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 Vadovaudamasi Savivaldybės kontrolieriaus 2008 m. gegužės 27 d. pavedimu Nr. PA - 13, 

vyriausioji specialistė Ilma Paliukėnaitė Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio 

miesto seniūnijoje atliko finansinį auditą. 

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

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

nuomonę dėl  2008 metų finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo. 

Audituojamas subjektas - Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio miesto 

seniūnija (toliau – Seniūnija), adresas – Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio rajonas, juridinio asmens 

kodas –188617988. 

Audituojamu laikotarpiu Seniūnijai vadovauja seniūnas Steponas Rimkus, vyr. buhaltere dirba 

Leta Gustevičienė. 

Ši audito ataskaita yra sudėtinė išvadų, teikiamų Savivaldybės tarybai dėl pateiktos tvirtinti 

metinės Savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitos, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo ir 

dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 

statistinių ataskaitų, dalis.  

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 pateikiama 

audito išvadoje. 
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AUDITO APIMTIS IR METODAI 
 

Audito metu vertinome Seniūnijos 2008 metų finansinę atskaitomybę: Aiškinamąjį raštą dėl 

2008 m. finansinės atskaitomybės, Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. sausio 1 d. balansą (forma Nr. 

1), Pažymą dėl lėšų sąskaitoje 230 „Finansavimas iš biudžeto“ (formos Nr. 1 priedas Nr. 1), 

Pažymą dėl išlaidų sąmatų vykdymo balanso likučių (formos Nr. 1 priedas Nr. 2), Pažymą dėl turto 

trūkumų 2008 m. (formos Nr. 1 priedas Nr. 3), Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. sausio 

1 d. ataskaitas (forma Nr. 2), Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2008 m. apyskaitą 

(forma Nr. 3), Pažymą dėl ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo ir nurašymo iš 

apskaitos (formos Nr. 3 priedas), Atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto 2008 m. apyskaitą 

(forma Nr. 4), Pažymą dėl atsargų ir trumpalaikio turto įsigijimo ir nurašymo iš apskaitos (formos 

Nr. 4 priedas), Biudžetinių įstaigų bei valstybinių mokslo ir studijų institucijų pajamų įmokų į 

biudžetą 2009 m. sausio 1 d. ataskaitą (forma Nr. 5), Debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo 2009 

m. sausio 1 d. ataskaitą (forma Nr. 6), Pažymą dėl lizingo (finansinės nuomos) ir pirkimo 

išsimokėtinai įsipareigojimų (formos Nr. 6 priedas), Finansinio turto 2008 m. apyskaitą (forma Nr. 

7), Atsiskaitymų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą 2009 m. sausio 1 d. ataskaitą (forma Nr. 8), 

Planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitas: Valstybės valdžios, valdymo, teisėsaugos, vidaus 

reikalų, saugumo, kitų viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos institucijų ir įstaigų etatų ir 

struktūros plano įvykdymo 2008 m. sausio 1 d. ataskaitą (forma Nr. B-1), Savivaldybės biudžeto 

išlaidų plano valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2009 m. sausio 1 d. 

ataskaitą (forma Nr. B-14), Savivaldybės biudžeto išlaidų valstybinėms (perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms atlikti įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. ataskaitą (forma Nr. B-15). 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T1 – 5 patvirtintame 

Pasvalio rajono savivaldybės biudžete Seniūnijai skirta 763,4 tūkst. Lt asignavimų. Turtui įsigyti 30 

tūkst. Lt, 733,4 tūkst. Lt asignavimų skirta išlaidoms, iš jų 333,2 tūkst. Lt darbo užmokesčiui. 

Asignavimai buvo tikslinti  Savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1 – 45, 2008 

m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T1 - 185. Po patikslinimų Seniūnijai buvo skirta 779 tūkst. Lt 

asignavimų, turtui įsigyti 31,5 tūkst. Lt, 747,50 tūkst. Lt asignavimų skirta išlaidoms, iš jų 338,3 

tūkst. Lt – darbo užmokesčiui.  

