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 Audito metu mes vertinome Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos (toliau – 

Priešgaisrinė tarnyba) 2007 m. finansinės atskaitomybės, planų ir programų sąmatų įvykdymo 

ataskaitų duomenis bei Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą 

ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams per 2007 metus. Priešgaisrinės tarnybos vadovas yra 

atsakingas už finansinės atskaitomybės, planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitų parengimą ir 

pateikimą, Savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą. Mūsų pareiga, 

remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie finansinę atskaitomybę, planų ir programų sąmatų 

įvykdymo ataskaitas bei Savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą. 

 Atlikome auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus. Šie reikalavimai nustato, kad auditą 

planuotume ir atliktume taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl  finansinės atskaitomybės, 

planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitų duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo,  

Savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumo. Audito metu surinkome 

įrodymus, kuriais pagrindėme Priešgaisrinės tarnybos apskaitos sistemos ir vidaus kontrolės, 

finansinės atskaitomybės, planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitų parengimo ir pateikimo,  

Savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumo vertinimus. Tikime, kad 

atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų nuomonei pareikšti. 

 

 1. Priešgaisrinės tarnybos vykdomos  biudžeto programos 3.2.1.1. „Priešgaisrinės tarnybos“ 

faktinės išlaidos viršija skirtus asignavimus  transporto išlaikymui – 4 tūkst. Lt. 

 2. Priešgaisrinė tarnyba 2007 m. sausio mėn. iš UAB „Saugos kodas“ įsigijo automobilinę 

signalizaciją už 743 Lt. Signalizacijos verte padidino mašinos Audi C4 vertę. Mūsų nuomone, 

automobilinė signalizacija turėjo būti nurašyta į išlaidas. 
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 3. Priešgaisrinė tarnyba panaudos pagrindu naudojasi valstybine žeme (5 sklypai), 

kurios vertė 6,2 tūkst. Lt. Priešgaisrinė tarnyba į užbalansinę sąskaitą 001 „Išsinuomotas turtas“ 

neįtraukė ir 2007 metų finansinėje atskaitomybėje (forma Nr. 1, 80 eil.) neparodė pagal panaudos 

sutartis naudojamos žemės. 

 4. Priešgaisrinė tarnyba turi  tik jai specifiniais požymiais  būdingo ilgalaikio turto, todėl 

nesivadovauja Savivaldybės tarybos patvirtintais nusidėvėjimo normatyvais. Priešgaisrinė tarnyba 

2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. TOV-20 patvirtino ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo 

normatyvus, vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus įsakymais, kurio įsakymai Priešgaisrinei tarnybai nėra privalomi. 

Trys turto vienetai nėra įtraukti į pasitvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo 

normatyvus, todėl negalime nustatyti, ar teisingai skaičiuotas šiam turtui nusidėvėjimas už gruodžio 

mėn. Dėl šiame punkte išvardintų priežasčių, negalime įvertinti, ar Priešgaisrinės tarnybos Išlaidų 

sąmatų vykdymo 2008 m. sausio 1 d. balanso 52 eilutės „Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 

(020), 55 eilutės „Ilgalaikio turto fondas (250)“ sumos yra teisingos. 

  Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turėtų ankstesnėse pastraipose išdėstyti dalykai, 

Priešgaisrinės tarnybos  2007 m. finansinė atskaitomybė, planų ir programų sąmatų įvykdymo 

ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos ir pateiktos pagal Lietuvos Respublikos teisės 

aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės 

sudarymą. 

 1. Pasvalio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 1999 m. spalio 1 d. sudarė panaudos sutartį Nr. 

3, pagal kurią Priešgaisrinei tarnybai perdavė naudojimui: 13 m2 ploto kabinetą pirmame aukšte ir 

3,6 m2  kasos patalpas antrame aukšte (adresu Joniškėlio g. 12, Pasvalyje), padengiant patalpų 

išlaikymo išlaidas. Mainais Priešgaisrinė tarnyba leido naudotis jai priklausančiu lengvuoju 

automobiliu Renault-19 (valst. Nr. GPE 820), pravažiuojant iki 1000 kilometrų per mėnesį, 

padengiant automobilio eksploatavimo išlaidas.  Turto mainai nėra numatyti teisės aktais. Šiuo 

atžvilgiu Savivaldybės biudžeto lėšos naudojamos neracionaliai 

 Remdamiesi surinktais įrodymais mes pareiškiame, kad,  išskyrus ankstesnėje pastraipoje 

išdėstytus dalykus, 2007 metais Priešgaisrinėje tarnyboje  valdant, naudojant ir disponuojant 

Savivaldybės lėšomis ir turtu, juos naudojant įstatymų nustatytiems tikslams, reikšmingų neatitikčių 

Lietuvos Respublikos teisės aktų  reikalavimams nenustatėme. 

 Audito išvada pateikta kartu su Finansinio audito ataskaita. 

 

  

Kontrolieriaus tarnybos specialistas      Andrius Markuckas  


