04

970421,70

Tikslas
9

Trump. p.
apyv.
lėšoms
2016 ilzal.
Refinan.
"Snoras",
OnB Nord
bankas,
Swedbank
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AB Šiaulių
bankas
2013-06-28
Nr. KS2013-015-07
AB Šiaulių
bankas
2013-06-28
Nr. KS2013-016-07
AB Šiaulių
bankas
2014-07-10
Nr. KS2014-014-07

2020-0628

135757,72

77 576,44

3238,08

58 181,28

2020-0629

459631,64

262645,96

10963,11

196985,68

2024-0710

553517,56

100651,08

9902,88

452866,48

AB Šiaulių
bankas
2014-10-21
Nr. KS2014-021-07
AB Šiaulių
bankas
2015-08-11
Nr. KS2015-026-07

2024-1022

232 160,79

38692,68

4 114,93

193468,11

2025-0810

585048,00

83576

5872,79

501 472,00

8.

AB Šiaulių
bankas
2015-12-07
Nr. KS2015-038-07

2025-1206

680996,00

93932

7521,88

587064,00

9.

AB Šiaulių
bankas
2016-06-03
Nr. KS2016-017-07
AB Šiaulių
bankas
2016-10-21
Nr. KS2016-028-07
AB Šiaulių
bankas
2017-05-19
Nr. KS2017-013-07
AB Šiaulių
bankas
2018-05-16
Nr. KS2018-014-07

2027-1201

194640,00

56251,44

2238
380,00

3.

4.

5.

6.

7.

10.

11.

12.

2433
020,00

Ref.Snoras
1575,9
tūkst. Eur.
ilgalaikių
paskolų
Skoloms
apmokėti
pagal
faktoringo
sutartį
ES lėšomis
iš dalies
finansuoti
investieini
us
projektus
Inv. pr. K.
Ir n.
valyklų ir
vand.", Lld
Žvaigždutė
Inv.pr.
pagal
Tarybos
2015-0625 spr. Nr.
TI-2559
Kred.
linijos
refin. pagal
2000-1220, Nr. 1500 su
Šiaulių b.
Refin.paskolų FM.,
2016-0505Tarybos
s., TI-317
Invest. pr.
2016-0818 Tarybos
s. TI-431

2021-1020

219000,00

73000

2548,30

146000,00

2025-0518

857034,30

131 852,00

9559,23

725 182,30

Invest. pr.
2017-0427 Tarybos
s. TI-670

32543,00

21 021,23

1 106
453,60

Investie.
proj.,
2018-0329 Tarybos
sprend. Nr.
TI-941

2028-0515

1 138
996,60
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13.

AB Šiaulių
bankas
2019-03-15
Nr. KS2019-015-07

2029-0314

1413000

8722282,6

Viso

1413000

1412582,28

15446,59

1413
000,00

193625,50

8722700,3

Investic.
proj.,
2019-0221 Tarybos
sprend. Nr.
TI-1259

5 priedas
Kontrolės

ir audito tarnybos

Eil.
Nr
1.

Subjektas
Savivaldybės Administracija

2.

Savivaldybės Administracija

3.

Savivaldybės lždas

4.

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla

5.
6.

Šilutė M. Jankaus pagrindinė
mokykla
Savivaldybės Administracija

7.

Savivaldybės Administracija

8.

Savivaldybės Administracija

9.

Viešoji
įstaiga
Šilutės
sveikatos priežiūros centras

10.

Savivaldybės Administracija

11.

Švėkšnos "Saulės" gimnazija

12

Šilutės pirmoji gimnazija

13.

Šilutės Vyduno gimnazija

14.

pirminės

Juknaičių pagrindinė mokykla

ataskaitos,

raštai Įstaigoms dėl audito rezultatų

Audito, tikrinimo ataskaitos (rašto) data, Nr
Šilutės rajono savivaldybės
administracijos
ūkio
skyriaus atsakingų darbuotojų veiklos vertinimas
2019-12-30 ataskaita Nr. K14-7
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų vertinimo
ataskaita 2020-03-17 Nr. K 14-2
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų vertinimo
ataskaita 2020-03-17 Nr. K 14-2
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų vertinimo
ataskaita 2020-03-17 Nr. K14-2
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų vertinimo
ataskaita 2020-03-17 Nr. K 14-2
Savivaldybės nuomojamo socialinio busto vertinimas
2020-05-08 ataskaita Nr. K14-4
Nekilnojamojo turto valdymo veiklos audito ataskaita
2020-04-30 Nr. K14-3
Kelių priežiuros ir plėtros 2019 metų programos
vertinimas 2020-05-21 raštas Nr. KIO-(1.2.)-18
VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro
audito procedūrų rezultatai 2020-05-22 ataskaita Nr.
K14-6
Metinių finansinių ataskaitų rinkinio vertinimas
2020-06-01 raštas Nr. KIO-(1.2.)-24
Metinių finansinių ataskaitų rinkinio vertinimas
2020-06-01 raštas Nr. KIO-(1.2.)-24
Metinių finansinių ataskaitų rinkinio vertinimas
2020-06-01 raštas Nr. K I0-(1.2.)-24
Metinių fmansinių ataskaitų rinkinio vertinimas
2020-06-0 I raštas Nr. K 10-(1.2.)-24
Metinių finansinių ataskaitų rinkinio vertinimas
2020-06-01 raštas Nr. KI0-(1.2.)-24

