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Šilutė 

 

ĮŽANGA 

 

Finansinio ir teisėtumo audito procedūros atliktos pagal Šilutės rajono savivaldybės 

Kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos planą1 ir Savivaldybės kontrolierės Jolitos 

Stonkuvienės 2013-07-02 pavedimą Nr. K8-4. Audito procedūras atliko Savivaldybės kontrolierės 

pavaduotoja Judita Subačienė, Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė Rasa Balandienė. 

Audituojamas subjektas – Šilutės rajono savivaldybės administracija, adresas: Dariaus ir 

Girėno g. 1, Šilutė, juridinio asmens kodas – 188723322. Audito objektas - Šilutės rajono 

savivaldybės 2013 metų Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (toliau – Programa) audito 

procedūros. 

Audito procedūrų atlikimo tikslas – įvertinti Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimą ir apskaitą.  

Audituojamuoju laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ėjo 

Raimundas Ambrozaitis, nuo 2013-12-09 Savivaldybės administracijos direktoriumi paskirtas 

Tomas Budrikis2. Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėjos pareigas laikinai ėjo skyriaus 

vyriausioji specialistė Danutė Baikauskienė, nuo 2013-08-01 Inga Tamulevičienė. Už Aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų apskaitos tvarkymą atsakinga buvo Centralizuotos 

buhalterijos vyresnioji specialistė Sonata Šertvytienė, už Programos lėšų panaudojimą – Ūkio 

skyriaus vyriausiasis specialistas  – gamtosaugininkas Remigijus Rimkus. Audituojamas laikotarpis 

– 2013 metai.  

Ši audito procedūrų ataskaita yra dalis išvados, teikiamos Savivaldybės tarybai dėl 2013 

metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių ir savivaldybės/valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais teisėtumo. Ataskaitoje pateikti tik audito procedūrų metu atlikti ir nustatyti 

dalykai. Dėl to, kad atliktos tik audito procedūros, atskiros audito išvados nepateikiame. 

                                                 
1 Šilutės rajono savivaldybės kontrolierės 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. K5-11 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos plano patvirtinimo“; Šilutės rajono savivaldybės kontrolierės 2012 m. 

spalio 19 d. įsakymas Nr. K5-6 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų patikslinto 

veiklos plano patvirtinimo“. 
2 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-12-09 sprendimas Nr. T1-969 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus paskyrimo“. 
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AUDITO APIMTIS IR METODAI 

Audituoti asignavimai iš viso: 453, 437 tūkst. Lt. 

Atliktų audito procedūrų metu nagrinėjome: teisės aktus, reglamentuojančius Programos 

sudarymą ir vykdymą, 2013 metų Programos asignavimų planavimą ir plano įvykdymą.  

Audito metu buvo vertinama Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų Aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimas pagal pateiktas ataskaitas: 

- Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų sąmatas, 

patikslinimus; 

- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. metines ataskaitas (Forma 

Nr. 2); 

- Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių 

vykdymo ataskaitą. 

Audito metu panaudoti duomenys gauti iš Šilutės rajono savivaldybės administracijos Civilinės, 

priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus, Biudžeto ir finansų skyriaus bei Centralizuoto 

buhalterijos skyriaus. 

Audito metu tikrinti dokumentai: Šilutės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos lėšų šaltinių ir jų naudojimo tvarkos aprašas3, Tarybos patvirtinta Šilutės 

rajono savivaldybės 2013 metų Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa4, Tarybos 

Programų pakeitimai, patikslinimai, savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2013 m. gruodžio 31 d. biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita (1-sav. 

metinė), bankų mokėjimo nurodymai, banko atsiskaitomosios sąskaitos 2013-01-01 ir 2014-01-10 

likučių ataskaitos, banko sąskaitos išrašai, Šilutės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaita5. 