Seniūnijai vykdė 8 programas: valstybės deleguotų funkcijų programas  4.1.2.1 „Viešųjų 

darbų programa“; Savivaldybės biudžeto lėšų programas 8.2.1.8. „Kultūros paslaugos“; 8.2.1.6. 

„Kultūrinių tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas“; 6.2.1.1. „Specialiųjų lėšų programa“; 

6.4.1.1. „ Gatvių apšvietimas“; 6.2.1.1. „Komunalinio ūkio plėtra“; 1.3.2.2. „Administravimas ir 
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valdymas“; 10.4.1.40 „ Kitos socialinės paramos išmokos“. Seniūnijos seniūnas 2008 m. vasario 14 

d. visoms  programoms patvirtino sąmatas. Tikslinant asignavimus  buvo tikslinamos ir sąmatos. 

2008 metais Seniūnijai iš Finansų skyriaus buvo pervesta  751,726 tūkst. Lt, t.y. 96,5  proc. 

Savivaldybės tarybos skirtų asignavimų. Neperduota 25,6 tūkst. Lt biudžeto asignavimų 

savivaldybės biudžeto lėšų programoms 8.2.1.8. „Kultūros paslaugos“; 6.2.1.1. „Komunalinio ūkio 

plėtra“; 1.3.2.2. „Administravimas ir valdymas“ ir 1,7 tūkst. Lt 6.2.1.1. „Specialiųjų lėšų programa“  

kurie buvo sumažinti įstaigos negautomis pajamomis.   

2008 metų Seniūnijos kasinių išlaidų struktūra pagal ekonominę klasifikaciją sudaro: darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo kasinės išlaidos 436,7 tūkst. Lt arba 58 procentus nuo visų 

išlaidų, prekių ir paslaugų naudojimo – 280,7 tūkst. Lt arba 38 procentus nuo visų išlaidų, ilgalaikio 

turto įsigijimas sudaro 4 procentus. Reprezentacinės seniūnijos išlaidos sudaro 7,3 tūkst. Lt arba 1 

procentą nuo asignavimų išlaidų patvirtintų programai „Viešojo administravimo funkcijų 

vykdymas“.  

Seniūnija 2008 metų pabaigai turėjo turto (pradine verte) už: 1933,7 tūkst. Lt – ilgalaikio 

materialiojo ir nematerialiojo; 616,2 tūkst. Lt – trumpalaikio. 

Įstaigos kreditorinis įsiskolinimas per 2008 metus nuo 12,1 tūkst. Lt (metų pradžioje) 

padidėjo iki 31,9 tūkst. Lt (metų pabaigoje). Debitorinių skolos metų pradžioje nuo 7,8 tūkst. Lt 

sumažėjo iki 0,3 tūkst. Lt.  

Finansinis auditas atliekamas pagal Valstybinio audito reikalavimus. 

Audito proceso planavimo etape  buvo susipažinta su įstaigos veiklą reglamentuojančiais 

teisės aktais, susipažinta su audituojamo subjekto veikla, struktūra ir apskaitos sistema, nustatyti 

rizikos veiksniai, galintys įtakoti finansinę atskaitomybę. 

Atlikus vidaus kontrolės aplinkos tyrimą, nustatyta, kad dėl mažo įstaigos apskaitos 

darbuotojų skaičiaus nėra galimybės pilnai įdiegti vidaus kontrolės procedūrų, todėl nuspręsta atlikti 

tik savarankiškas audito procedūras. Pagal sudarytas audito programas atlikome savarankiškas 

audito procedūras šiose srityse: ilgalaikio turto, trumpalaikio turto, darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo įmokų, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų. Dalyvauta ilgalaikio turto ir trumpalaikio 

turto (dalinai) metinėje inventorizacijoje. Atliktas 2008 m. finansinės atskaitomybės sudarymo ir jos 

teisingumo vertinimas.    

Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai finansinio audito nuomonei 

pareikšti. 
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

 PASTEBĖJIMAI 

 

1. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 punktas suteikia 

asignavimų valdytojui teisę biudžetiniais metais, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki atitinkamo 

ketvirčio pabaigos, keisti patvirtintų jų vadovaujamų biudžetinių įstaigų programoms numatytų 

biudžetų asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją paskirtį, neviršijant patvirtintų tam tikrai 

programai bendrųjų asignavimų išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, sumų. Asignavimų sumos 

išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, yra maksimalios ir jų ekonomija gali būti naudojama turtui 

įsigyti. To paties įstatymo 7 straipsnio 1 punktas nustato, asignavimų valdytojas atsako  už programų 

vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, už 

paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus ir rezultatyvų naudojimą. 

Seniūnijos programos 1.3.2.2. „Administravimas ir valdymas“ faktinės išlaidos viršija turtui 

skirtus asignavimus  – 2,5 tūkst. Lt. 

 

2. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.567 straipsnio nuostatomis, pagal lizingo sutartį viena 

šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo 

gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį 

su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo  sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui 

nuosavybės teise.  

Vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių bei susitarimų 

sudarymo ir pasirašymo tvarkos, patvirtintos 2005 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. T1 – 160 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių bei susitarimų sudarymo ir pasirašymo 

tvarkos patvirtinimo“, 7 punkto nuostatomis, sutartis, gavus išankstinį Savivaldybės tarybos 

pritarimą, pasirašo Savivaldybės tarybos įgalioti asmenys. 

2008 m. kovo 26 d. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-46, Savivaldybės 

administracijai leista lizingo būdu pirkti lengvuosius automobilius, neviršijant 60 tūkst. Lt sumos. 

To paties sprendimo 4 punktu seniūnas įpareigotas pasirašyti sutartį su lizingo bendrove.  

Seniūnas 2008 m. balandžio 21 d. su UAB „Transalda“ (identifikavimo kodas - 145613763, 

buveinė Pramonės g. 2d, Šiauliai) pasirašė dvišalę sutartį Nr. SUT - 79/ SU - 79 dėl automobilio 

VW pirkimo – pardavimo, kuri neatitinka lizingo sutarčiai keliamų reikalavimų. 

Seniūnas pasirašė dvišalę (ne lizingo) automobilio įsigijimo sutartį, neturėdamas 

Savivaldybės tarybos įgaliojimo ir pritarimo, tuo pažeidė Pasvalio rajono savivaldybės vardu 

sudaromų sutarčių bei susitarimų sudarymo ir pasirašymo tvarkos 7 punkto nuostatas.  
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3. Vadovaujantis Biudžetinių  įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių (toliau – Apskaitos 

taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d.  įsakymu Nr. 70 

„Dėl biudžetinių  įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 30- 978; 

2006, Nr. 2-16), 43 punkto nuostatomis, atlikus esminį ilgalaikio turto pagerinimą, nenudėvėta 

ilgalaikio turto įsigijimo savikainos dalis, patikslinta esminio pagerinimo savikaina, nudėvima 

tolygiai per likusį pagerinto turto normatyvinį naudojimo laikotarpį arba per biudžetinės įstaigos 

vadovo sprendimu nustatytą patikslintą (pratęstą) naudojimo laikotarpį. 

2008 m. balandžio 30 d. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-89 Pasvalio 

rajono savivaldybės administracija Joniškėlio miesto seniūnijai perdavė nebaigtos statybos išlaidas, 

t.y. Vytauto g. rekonstrukciją už 30 tūkst. Lt. Seniūnija rekonstrukcijos verte padidino seniūnijos 

apskaitoje apskaitytą šaligatvių vertę ir nudėvėjo šią sumą per 2,5 mėnesio.  

Seniūnija nepateikė vadovo sprendimo, kuriame nustatytas patikslintas (pratęstas) naudojimo 

laikotarpis per kurį turtas turi būti nudėvimas, todėl  negalima nustatyti, ar Vytauto g. 

nusidėvėjimas apskaičiuotas teisingai,- nesilaikoma Apskaitos taisyklių  43 punkto nuostatų.  

Negalime pasisakyti, ar Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. sausio 1 d. balanso pasyvo stulpelio 

„Likutis metų pabaigoje“ 52 eilutės „Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas“ (020), 56 

eilutės „Ilgalaikio turto fondas“ (250) bei Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2008 

m. apyskaitos (forma Nr. 3) duomenys yra teisingi dėl aukščiau paminėtų priežasčių. 

