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ĮŽANGA 

   

  

 Vadovaudamiesi Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus 2007 m. rugsėjo 14 d. 

pavedimu Nr. PA – 9, savivaldybės kontrolieriaus tarnybos specialistai Ilma Paliukėnaitė ir Andrius 

Markuckas  VšĮ „Pasvalio verslo informacijos centras“  atliko ribotos apimties finansinį auditą. 

 Audito tikslas –  įvertinti įstaigos vidaus kontrolę, įskaitant finansų valdymą, audituojamo 

subjekto  Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą ir pareikšti  

nepriklausomą nuomonę dėl  2007 metų finansinių ir kitų ataskaitų, susijusių su Savivaldybės turtu, 

tikrumo ir teisingumo. 

 Audituojamas subjektas – viešoji įstaiga „Pasvalio verslo informacijos centras“ (toliau – 

Centras), adresas: Biržų g. 14 B, Pasvalys, kodas – 169303118.   

 Laikotarpiu  iki 2007 m. rugsėjo 3 d. vadovavo direktorė Neringa Trinskienė, laikotarpiu 

nuo 2007 m. rugsėjo 3 d. iki 2007 m. spalio 26 d. laikinai direktorės pareigas ėjo Kritina Svidrienė, 

laikotarpiu nuo 2007 m. spalio 26 d. laikinai direktorės pareigas ėjo Daiva Valotkienė. Audituojamu 

laikotarpiu vyriausiosios buhalterės pareigas ėjo Adelė Lipinskienė. 

 Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus, o nepriklausoma 

nuomonė apie finansinę atskaitomybę ir kitas ataskaitas, savivaldybės lėšų ir turto  valdymo, 

naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama 

audito išvadoje. 

 
 
 



 2
 

AUDITO APIMTIS IR METODAI 
   

 Audito metu vertinome Centro 2007 metų finansinę atskaitomybę: Biudžeto išlaidų sąmatos 

įvykdymo 2008 m. sausio 1 d. ataskaitas (forma Nr. 2).  

 Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus.  

 Siekdami gauti įrodymus, reikalingus audito tikslams pasiekti, ištyrėme ir įvertinome Centro 

vidaus kontrolę ir jos riziką. Dėl  mažo darbuotojų skaičiaus yra sudėtinga tinkamai atskirti pareigas 

ir įdiegti vidaus kontrolės procedūras, todėl buvo nuspręsta  atlikti tik  savarankiškas audito 

procedūras.  

          Audituojamu laikotarpiu Centras dalyvauja 2 programose, kurioms iš savivaldybės 

administracijos pervesta 115778  Lt : Paslaugų verslui programa Pasvalio rajone – 60000 Lt ir BPD 

projektui pagal priemonę 3.2.1 sutarties Nr.BPD2004-ERPF-3.2.1-06/001 „Anykščių ir Pasvalio 

rajonų paramos sistemos SVV įmonėms išvystymas bei palankios investicinės aplinkos kūrimas“ 

dalinis finansavimas – 55778 Lt, kurio daliniam finansavimui pritarė savivaldybės taryba 2007 m. 

kovo 14 d. sprendimu Nr. T1-61 „Dėl lėšų iš Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio 

verslo skatinimo specialiosios programos skyrimo projekto daliniam finansavimui“.   

     

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

1. Finansavimas  

 

                1.1. Projektas  „Anykščių ir Pasvalio rajonų paramos sistemos SVV  įmonėms išvystymas 

bei palankios investicinės aplinkos kūrimas“. 

 1.1.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir 

vykdymo taisyklių (toliau- Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. 

gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir 

vykdymo taisyklių patvirtinimo“  (Žin., Nr. 2004, 96-3531; 2005, 78-2840), 79-1 punkto 

nuostatomis, skiriant biudžeto lėšas subjektui, kuris nėra biudžetinė įstaiga, pasirašo biudžeto lėšų 

naudojimo sutartį, kurioje nurodoma, veiklos, kuriai finansuoti skiriamos biudžeto lėšos, vertinimo 

kriterijai (ne mažiau kaip vienas).   