Šilutės rajono savivaldybės taryba sprendimu6 patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa – 453, 437 tūkst. Lt. Tarybos sprendimais T1-908 7 

ir T1-9818 programų sąmatos du kartus per 2013 metus buvo patikslintos. Programos tikslai atitinka 

Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatyme numatytas priemones. 

Audito procedūros atliktos vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais9. Atliekant 

auditą laikytasi prielaidos, kad Administracijos mums pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai 

išsamūs ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.  

.  

                                                 
3 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-05-27 sprendimas Nr. T1-1405 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltinių ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
4 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimas Nr. T1-679 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų 

biudžeto patvirtinimo“. 
5 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimas Nr. T1-1079 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“. 
6 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimas Nr. T1-679 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų 

biudžeto patvirtinimo“,  4 priedas - Savivaldybės aplinkos apsaugos 2013 metų rėmimo specialioji programa.  
7 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-10-24 sprendimas Nr. T1-908 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 m. 

vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-679 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 m biudžeto patvirtinimo“ 4 priedo 

pakeitimo.“  
8 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimas Nr. T1-981 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013-10-24 

sprendimo Nr. T1-908 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 -02-28 sprendimo Nr. T1-679 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės 2013 m biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.“  
9 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito 

reikalavimų patvirtinimo“ // V. žinios, 2012, Nr. 77-4008. 
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Atliktų audito procedūrų ataskaitoje pateiksime reikšmingus dalykus, kurie yra susiję su 

lėšų apskaita ir teisės aktų laikymusi. Dėl mažos Programos lėšų apimties įrodymai gauti atlikus 

mažas pagrindines audito procedūras: paklausimus, skaičiavimus, dokumentų tikrinimus ir 

analitines procedūras. Audito procedūros atliktos siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad 

ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų ir savivaldybės/valstybės turtas valdomas, naudojamas ir 

disponuojama juo teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės 

apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų 

sandorių. Mūsų nuomone, gautų duomenų kiekis yra pakankamas apibendrintam vertinimui. 

 

AUDITO REZULTATAI IR PASTEBĖJIMAI 

 

Vadovaudamasis Aplinkos ministro įsakymu10 patvirtintomis Savivaldybių aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo 

taisyklėmis, Savivaldybės administracijos vyr. specialistas – gamtosaugininkas pagal Aplinkos 

ministerijos nustatytą formą11 parengė Ataskaitą, kurią patvirtino Taryba12. 

Šilutės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-67913 patvirtino Savivaldybės 2013 

metų biudžetą bei asignavimus programoms finansuoti. Sprendimo 1.5 punktu Savivaldybės 2013 

metų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai (toliau – Programa) patvirtinta 453,437 

tūkst. Lt. Vadovaujantis minėto sprendimo 4 priedu, Programos lėšų likutis 2013-12-31 buvo 

163,436 tūkst. Lt, pajamų planas – 290,000 tūkst. Lt, iš viso Programos lėšų – 453 437 tūkst. Lt, 

išlaidų pagal išlaidų straipsnius – 488,279 tūkst. Lt.  

Taryba 2013-10-27 sprendimu Nr. T1-90814 pakeitė (papildė) patvirtino Programos biudžeto 

vykdomas priemones bei joms skiriamų asignavimų dydį:  

Išlaidos: 

- Sveikatos ir sanitarijos programoms finansuoti  padidintos išlaidos – 6,2 tūkst. Lt; 

- Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms diegti padidintos išlaidos – 

7,6 tūkst. Lt; 

- Šilutės rajono Degučių tvenkinio valymo darbams atlikti – 39,0 tūkst. Lt; 

- Šilutės rajono Degučių tvenkinio pakrantės makrofitų sąžalyno, medžių ir krūmų šalinimo 

darbams atlikti – 2,0 tūkst. Lt; 

- Šilutės rajono Šylių kaimo bendruomenės parko želdinių veisimo darbams atlikti 2,0 

tūkst. Lt. 