 

4. Vadovaujantis 2006 m. sausio 6 d. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymo Nr. DK – 7 „Dėl pavedimo seniūnijų seniūnams“, 1 punktu pavesta seniūnijų 

seniūnams, esant būtinumui keisti darbų organizavimą seniūnijoje: skirti papildomus darbus, 

laikinai nesančių darbuotojų funkcijų vykdymą kitiems Seniūnijos darbuotojams; neviršijant darbo 

užmokesčiui skirtų lėšų ir nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų 

pabaigos, nustatyti pavaldiems darbuotojams priedus už aukštą kvalifikaciją, skubių, svarbių ar 

sudėtingų darbų (užduočių) vykdymą bei priemokas už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų 

(pareigų) arba raštišku darbuotojo sutikimu – papildomų darbų vykdymą. To paties įsakymo 3 

punktas įpareigoja įsakymo kopiją kartu su būtinumą keisti darbų organizavimą seniūnijoje 

patvirtinančiu dokumentu pateikti Savivaldybės administracijos Juridiniam ir personalo skyriui. 

Seniūnas 2008 m. rugsėjo 26 d. įsakymu „Dėl priemokų prie atlyginimo mokėjimo“ 

laikotarpiu nuo 2008 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. dvidešimt penkiems seniūnijos darbuotojams 

skyrė 15 - 30 procentų atlyginimo dydžio priemokas už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, nors 

jokie darbų organizavimo pakeitimai seniūnijoje nebuvo atlikti. Seniūno įsakyme nenurodyta 

konkretūs darbai ir apimtys, už kuriuos papildomai mokama. Savivaldybės administracijos 
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Juridiniam ir personalo skyriui nepateikė dokumento patvirtinančio būtinumą keisti darbų 

organizavimą seniūnijoje.  

Atlyginimo priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą skirtos ir išmokėtos 

nesivadovaujant Administracijos direktoriaus įsakymu, nepakeitus darbų organizavimo 

Seniūnijoje, todėl negalime patvirtinti, kad biudžeto asignavimų dalis - 10,7 tūkst. Lt skirta 

darbo užmokesčiui ir 3,3 tūkst. Lt skirta valstybinio socialinio draudimo įmokoms, panaudota 

teisėtai. Dėl to negalime pasisakyti, ar 2008 m. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. 

sausio 1 d. ataskaitose (forma Nr. 2) darbo užmokesčio 10,7 tūkst. Lt ir  valstybinio socialinio 

draudimo įmokų 3,3 tūkst. Lt kasinės ir faktinės išlaidos nurodytos teisingai. 

 

5. Seniūnija  nesivadovavo 2003 m. gruodžio 23 d. Biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX – 1946 

5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kuriame sakoma, kad biudžeto asignavimų valdytojai privalo naudoti 

skirtus biudžeto asignavimus pagal nustatytą paskirtį savo vadovaujamos institucijos programoms 

vykdyti, nes darbo užmokesčiui skirtus asignavimus  (3,8 tūkst. Lt) panaudojo socialinėms 

išmokoms.   

Nesilaikydama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų 

klasifikacijos,  patvirtintos 2005 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu 

Nr. 1K-280 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro  2003 m. liepos 13 d.  įsakymo Nr. 1K-184 

“Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau –Klasifikacija) nuostatų, darbo užmokesčio straipsnyje (kodas 

2.1.1.1.1.1.) apskaitė ir atskaitomybėje nurodė 3,8 tūkst. Lt išeitinių  išmokų. Taip pat šias išmokas 

apskaitė sąskaitoje 180 „Atsiskaitymai su darbuotojais“, o turėjo apskaityti sąskaitoje 190  

„Pašalpos“, nesilaikoma Apskaitos taisyklių 251 punkto nuostatų. 