Rekomend.
skaičius
13

7
1
6
6
7
12

8

3
1
2

..,
j

6 priedas

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis atliktos audito procedūros
I. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo,
įsigaliojimo ir įgyvendinimo istatymu, 2000-07-18 Nr. VIll-1864 (su vėlesniais pakeitimais).
2. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, patvirtintas 2002-06-04 istatymu Nr. IX-926 (su vėlesniais pakeitimais).
3. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 1990-07-30 Nr. 1-430 (su vėlesniais pakeitimais).
4. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 istatymas Nr. X-1212 su pakeitimais.
5. Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
istatymas, 2017-12-12 Nr. XIII-868.
6. Lietuvos Respublikos rinkliavų istatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-I 725 (su vėlesniais pakeitimais).
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7. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, 1995-05-11 Nr. 1-891 (su vėlesniais pakeitimais).
8. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 1991-06-258 Nr. 1-1489 (su vėlesniais pakeitimais).
9. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 1994-07-07 Nr. 1-533 (su vėlesniais pakeitimais)
10. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, 2001-11-06 Nr. lX-574 (su vėlesniais pakeitimais).
11. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, 1995-12-05 Nr. 1-1113 (su vėlesniais pakeitimais).
12. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, 2000-10-12 Nr. VllI-2032 (su
vėlesniais pakeitimais).
13. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, 1994-04-26 Nr. 1-446 (su vėlesniais pakeitimais).
14. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-0512 Nr. VlII-729 (su vėlesniais pakeitimais).
15. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas, 1996-09-24 Nr. 1-1539 (su vėlesniais pakeitimais).
16. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. 1-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
17. Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 .Dėl Valstybinio audito
reikalavimų patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais).
18. Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymas Nr. V-118 .Dėl dokumentų tvarkymo ir
apskaitos taisyklių patvirtinimo" (su pakeitimais), VI sk. "Bylų apskaitos tvarkymas".
19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimas Nr. 1428 .Dėl valstybinės žemės perdavimo
neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo".
20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 .Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo"
(su vėlesniais pakeitimais).
21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-15 nutarimas Nr. 1435 .Dėl strateginio planavimo savivaldybėse
rekomendacijų patvirtinimo"
22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimas Nr. 543 .Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais).
23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 .Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių
patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais).
24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-04-21 nutarimas Nr. 447 .Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir
plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo" (su vėlesniais pakeitimais)
25. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007-12-28 įsakymas Nr. lK-388 .Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės l-ojo standarto patvirtinimo"
26. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-31 įsakymas Nr. 1K-465 "Dėl Finansų ministro 2008-12-31
įsakymo Nr. 1K-465 .Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto
vykdymo ataskaitų sudarymo ir taisyklių ir formų patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais).
27. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-04-28 įsakymas Nr. lK-161 .Dėl viešojo sektoriaus apskaitos lr
finansinės atskaitomybės 10-ojo standarto patvirtinimo
28. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-05-08 įsakymas Nr. 1K-174 .Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais).
29. Lietuvos Respublikos finansų ministro 20 II-II-II
įsakymas Nr. lK-361 .Dėl savivaldybės biudžeto, biudžeto
programų sąmatų vykdymo ir skolinių įsipareigojimų statistinių ataskaitų teikimo finansų ministerijai taisyklių ir
ataskaitų formų patvirtinimo".
30. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018-12-27 įsakymas Nr. 1K-459 .Dėl 2018 metų konsolidavimo
kalendoriaus patvirtinimo".
31. Lietuvos Respublikos finansų ministro Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo departamento rekomendacijos
NR. TR- 6/2017-12 .Dėl savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų atnaujinimo, įgyvendinant
daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, išlaidų ir valstybės paramos buhalterinės apskaitos", (2017
m. lapkričio 6 d. redakcija).
32. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012-06-21 įsakymas Nr. 3D-486 .Dėl valstybės biudžeto specialiųjų
tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo
patvirtinimo" (su pakeitimais).
33. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011-04-18 įsakymas Nr. 3D-345 .Dėl melioracijos programos
investicijų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo" (2018-07-04 įsakymas Nr. 3D-449 redakcija).
34. Savivaldybės tarybos sprendimai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, susiję su audituotomis
sritimis.
35. Audituotų įstaigų vidaus dokumentai.