Pajamos: 

- Mokesčiai už aplinkos teršimą – 21,2 tūkst. Lt; 

- Mokestis už valstybinių išteklų naudojimą – 9,9 tūkst. Lt; 

                                                 
10 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo “ 
11 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m kovo 4 d. įsakymas Nr. D1-201 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos ......metų priemonių vykdymo ataskaita“. 
12 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T1-1079 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“. 
13 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimas Nr. T1-679 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

2013 metų biudžeto patvirtinimo“. 
14 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimas Nr. T1-908 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-679 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto 

patvirtinimo“ 4 priedo pakeitimo“. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-

981„Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-908 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės 2013 metų vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-679 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto 

patvirtinimo“ 4 priedo pakeitimo“ pakeitimo. 
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- Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą – 7,6 tūkst. Lt; 

Taryba 2013 metų gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-98115 padidino pajamas, pakeitė 

(papildė) bei patvirtino Programos biudžeto vykdomas priemones bei joms skiriamų asignavimų 

dydį:  

Pajamos padidintos: 

- Pajamos už „Mokestis už valstybinių išteklių naudojimą“ padidinta iki – 179,400 tūkst. Lt; ,,Iš 

viso pajamų“ padidinta iki – 418,200 tūkst. Lt;. 

- Eilutėje ,,2013 metų rėmimo programos lėšos“ įrašyta - 418,200 tūkst. Lt - „Išlaidų“ II straipsnio 4 

punktą išdėstyti: 

- Šilutės miesto požeminiams buitiniams atliekų konteineriams įrengti padidinta – 71,600 tūkst. Lt. 

- Pakeisti „Išlaidų“ IV straipsnio 1 punktą išdėstyti: 

- Sveikatos ir sanitarijos programoms finansuoti padidinta – 74,100 tūkst. Lt. 

Šilutės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos  

2013 metų pajamų vykdymo struktūra 
     1 lentelė (litais) 

 

Eil.

Nr. 

 

Pajamų šaltiniai 

Numatyta 

surinkti 

lėšų, 

Surinkta 

lėšų per 

2013 

metus 

Pajamų įvykdymas 

 

% 

 

Lt 

Struktū

ra % 

1 2 3 4 5 6 (4-3)  

 Likutis 2013-01-01     163 436 Lt      

1. Mokesčiai už aplinkos teršimą 191 200 191 672 100,2 472 45,7 

2. Mokestis už valstybinių išteklių naudojimą 179 400 186 858 104,2 7 458 42,9 

3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių 

naudojimą 

47 600 49 101 103,2 1 501 11,4 

 Iš viso pajamų:                         (T1-981) 418 200 427 631 102,3 9 431 100,0 

 Iš viso 2013 metais pajamų su likučiu:          
(T1-981) 

581 636 591 067    

Pagal Tarybos sprendimu16 patvirtintą Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

2013 metų ataskaitą, 2013 metais į biudžetą surinkta Programos 591,067 tūkst. Lt pajamų, iš jų: 

mokesčių už aplinkos teršimą planas įvykdytas (100,2%), iš biudžeto gauta daugiau nei patvirtinta 

sąmatoje 4,7 tūkst. Lt, įvykdytas mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius 104,2%, virš plano 

gauta 7,5 tūkst. Lt, kitų mokesčių už valstybinius gamtos išteklius virš plano gauta 1,5 tūkst. Lt 

pajamų.  