Seniūnija, nesilaikydama teisės aktų reikalavimų, dalį darbo užmokesčiui skirtų asignavimų  

panaudojo socialinėms išmokoms. Dėl to, programos 6.2.1.1. „Komunalinio ūkio plėtra“ 

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. ataskaitos (forma Nr. 2) 2 - 4 eilutės 

„Darbo užmokestis“ (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.) kasinės ir faktinės išlaidos 

padidintos 3,8 tūkst. Lt suma, o 75, 82 - 83 eilutės „Socialinės išmokos“ (išlaidų ekonominės 

klasifikacijos kodas 2.7.) -  3,8 tūkst. Lt sumažintos. 

 

6. Vadovaujantis Apskaitos taisyklių 308 punktu, pajamos registruojamos apskaitoje, jas 

uždirbus, t.y. pirkėjui perdavus prekes ir suteikus paslaugas D 178, K 400.  

Seniūnijos apskaitoje visos pajamos, pažeidžiant minėto punkto nuostatas, apskaitoje buvo 

registruojamos gavus pinigus, o ne juos uždirbus. 
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Vadovaujantis Inventorizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 

m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 50-

1622; 2008, Nr. 49-1822) 4 punkto nuostatomis, biudžetinės  įstaigos privalo inventorizuoti 

nebaigtos statybos darbus, vertybinius popierius,  skolas (mokėtinas  ir gautinas), įsipareigojimus - 

ne rečiau kaip  kartą per  metus  ir ne anksčiau kaip ataskaitinių metų  lapkričio   30 dieną, 

vadovaujantis 60 punkto nuostatomis, kasmet įmonės turėtų suderinti tarpusavio skolų sumas  ir 

įforminti  tai  suderinimo aktu.   

Seniūnijoje atliekama debitorinio – kreditorinio įsiskolinimo inventorizacija, bet ne su visais 

debitoriais, kreditoriais yra skolų suderinimo aktai. 

Todėl negalime pasisakyti, ar Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. sausio 1 d. balanso stulpelių 

„Likutis metų pradžioje“ ir „Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ 38 ir 73 eilučių 

„Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais“ (178) bei Debetinio ir kreditinio 

įsiskolinimo 2009 m. sausio 1 d. ataskaitos (forma Nr. 6) duomenys yra teisingi. 

 

7. Vadovaujantis Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo 

aprašo, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1 -

270 „Dėl Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo aprašo 

patvirtinimo“, nuostatomis, beviltiška skola gali būti pripažinta: praėjus daugiau kaip vieneriems 

metams nuo tos dienos, kai buvo pradėti išieškojimo veiksmai, nerasta skolininko turto arba rastas 

turtas nelikvidus, arba nustatoma, kad skolininko ekonominė (socialinė) padėtis yra sunki; 

skolininkas yra likviduotas; skolininkas yra bankrutavęs; negalima nustatyti skolininko 

gyvenamosios vietos ar buveinės adreso. Savivaldybės įstaigos teikimu, sprendimą dėl skolos 

pripažinimo beviltiška priima savivaldybės administracijos direktorius Savivaldybės beviltiškų 

skolų nurašymo nagrinėjimo komisijos siūlymu. Priėmus sprendimą, beviltiškos skolos nurašomos 

iš balanso į užbalansinę sąskaitą 004 „Nurašytas nemokių debitorių įsiskolinimas“. 

Seniūnija turi debetinių skolų - 59,01 Lt su UAB „Joniškėlio siuvykla“ (juridinio asmens 

kodas 6925536), skola susidariusi 2001 m. sausio 17 d., įmonė likviduota 2002 m. rugsėjo 24 d.  ir 

140 Lt su UAB „Kraštotvarka“ (juridinio asmens kodas 4042138), skola susidariusi 1998 m. 

rugpjūčio 27 d. Seniūnija nesiėmė veiksmų, kad šios skolos būtų sugrąžintos arba pripažintos 

beviltiškomis ir nurašytos iš balanso į užbalansinę sąskaitą. 