           Pasvalio rajono savivaldybės administracija su VšĮ Pasvalio verslo informacijos centru 2007 

m. kovo 30 d. sudarė sutartį Nr. ASR - 103 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio 

verslo skatinimo specialiosios programos lėšų, skirtų projekto „Anykščių ir Pasvalio rajonų 

paramos sistemos SVV įmonėms išvystymas bei palankios investicinės aplinkos kūrimas“ daliniam 
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finansavimui remti, panaudojimo (toliau –Sutartis), tačiau Sutartyje nėra nurodytų vertinimo 

kriterijų, tuo nesilaikė Taisyklių 79-1 punkto nuostatų. 

          1.1.2. Taisyklių  79-1.4. punkte numatyta, kad prie sutarties pridedamas planuojamas detalus 

biudžeto lėšų paskirstymas pagal išlaidų ekonominę paskirtį, o tais atvejais kai dalį lėšų numatoma 

naudoti darbo užmokesčiui, išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas.  

                     2007 m. balandžio 2 d. savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintoje 

Programos sąmatoje nurodyta 55778 Lt eilutėje einamiesiems tikslams (2.8.1.1.), tuo nesilaikė 

Taisyklių 79-1.4 punkto nuostatų. 

               1.1.3. Taisyklių 79-1.6. punkte numatyta, kad sutartyje nurodoma atsiskaitymas 

asignavimų valdytojui už biudžeto lėšų panaudojimą (nurodant išlaidų ekonominę paskirtį) ir 

buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą pateikimas.  

             Verslo informacijos centro pateiktoje Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. sausio 1 

d. ataskaitoje (Forma Nr. 2)  55778 Lt išlaidos nurodytos vienoje eilutėje einamiesiems tikslams 

(eil. Nr. 84). Be to, prie ataskaitų (Forma Nr.2) nepateiktos dokumentų, pagrindžiančių lėšų 

panaudojimą, suvestinės. 

                        1.2. Paslaugų verslui programa Pasvalio rajone. 

                       1.2.1. Taisyklių 79-1 punkto nuostatomis, skiriant biudžeto lėšas subjektui, kuris nėra 

biudžetinė įstaiga pasirašo biudžeto lėšų naudojimo sutartį.  

                      Pasvalio rajono savivaldybės administracija skirdama Pasvalio verslo informacijos 

centrui darbo vietų kūrimo skatinimo  programai  60000 Lt, nesudarė biudžeto lėšų naudojimo 

sutarties, tuo nesilaikė Taisyklių 79-1 punkto nuostatų. 

                         1.2.2. Taisyklių  79-1.4. punkte numatyta, kad prie sutarties pridedamas planuojamas 

detalus biudžeto lėšų paskirstymas pagal išlaidų ekonominę paskirtį, o tais atvejais kai dalį lėšų 

numatoma naudoti darbo užmokesčiui, išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas.  

                     2007 m. vasario 2 d. savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintoje Programos 

sąmatoje nurodyta 60000 Lt eilutėje „Kitoms išlaidos“  (2.8.), tuo nesilaikė Taisyklių 79-1.4 punkto 

nuostatų. 

                        1.2.3.  2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo 

Nr. IX - 574 (Žin., Nr. 2001, 99-3515) 4 straipsnis, numato, kad ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, 

kad apskaitos  informacija būtų išsami   ir  naudinga  vidaus  ir  išorės     informacijos vartotojams. 

                     Pasvalio verslo informacijos centras gautas iš savivaldybės administracijos finansavimo lėšas 

laikė vienoje sąskaitoje kartu su iš ūkio ministerijos gautomis finansavimo lėšomis, be to buhalterinėje 

apskaitoje lėšos apskaitytos  vienoje sąskaitoje, neišskiriant pagal finansavimo davėjus. 

http://10.254.0.253/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=50884&Zd=buhalterin%EBs%2Bapskaitos%2B%E1statymas&BF=4#58z#58z
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                    1.2.4. Taisyklių 79-1.6. punkte numatyta, sutartyje nurodoma atsiskaitymas asignavimų 

valdytojui už biudžeto lėšų panaudojimą (nurodant išlaidų ekonominę paskirtį) ir buhalterinės 

apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą pateikimas.  