Pagal Biudžeto ir finansų skyriaus pateiktus dokumentus: 2013-01-01 ir 2014-01-10 banko 

atsiskaitomosios sąskaitos išrašus, ataskaitas bei VMĮ duomenis apie pervestas mokesčių ir kitų 

pajamų įmokų įplaukas į savivaldybės biudžetą pagal įmokų rūšis 2013 ir 2014 metų 

užbaigiamosioms apyvartoms, įvertinome Programos likučių teisingumą, kurie buvo:  

 2013-01-01 be uždaromųjų sąskaitų – 140,940 tūkst. Lt, su uždaromosiomis sąskaitomis – 

163,436 tūkst. Lt; 

                                                 
15 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-981„Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-908 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų vasario 28 d. 

sprendimo Nr. T1-679 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ 4 priedo pakeitimo“ 

pakeitimo. 
16 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T1-981 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“. 
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 2014-01-01 be uždaromųjų sąskaitų – 93,990 tūkst. Lt, su uždaromosiomis sąskaitomis – 

102,788 tūkst. Lt. 

Šilutės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios  

programos 2013 metų lėšų panaudojimas  
2 lentelė (litais) 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų straipsniai Numatyta skirti 

lėšų (Lt)  

Faktiškai skirta 

panaudota 

Nepanaudota 

I. Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms - - - 

1. Šyšos upės griaunamo kranto Macikų kaime sutvirtinimo 

darbams apmokėti 

23 100 23 069 31 

2. Artezinių gręžinių, esančių Grabupių kaime, 

tamponavimo darbams apmokėti 

21 800 21 786 14 

3. Šilutės raj. Degučių tvenkinio užterštos teritorijos 

valymo darbams atlikti 

39 000 39 000 - 

4. Šyšos upės vandens ir grunto tyrimams (stebėsenai) 8 000 4 800 3 200 

5. Pavojingoms atliekoms, gyvsidabriui ir 

liuminescencinėms lempoms utilizuoti 

1 000 - 1 000 

6. Gardamo seniūnijos Šylių kultūros namų po nugriovimo 

teritorijos sutvarkymo darbams atlikti 

7 000 6 988 12 

7. Šilutės rajono Degučių tvenkinio pakrantės makrofitų 

sąžalyno, šalinimo darbams atlikti 

2 000 2 000 - 

 II. Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms  - - - 

1. Šiukšliadėžėms, skirtoms bendro naudojimo teritorijoms, 

įsigyti 

15 000 14 965 35 

2. Projektui ,,Nemuno deltos regioninio parko vandens 

telkinių pakrančių apsaugos juostose esančių atliekų 

tvarkymas“ iš dalies finansuoti 

12 000 11 979 21 

3. Lietaus kanalizacijos tinklų nuotraukų, lietaus tinklų 

inventorizacijai bei projektavimo darbams atlikti  
25 000 15 362 9 638 

4. Šilutės miesto požeminiams buitiniams atliekų 

konteineriams įrengti 

171 600 171 600 - 

  III. Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba 

kuris neegzistuoja, tvarkymo priemonėms 

- - - 

1. Asbesto turinčioms atliekoms utilizuoti  3 000 - 3 000 

2. Bešeimininkėms atliekoms (padangoms) utilizuoti 20 000 12 382 7 618 

  IV.  Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai - - - 

1. Sveikatos ir sanitarijos programoms finansuoti 111 194 67 832 43 362 

 V. Aplinkos stebėsenos, prevencinėms, aplinkos atkūrimo 

priemonėms  

- - - 

1. Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms 

priemonėms diegti 

53 040 51 539 1 501 

2. Pavojų keliančių medžių šalinimo darbams 25 000 21 997 3 003 

3. Aplinkos tvarkymo ir želdinių veisimui atlikti 21 000 20 980 20 

4. Šilutės rajono Šylių kaimo bendruomenės parko želdinių 

veisimo darbus 

2 000 2 000 - 

5. Šilutės miesto miško parko sutvarkymo projektui 

parengti 

30 333 - 30333 

 IŠ VISO IŠLAIDŲ: 591 067 488 279 102 788 

Vadovaujantis Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 2 

straipsniu17, „programos finansavimo pajamos ir išlaidos planuojamos savivaldybių biudžete 

                                                 
17 Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. birželio 10 d. įstatymas Nr. IX-1607 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ // V. žinios, 2003, Nr. 61-2760, 2 straipsnis. 
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savivaldybių tarybų nustatyta tvarka. Specialiosios programos priemones tvirtina savivaldybės 

taryba“. Taryba sprendimu18 patvirtino Šilutės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos lėšų šaltinių ir jų naudojimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas, 

kuriame numatyti Programos lėšų šaltiniai, nustatyti finansavimo bei lėšų naudojimo galimi atvejai.  