Todėl negalime pasisakyti, ar Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. sausio 1 d. balanso stulpelių 

„Likutis metų pradžioje“ ir „Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ 38 eilutė 

„Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais“ (178) bei Debetinio ir kreditinio 

įsiskolinimo 2009 m. sausio 1 d. ataskaita (forma Nr. 6) 0,2 tūkst. Lt suma yra teisingi. 
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8. Pagal Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 (Žin., 

2004, Nr. 74-2555; 2007, Nr. 37-1371), tarnybine komandiruote laikomas darbuotojo, dirbančio 

pagal darbo sutartį, ar valstybės tarnautojo išvykimas tam tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos 

įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens siuntimu atlikti tarnybinio pavedimo. Taisyklėse nustatyta, 

kad siuntimas į tarnybinę komandiruotę įforminamas įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens 

įsakymu arba potvarkiu, kuriame turi būti nurodyta siunčiamo į tarnybinę komandiruotę darbuotojo 

vardas, pavardė, pareigos, komandiruotės tikslas, vietovė (vietovės), komandiruotės trukmė ir 

komandiruotės išlaidos, kurias apmokės įstaiga.  

Pagal automobilių Opel Vectra  (laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki kovo 1 d.) ir VW Cadyy 

(laikotarpiu nuo balandžio 25 d. iki gruodžio 31 d.) kelionės lapus nustatyta, kad seniūnas  

automobiliu 95 kartus buvo išvykęs už rajono ribų, pravažiavo  13,9 tūkst. km, sunaudojo 1001 litrą 

kuro, už 3,7 tūkst. Lt sumą. Minėti išvykimai nebuvo įforminti komandiruočių įsakymais.  

Negalime pasisakyti dėl Seniūnijos transporto panaudojimo ir 3,7 tūkst. Lt faktinių išlaidų 

degalams teisėtumo ir pagrįstumo, parodytų programos 1.3.2.2. „Administravimas ir 

valdymas“ Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. ataskaitos 15 eilutėje 

„Transporto išlaikymas“ (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.6).  

 

9. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 7 straipsnio 1 punktas nustato, kad 

asignavimų valdytojas atsako  už programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą 

neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje 

nustatytus tikslus ir rezultatyvų naudojimą. 

Seniūnija 2008 metais 22,7 tūkst. Lt lėšų panaudojo Joniškėlio dvaro remontui, tame tarpe 

19,3 tūkst. Lt katilinės įrengimui. Seniūnija buhalterinėje apskaitoje 2006 m. 010 sąskaitoje 

„Nematerialusis turtas“  apskaičiuosi  projektą „Karpių dvaro šildymo sistema“ už 2,8 tūkst. Lt. 

Joniškėlio dvaro rūmai yra valstybinės nuosavybės objektas, kurio valdytojas yra Lietuvos 

žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stotis. Seniūnija neteisėtai panaudojo savivaldybės 

biudžeto lėšas Joniškėlio dvaro rūmų remontui, kuris nėra Savivaldybei perduotas nei patikėjimo, 

nei  panaudos teise.  

Seniūnija neteisėtai panaudojo 22,7 tūkst. Lt kasinių ir faktinių išlaidų, kurios parodytos 

programos 6.2.1.1. „Komunalinio ūkio plėtra“ Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. 

sausio 1 d. ataskaitoje (forma Nr. 2). 

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, manome, kad remontuojant valstybinės nuosavybės objektą, 

biudžeto asignavimai skirti komunalinio ūkio išlaidoms, buvo naudojami neracionaliai. 
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10. Vadovaujantis 1998 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII – 729 13 straipsnio nuostatomis, 

valstybės turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis 

valstybines ar savivaldybių funkcijas įgyvendinantiems subjektams; valstybės turto panaudos 

sutartyje turi būti nustatyta pagal panaudos sutartį perduodamo turto naudojimo paskirtis, panaudos 

gavėjo pareiga savo lėšomis apdrausti gaunamą turtą ir kitos Civiliniame kodekse nustatytos 

panaudos sąlygos. Panaudos davėjas privalo nutraukti panaudos sutartį, jei panaudos gavėjas 

nesiverčia veikla, dėl kurios buvo perduotas valstybės ar savivaldybės turtas, ar šį turtą naudoja ne 

pagal paskirtį. 