                   Verslo informacijos centro pateiktoje Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. 

sausio 1 d. ataskaitoje (Forma Nr. 2)  60000 Lt išlaidos nurodytos vienoje eilutėje „Kitos išlaidos“ 

(eil. Nr. 85). Be to, prie ataskaitų (Forma Nr.2) nepateiktos dokumentų, pagrindžiančių lėšų 

panaudojimą, suvestinės. 

 1.3 Rekomendacijos 

             Buhalterinę apskaitą tvarkyti taip, kad informacija būtų išsami ir naudinga vidaus ir išorės 

informacijos vartotojams. 

 

2. Turto valdymas, naudojimas ir disponavimas 

 

2.1. Verslo informacijos centras pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Negyvenamųjų patalpų 

panaudos sutartį Nr.45 naudojasi Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu 

- negyvenamosiomis patalpomis, kurių bendras plotas 128,73 kv. m. , esančių Biržų g. 14B, 

Pasvalys, unikalus Nr.67/987-0049-01-0:0005 ir kurių pradinė vertė 154303 Lt, likutinė vertė 

151073 Lt. Sutarties terminas 5 metai. Pagal Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties 4 punkto 

nuostatas, panaudos gavėjas savo lėšomis per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo 

dienos apdraudžia visam sutarties  galiojimo laikui gaunamas negyvenamąsias patalpas panaudos 

davėjo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių ir kitų 

draudiminių įvykių.  

VšĮ Pasvalio verslo informacijos centras apdraudė administracines patalpas  250 000 Lt 

atstatomąja verte  Centro naudai, tuo nesilaikė sutarties 4 punkto nuostatų. 

Verslo informacijos centro pagal panaudos sutartį naudojamos patalpos, esančios Biržų g. 

14 B, Pasvalys 2007 m. birželio 22 d.dėl vandentiekio avarijos buvo apgadintos. Įvykio metu 

sugadinta siena prie lango, kompiuterinėje klasėje sugadintos pakabinamos lubos, sugedo 

kopijavimo aparatas, kompiuterių klasėje sugadinti 2 kompiuterinių stalų stalviršiai, sugadintos 

baldų komplekto „Nova“2 stalų stalviršiai, sugadintas monitorius LGT710BH. UAB „Melsta“ 2007 

m. rugpjūčio mėn. atliko patalpų remontą: sienų galistymas, šlifavimas ir dažymas, laminuotos 

grindlenčių dangos pakeitimas, akustinių pakabinamų lubų plokščių pakeitimas. Pagal atliktų darbų 

aktą, 2007 m. rugpjūčio 24 d. išrašyta PVM sąskaita-faktūra MEL Nr. 6448 5892,32 Lt sumai. 

Vietoj sugadinto monitoriaus, kurio remontas buvo ekonomiškai nenaudingas, įsigytas naujas 

monitorius už 553 Lt iš UAB „Innovation computer group“ pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr.ICG-

0030910. Suremontuotas kopijavimo aparatas, remonto vertė 5650,50 Lt pagal A. Janulio 
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individualios įmonės „Biznio karusėlė“ PVM sąskaitą-faktūrą JBK Nr. 700363. Aplieti baldai 

suremontuoti už 4592,56 Lt pagal UAB „Gurda“ PVM sąskaitą –faktūrą GAM Nr.11367. 

Draudimo bendrovė „Ergo Lietuva“ Pasvalio verslo informacijos centrui už įvykusį 

draudiminį įvykį apmokėjo 15888,38 Lt, iš to skaičiaus: 2007 m. rugsėjo 14 d. - 5803,50 Lt,  2008 

m. sausio 4 d. -  4592,56 Lt bei draudimo bendrovė „Ergo Lietuva“ tiesiogiai paslaugų teikėjui 

UAB „Melsta“ 2007 m. rugpjūčio 24 d. - 5492,32 Lt. 

Draudimo bendrovė „Ergo Lietuva“ 2007 m. rugpjūčio 3 d. raštu kreipėsi į Pasvalio rajono 

savivaldybę, kaip į buto savininką, dėl kurio kaltės 2007 m. birželio 22 d. įvyko vandentiekio 

avarija, dėl dalyvavimo nuostolių sureguliavimo procedūros eigoje, susipažinti su žalos bylos 

administravimo medžiaga. 2007 m. rugpjūčio 27 d. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus sudaryta komisija apsilankė patalpose Biržų g. 14B, Pasvalyje bei įvertino padarytą 

žalą. 