Iš 1 lentelės pateiktų duomenų darytina išvada, kad 2013 metais liko neįgyvendintos 3 

planuotos Programos priemonės:  

 Asbesto turinčioms atliekoms utilizuoti. 

 Pavojingoms atliekoms, gyvsidabriui ir liuminescencinėms lempoms utilizuoti. 

 Šilutės miesto miško parko sutvarkymo projektui parengti. 

Vadovaudamasi Tvarkos aprašo19 16 straipsniu, Taryba įpareigojo Specialiosios programos 

lėšų panaudojimo kontrolę vykdyti Administracijos vyr. specialistui – gamtosaugininkui. 

Šilutės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

2013 metų programos pagal priemones plano ir pakeitimo rodikliai 
3 lentelė (tūkst. Lt) 

Eil. 

Nr. 

Pajamų ir išlaidų šaltiniai Planas, patikslinimas Padidėji

mas +  

Sumažėj

imas -  
2013-02-28 

sprendimas  

Nr. T1-679 

2013-10-24 

sprendimas  

Nr. T1-908 

 

2013-12-19 

sprendimas  

Nr. T1-981 

 

 Lėšų likutis 2013-01-01  163,436 163,436 163,436  

 

1. 

Pajamos  
Mokesčiai už aplinkos teršimą 

170,0 191,2 191,2 +21,2 

2. Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių 

naudojimą 

40,0 47,6  47,6 +7,6 

3. Mokestis už valstybinių išteklių naudojimą 80,0 89,9 179,4 +99,4 

 Pajamos iš viso: 290,0 328,7 418,2 +128,2 

 Programos 2013 metų lėšos iš viso: 453,436 492,136 581,636 +128,2 

Išlaidos   

I. 

1. 

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos 

priemonėms Šyšos upės griaunamo kranto 

Macikų kaime sutvirtinimo darbams 

23,1 23,1 23,1 - 

2. Artezinių gręžinių, esančių Grabupių kaime, 

tamponavimo darbams apmokėti 

21,8 21,8 21,8 - 

3.  Šyšos upės vandens ir grunto tyrimams 

(stebėsenai) 

8,0 8,0 8,0 - 

4. Pavojingų atliekų, gyvsidabrio ir 

liuminescencinių lempų utilizavimui 

1,0 1,0 1,0 - 

5. Gardamo seniūnijos Šylių kultūros namų 

(po  nugriovimo) teritorijos sutvarkymo 

darbams atlikti 

7,0 7,0 7,0 - 

II. Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

priemonėms  

- - - - 

                                                 
18 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T1-1405 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltinių ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  
19 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T1-1405 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltinių ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 16 

straipsnis. 
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1. Šiukšliadėžių, skirtų bendro naudojimo 

teritorijoms įsigijimui. 