Panevėžio apskrities viršininko administracija su Seniūnija 2007 m. rugpjūčio 22 d. sudarė 

valstybės turto panaudos sutartį Nr. V18 – 45, pagal kurią Joniškėlio Krašto muziejaus ekspozicijai 

perdavė laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis vagoną – platformą ir šilumvežį. Sutartyje 

numatyta, kad panaudos gavėjas privalo naudotis turtu pagal tiesioginę paskirtį ir sutartį, tik 

spendimo dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir 

naudotis priėmimo metu panaudos gavėjo nuostatuose numatytai veiklai. 

Pagal Nuostatus, patvirtintus 2004 m. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. DV - 258, Seniūnijai funkcija, rinkti 

eksponatus Krašto muziejui, nenumatyta.  

 

Atkreipiame dėmesį, kad Muziejų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, muziejai apibrėžiami kaip 

juridiniai asmenys. Juridinių asmenų registre šis muziejus neįregistruotas kaip juridinis asmuo. 

Seniūnija Joniškėlio Krašto muziejaus minėtų eksponatų pristatymui 2008 metais panaudojo 

4,9 tūkst. Lt, be to atliko eksponatų remonto darbus, kuriems buvo panaudotos biudžeto lėšos. 

Seniūnija neteisėtai panaudojo 4,9 tūkst. Lt kasinių ir faktinių išlaidų, kurios parodytos 

programos 6.2.1.1. „Komunalinio ūkio plėtra“ Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. 

sausio 1 d. ataskaitoje (forma Nr. 2). 

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, manome, kad savivaldybės biudžeto asignavimai skirti 

Seniūnijai buvo naudojami neracionaliai. 

 

11. Seniūnija, nesilaikydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. 

nutarimo Nr. 1428 „Dėl valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis“  nuostatomis,  su 

Panevėžio apskrities viršininko administracija, nėra pasirašiusi panaudos sutarčių dėl žemės, 

esančios po seniūnijos balanse apskaitytais, Nekilnojamojo turto registre įregistruotais, pastatais. 

 Seniūnija naudojasi žeme nepasirašiusi su Panevėžio apskrities viršininko administracija 

sutarties dėl valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis. 
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12. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise 

priklausantis registruoti turtas teisės aktų nustatyta tvarka turi būti registruojamas viešuosiuose 

registruose. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje 

nurodyta, kad nekilnojamojo turto registre registruojami žemės sklypai ir statiniai.  

Ne visi seniūnijos naudojami, apskaitoje apskaityti pastatai ir statiniai teisiškai registruoti.   

Seniūnija nesilaikė Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymo bei Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatų, nes viešuosiuose registruose 

įregistruoti ne visi seniūnijos valdomi statiniai ir pastatai. 

 

13. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 

nuostatomis, savivaldybių turtas nuosavybės teise priklauso savivaldybei. Teisingumo ministro 

2005 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. 1R-421 „Dėl savivaldybių tarybų duomenų tvarkymo Juridinių 

asmenų registre“ numatyta, kad iš Juridinių asmenų registro išbraukiami šio registro objektai – 

savivaldybių tarybos.  

Teisiškai registruotų Seniūnijos nekilnojamųjų turto objektų nuosavybės teisė registruota 

savivaldybės tarybai. 

Seniūnija nesilaikė Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymo, nes nuosavybės teisė registruota savivaldybės tarybos vardu. 
 

14. Seniūnijos nuostatai, patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. DV - 258, neįregistruoti  juridinių asmenų registre,- 

nesilaikoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnio 1 dalies 8 punkto ir Juridinių 

asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. 

nutarimu Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų 

patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 107-4810;  2005, Nr. 25-803 ), 14, 17.11 punktų reikalavimų. 

 

Vadovaujantis 2003 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. 