2.2. Rekomendacijos 

 Pagal Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties 4 punkto nuostatas, apdrausti 

negyvenamąsias patalpas panaudos davėjo naudai. 

 

 3. Dalininkų įnašai 
 
 
            3.1. Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2003 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 102 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės 2003 metų biužeto patikslinimo“ pritarė 33000 Lt lėšų skyrimui VšĮ  

Verslo informacijos centrui, iš jų: 6,6 tūkst. darbo užmokesčiui, 16,6 tūkst. Lt nepaprastosioms 

išlaidoms. Pagal 2003 m. spalio 30 d. Viešosios įstaigos Pasvalio rajono verslo informacijos centro 

steigimo sutarties Nr. 8-480 3.1.1 punktą, Pasvalio rajono savivaldybės taryba įsipareigoja Centrui 

skirti 33000 Lt kūrimosi išlaidoms bei veiklos sąnaudoms iš dalies padengti, iš jų 8500 Lt, kaip 

įnašą į dalininkų kapitalą ilgalaikiam turtui įsigyti. Pasvalio rajono savivaldybės administarcija 

2003 m. lapkričio 19 d. sudarė sutartį dėl dalininko piniginio 8500 Lt įnašo tikslinio panaudojimo. 

Dalininko įnašo naudojimo paskirtis - ilgalaikio turto įsigijimas.  

                       Pasvalio verslo informacijos centras buhalterinėje apskaitoje savivaldybės ir ūkio 

ministerijos dalininko dalis apskaito vienoje 300 sąskaitoje, neišskiriant atskirose subsąskaitose 

savivaldybės ir ūkio ministerijos dalių, tuo  nesilaikė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos 

Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 (Žin., Nr. 2001, 99-3515) 4 straipsnio nuostatų, kad ūkio 

subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos  informacija būtų išsami   ir  naudinga  vidaus  ir  išorės     

informacijos vartotojams. 

 

http://10.254.0.253/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=50884&Zd=buhalterin%EBs%2Bapskaitos%2B%E1statymas&BF=4#58z#58z
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             3.2. 2003 m. lapkričio 19 d. sutarties 2.1.3 punkte numatyta, kad per 10 kalendorinių dienų 

nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti Administracijai dalininko piniginio įnašo pervedimo –

gavimo aktą ir dalininko pažymėjimą (dalininko pažymėjimo išrašymo diena – lėšų gavimo data). 

Pasvalio rajono savivaldybė 2003 m. gruodžio 2 d. pavedimu Nr. 902 Pasvalio verslo informacijos 

centrui pervedė 23000 Lt, iš jų: 8500 Lt dalininko piniginis įnašas ilgalaikiam turtui įsigyti, 8000 Lt 

patalpų remontui ir 6500 Lt Centro programai finansuoti. 

                Pasvalio verslo informacijos centras nepateikė duomenų apie Administracijai išduotą 

dalininko pažymėjimą, tuo nesilaikė Įstatų 15 punkto ir 2003 m. lapkričio 19 d. sutarties 2.1.3 

punkto reikalavimų. 

3.3. Rekomendacijos  

3.3.1. Buhalterinę apskaitą tvarkyti taip, kad informacija būtų išsami ir naudinga vidaus ir 

išorės informacijos vartotojams; 

3.3.2. Išduoti Administracijai dalininko pažymėjimą. 

             

               Pažymime Centro pažangą stiprinant vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, diegiant 

naujas vidaus kontrolės procedūras ir dėkojame Centro darbuotojams už bendradarbiavimą bei 

pagalbą atliekant 2007 metų ribotos apimties finansinį auditą. 

Apie rekomendacijų įvykdymą iki 2007m. birželio 1 d. prašome informuoti Pasvalio rajono 

savivaldybės kontrolieriaus tarnybą. 

  

 

 

Kontrolieriaus tarnybos specialistė       Ilma Paliukėnaitė 

Kontrolieriaus tarnybos specialistas              Andrius Markuckas 

 


	PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS  TARNYBA