15,0 15,0 15,0 - 

2. Asbesto atliekų pridavimui į šalinimas 

Šilutės rajone koofinansuoti 

13,1   -13,1 

3.  Projektui ,,Nemuno deltos regioninio parko 

vandens telkinių pakrančių apsaugos 

juostose esančių atliekų tvarkymas“ 

koofinansuoti 

15,0 12,0 12,0 -3,0 

4. Lietaus kanalizacijos tinklų nuotraukų, 

lietaus tinklų inventorizacijai bei 

projektavimo darbams atlikti 

25,0 25,0 25,0 - 

5. Šilutės miesto požeminių buitinių atliekų 

konteineriams įrengti 

- - 71,6 +71,6 

III. Atliekų, kurių turėtojo nustatyti 

neįmanoma arba kuris neegzistuoja, 

tvarkymo priemonėms 

- - - - 

1.  Asbesto gaminių turinčių atliekų išvežimui 

utilizuoti 

3,0 3,0 3,0 - 

2. Bešeimininkių atliekų (padangų) išvežimui 

utilizuoti 

20,0 20,0 20,0 - 

IV.1. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai 

programai 

- - - - 

 Sveikatos ir sanitarijos programoms 

finansuoti 

50,0 56,2 74,1 +24,1 

V. Aplinkos monitoringo,  prevencinėms, 

aplinkos atkūrimo priemonėms 

- - - - 

1. Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos 

prevencinių priemonių diegimui. 

40,0 47,6 47,6 +7,6 

2. Pavojų keliančių medžių šalinimo darbai 25,0 25,0 25,0 - 

3. Aplinkos tvarkymo ir želdinių veisimui 

atlikti 

21,0 21,0 21,0 - 

4. Šilutės rajono Degučių tvenkinio valymo 

darbams atlikti  

- 39,00 39,0 +39,0 

5. Šilutės rajono Degučių tvenkinio pakrantės 

makrofitų sąžalyno, medžių ir krūmų 

šalinimo darbams atlikti 

- 2,0 2,0 +2,0 

6. Šilutės rajono Šylių kaimo bendruomenės 

parko želdinių veisimo darbams atlikti 

- 2,0 2,0 +2,0 

VI.  Visuomenės švietimui ir mokymui 

aplinkosaugos klausimais 

- - - - 

1. Visuomenės ir vietos bendruomenės 

ekologinio švietimo ir informavimui apie 

vykdomas veiklas 

 

2,0 

 

- - -2,0 

2. Šilutės miesto miško parkų sutvarkymo 

projektui parengti 

- - - - 

 IŠ VISO IŠLAIDŲ: 290,0 328,7 418,2 +128,2 
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Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu20 patvirtinti Programos asignavimai, skirti 

priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala, gamtosaugos objektams projektuoti, 

statyti, rekonstruoti, eksploatuoti, aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti, gyventojų sveikatos 

apsaugai, kitoms aplinkos apsaugos priemonėms.  

Savivaldybės taryba sprendimu21 patvirtino Šilutės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios 2013 metų programos asignavimų planą - 290,0 tūkst. Lt, sprendimu22 

patikslino vykdomas priemones 38,70 tūkst. Lt, Taryba sprendimu23 patikslino Programos 2013 

metų lėšas – 89,5 tūkst. Lt, t.y., per 2013 metus padidintų asignavimų suma –128,2 tūkst. Lt. 

 Patikrinus Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų ataskaitos ir 

Savivaldybės Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2014 m. sausio 1 d. ataskaitos (Forma 1-

sav., metinė) duomenų neatitikimų nenustatyta. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

2013 metų ataskaitoje pateikiamos pajamos gautos per 2014 metų sausio 1 dešimtadienį. 

Ataskaitoje pateikiama faktiškai per ataskaitinius metus gauta pajamų suma tai sudaro 8,8 tūkst. Lt. 

Duomenų neatitikimo nenustatyta.  

 

Šilutės rajono savivaldybės 2013 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa, pagal 

tarybos 2013-12-19 sprendimą Nr. T1-981 

Pajamos  
4 lentelė (Lt) 

Nr.                                       Pajamų šaltiniai Numatyta surinkti 

lėšų  

1. Mokesčiai už aplinkos teršimą  191 200 

2. Mokestis už valstybinių išteklių naudojimą  179 400 

3. Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą 47 600 

 VISO PAJAMŲ: 418 200 

 

2013 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos: 418 200 Lt. 