IX – 1946 7 straipsniu, biudžeto asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų 

subjektų vadovai įstatymų nustatyta tvarka atsako  už programų vykdymą, už paskirtų asignavimų 

efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus ir rezultatyvų naudojimą, buhalterinė apskaitos 

organizavimą ir finansinės atskaitomybės rengimą, pateikimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų 

reikalavimus. 
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Vadovaujantis Biudžetinių  įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.  gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1K – 170, 4 punktu, už 

biudžetinės įstaigos buhalterinės apskaitos organizavimą atsako biudžetinės įstaigos vadovas, o 

vadovaujantis taisyklių 20 punktu, vyriausiasis buhalteris atsako už visų tinkamai įformintų ir 

apskaitos dokumentais pagristų ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą, buhalterinių 

įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui, apskaitos informacijos patikimumą, ūkinių 

operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka, tinkamo apskaitos dokumentų 

įforminimo kontrolę, biudžetinės įstaigos finansinės atskaitomybės sudarymą pagal sąskaitų 

duomenis. 

 

 REKOMENDACIJOS 

 

1. Seniūnijai skirtus asignavimus naudoti neviršijant patvirtintų asignavimų sumų. 

2. Sudarant sutartis vadovautis Pasvalio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių bei 

susitarimų sudarymo ir pasirašymo tvarkos nuostatomis. 

3. Apskaičiuojant, rekonstrukcijos verte padidinto ilgalaikio turto nusidėvėjimą, vadovautis 

Biudžetinių  įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2001 m. kovo 16 d.  įsakymu Nr. 70 „Dėl biudžetinių  įstaigų buhalterinės apskaitos 

taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 30- 978; 2006, Nr. 2-16), 43 punktu.  

4. Užtikrinti, kad priedai ir priemokos būtų mokami teisės aktų nustatyta tvarka. 

5. Apskaitant išeitines išmokas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir 

savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtintos 2005 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos 

Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-280 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro  

2003 m. liepos 13 d.  įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis. 

6. Kiekvienais metais inventorizuoti skolas ir su visais debitoriais – kreditoriais surašyti skolų 

suderinimo aktus. 

7. Surinkus reikalingą informaciją teikti dėl debetinių skolų pripažinimo beviltiškomis. 

8. Užtikrinti, kad darbuotojų išvykimai tam tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos būtų 

įforminami įstaigos vadovo (valstybės tarnautojų - administracijos direktoriaus) siuntimu. 

9. Užtikrinti, kad skirti biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal paskirtį patvirtintoms 

programoms. 

10. Su Panevėžio apskrities viršininko administracija sudaryti panaudos sutartis dėl žemės 

naudojimo, esančios po Seniūnijos balanse apskaitytais pastatais ir statiniais, naudojimosi teisę 

įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka. 
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11. Nekilnojamojo turto registre įregistruoti visus Seniūnijos valdomus pastatus ir statinius.  

12. Nekilnojamojo turto objektus, kurių nuosavybės teisė pagal registro duomenis įregistruota 

Savivaldybės tarybai,  perregistruoti savivaldybės vardu. 

13. Juridinių asmenų registre įregistruoti Seniūnijos nuostatus. 

14. Sustiprinti vidaus kontrolės procedūras ilgalaikio turto, atsiskaitymų, darbo užmokesčio 

apskaitos srityse, o apskaitą tvarkyti ir finansinę atskaitomybę sudaryti vadovaujantis teisės aktų 

reikalavimais. 

 

 Audito metu Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba 2008 m. gruodžio 15 d. raštu Nr. KS - 56   

„Dėl išankstinio tyrimo rezultatų“ informavo Seniūniją apie nustatytus neatitikimus, į kuriuos buvo 

atsižvelgta ir dalis  neatitikimų pašalinta. 

Pažymime Seniūnijos pažangą stiprinant vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, diegiant 

naujas vidaus kontrolės procedūras ir dėkojame Seniūnijos darbuotojams už bendradarbiavimą bei 

pagalbą atliekant  2008 metų finansinės atskaitomybės auditą. 

Apie rekomendacijų įgyvendinimą  iki 2009 m. birželio  30 d. prašome informuoti Kontrolės 

ir audito tarnybą.  
 

Kontrolės ir audito tarnybos  

vyriausioji specialistė         Ilma Paliukėnaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audito ataskaita surašyta dviem egzemplioriais: vienas – įteiktas Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos Joniškėlio miesto seniūnijai, kitas – Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnybai.  
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