Išlaidos 
5 lentelė (Lt) 

Nr. Išlaidų straipsniai Numatyta skirti lėšų   

I. Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms 

1. Šyšos upės griaunamo kranto Macikų kaime sutvirtinimo darbams apmokėti 23 100 

2. Artezinių gręžinių, esančių Grabupių kaime, tamponavimo darbams apmokėti 21 800 

3. Šyšos upės vandens ir grunto tyrimams (stebėsenai) 8  000 

4. Pavojingoms atliekoms, gyvsidabriui ir liuminescencinėms lempoms utilizuoti 1 000 

5. Gardamo seniūnijos Šylių kultūros namų po nugriovimo teritorijos sutvarkymo 

darbams atlikti 

7 000 

                                                 
20 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimas Nr. T1-679 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

2013 m. biudžeto patvirtinimo“.  
21 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimas Nr. T1-679 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

2013 m. biudžeto patvirtinimo“.  
22 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimas Nr. T1-908 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-679 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto patvirtinimo“ 4 

priedo pakeitimo“; 
23 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-981 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimas Nr. T1-908 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. 

sprendimo Nr. T1-679“ „ Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto patvirtinimo“ 4 priedo pakeitimo“. 
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II. Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms   

1. Šiukšliadėžėms, skirtoms bendro naudojimo teritorijoms, įsigyti 15 000 

2. Projektui ,,Nemuno deltos regioninio parko vandens telkinių pakrančių apsaugos 

juostose esančių atliekų tvarkymas“  iš dalies finansuoti 

12 000 

3. Lietaus kanalizacijos tinklų nuotraukų, lietaus tinklų inventorizacijai bei  

projektavimo darbams atlikti    
25 000 

4. Šilutės miesto požeminiams buitiniams atliekų konteineriams įrengti   71 600 

 III. Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymo priemonėms 

1. Asbesto turinčioms atliekoms utilizuoti  3 000 

2. Bešeimininkėms atliekoms (padangoms) utilizuoti 20 000 

IV.  Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai 

1. Sveikatos ir sanitarijos programoms finansuoti 74 100 

V. Aplinkos stebėsenos, prevencinėms, aplinkos atkūrimo priemonėms  

1. Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms diegti 47 600 

2. Pavojų keliančių medžių šalinimo darbams 25 000 

3. Aplinkos tvarkymo ir želdinių veisimui atlikti 21 000 

4. Šilutės rajono Degučių tvenkinio valymo darbams atlikti 39 000 

5. Šilutės rajono Degučių tvenkinio pakrantės makrofitų sąžalyno, medžių ir krūmų 

šalinimo darbams atlikti 
2 000 

6. Šilutės rajono Šylių kaimo bendruomenės parko želdinių veisimo darbams atlikti 2 000 

VI. Visuomenės švietimui ir mokymui aplinkosaugos klausimais 

IŠ VISO IŠLAIDŲ: 418 200 

LĖŠŲ LIKUTIS 2013-01-01 – 163 436 Lt. 

2013 metų programos finansuoti lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos) 
6 lentelė (Lt) 

Eil. 

Nr. 

Programos priemonių grupės pavadinimas Lėšų likutis,  

1. Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą 3 939 

2. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa  35 488 

3. Savivaldybės  aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa  124 009 

 IŠ VISO:  163 436 

 

Lėšų likučio  išlaidos 
7 lentelė (Lt) 

Nr. Išlaidų straipsniai Numatyta 

skirti lėšų   

 

1. Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms diegti 3939 

2. Sveikatos ir sanitarijos programoms finansuoti 35 488 

3. Šilutės miesto miško parkų sutvarkymo projektui parengti 24 009  

4. Šilutės miesto požeminiams buitiniams atliekų konteineriams įrengti 100 000 

IŠ VISO IŠLAIDŲ: 163 436 
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Vadovaudamasis Aplinkos ministro įsakymu24 patvirtintomis Savivaldybių aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo 

taisyklėmis, Administracijos vyr. specialistas – gamtosaugininkas pagal nustatytą formą25 parengė 

Ataskaitą, kurią patvirtino Taryba26.  

Patikrinus Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų ataskaitos ir 

Savivaldybės Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. sausio 1 d. ataskaitos (Forma 2 metinė) 

duomenų neatitikimų nenustatyta. Ataskaitoje pateikiama faktiškai per ataskaitinius metus gauta 

pajamų suma. Duomenų neatitikimo nenustatyta.  

Palyginus 2013 metų kasinių išlaidų registrą pagal išlaidų straipsnius su Biudžeto išlaidų 

sąmatos vykdymo 2014 m. sausio 1 d. ataskaitos (Forma 2 metinė) duomenimis, – neatitikimų 

nenustatyta.  

 

 

IŠVADOS 

 

1. Savivaldybės taryba sprendimu27 patvirtino 2013 metų Programos asignavimų planą - 

290,0 tūkst. Lt, sprendimu28 patikslino vykdomas priemones 38,70 tūkst. Lt, Taryba sprendimu29 

patikslino Programos 2013 metų lėšas – 89,5 tūkst. Lt, t.y., padidintų asignavimų suma iš viso - 128,2 

tūkst. Lt. 

2. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų gruodžio 31 d. likutis 

sudarė 102,788 tūkst. Lt.  

3. Gauti patvirtinimai, kad Programos likučiai visose ataskaitose yra pateikti teisingai: 

 2013-01-01 be uždaromųjų sąskaitų – 140,940 tūkst. Lt, su uždaromosiomis sąskaitomis – 

163,436 tūkst. Lt 

 2014-01-01 be uždaromųjų sąskaitų – 93,990 tūkst. Lt, su uždaromosiomis sąskaitomis – 

102,788 tūkst. Lt . 

4. 2013 metais liko neįgyvendintos 3 planuotos Programos priemonės:  

- asbesto turinčioms atliekoms utilizuoti; 

- pavojingoms atliekoms, gyvsidabriui ir liuminescencinėms lempoms utilizuoti; 

- Šilutės miesto miško parko sutvarkymo projektui parengti. 

5. Ataskaitoje pateikiama faktiškai per ataskaitinius metus gauta pajamų suma, duomenų 

neatitikimo nenustatyta. 

                                                 
24 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo “ 
25 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m kovo 4 d. įsakymas Nr. D1-201 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos (2012 m.) metų priemonių vykdymo ataskaita“. 
26 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimas Nr. T1-691 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“. 
27 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimas Nr. T1-679 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

2013 m. biudžeto patvirtinimo“.  
28 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimas Nr. T1-908 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-679 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto patvirtinimo“ 4 

priedo pakeitimo“; 
29 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-981 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimas Nr. T1-908 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. 

sprendimo Nr. T1-679“ „ Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto patvirtinimo“ 4 priedo pakeitimo“. 
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6. Aplinkos apsaugos programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitoje kasinės išlaidos 

nurodytos teisingai, priskirtos atitinkamo laikotarpio išlaidoms. 

7. Patikrinus Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų ataskaitos ir 

Savivaldybės Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2014 m. sausio 1 d. ataskaitos (Forma 1-

sav., metinė) duomenis, neatitikimų nenustatyta.  

8. Palyginus 2013 metų kasinių išlaidų registrą pagal išlaidų straipsnius su Biudžeto išlaidų 

sąmatos vykdymo 2014 m. sausio 1 d. ataskaita (Forma 2 metinė), duomenų neatitikimų nenustatyta. 

 

 

Dėkojame Šilutės rajono savivaldybės administracijos atsakingiems darbuotojams, kurie 

vykdė, prisidėjo, atliekant 2013 metų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos audito 

procedūras. Tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo ateinančiais laikotarpiais. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė       Jolita Stonkuvienė 

Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja        Judita Subačienė 

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė       Rasa Balandienė 


