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 Audito metu mes vertinome Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Namišių 

seniūnijos (toliau – Seniūnija) 2008 metų finansinės atskaitomybės, planų ir programų sąmatų 

įvykdymo ataskaitų duomenis, Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 

teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams (toliau – Savivaldybės turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo teisėtumas) per 2008 metus. Seniūnas yra atsakingas už finansinės 

atskaitomybės, planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitų parengimą ir pateikimą, Savivaldybės 

lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą. Mūsų pareiga, remiantis atliktu 

auditu, pareikšti nuomonę apie finansinę atskaitomybę, planų ir programų sąmatų įvykdymo 

ataskaitas, Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą. 

 Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, jog auditą turime 

planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl finansinės atskaitomybės, planų ir 

programų sąmatų įvykdymo ataskaitų duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, Savivaldybės lėšų ir 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais 

pagrindėme Seniūnijos apskaitos sistemos ir vidaus kontrolės, finansinės atskaitomybės, planų ir 

programų sąmatų įvykdymo ataskaitų parengimo ir pateikimo, Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimus. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia 

pakankamą pagrindą mūsų nuomonei pareikšti. 
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1. Seniūnija 2,0 tūkst. Lt  Savivaldybės biudžeto asignavimų apskaitė ne pagal Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją. 

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. ataskaitoje (Forma Nr. 2)  kasinės ir 

faktinės išlaidos straipsnyje 2.1.1. „Darbo užmokestis“ padidintos 2,0 tūkst. Lt ir ta pačia suma 

sumažintos straipsnio 2.7.3. „Darbdavių socialinė parama“ kasinės ir faktinės išlaidos (žr. ataskaitos 

1 p.).  

 2. Seniūnijai neapskaičius pagal panaudos sutartį gauto 2,0 tūkst. Lt turto, Išlaidų sąmatos 

įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. balanso 80 eilutė „Išsinuomotas turtas“ (001) stulpelyje „Likutis 

metų pradžioje“ sumažinta 2,0 tūkst. Lt (žr. ataskaitos 3 p.). 

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

Seniūnijos 2008 metų 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. Nesuformuoti žemės sklypai po Seniūnijos patikėjimo teise valdomu nekilnojamuoju 

turtu ir kapinėmis, dėl jų naudojimo nesudarytos sutartys su Panevėžio apskrities viršininko 

administracija, jie neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 

turto registro įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (žr. ataskaitos 4, 5 p.). 

 2. Seniūnija patikėjimo teise valdo avarinės būklės butą Kiemėnų kaime, kuris, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymu turėtų būti nurašytas (žr. ataskaitos 6 p.). 

3. Seniūnijos patikėjimo teise valdomoms, eksploatuojamoms bei administruojamoms 

gyvenamosioms patalpoms Savivaldybės taryba nėra nustačiusi 1 kv. metro naudingojo ploto 

nuomos mokesčio dydžio (žr. ataskaitos 7 p.). 

4. Seniūnijos patikėjimo teise valdomas Savivaldybės nekilnojamasis turtas Nekilnojamojo 

turto registre įregistruotas ne Savivaldybės, bet jos atstovaujamosios institucijos – Savivaldybės 

tarybos vardu. Tai neatitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 16 straipsnio 2 dalies nuostatų  (žr. ataskaitos 8 p.). 

5. 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 (žr. 

ataskaitos 9 p.). 
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6. Seniūnijoje tvarkant išlaidų pagal autorines sutartis, pavedimų lėšų, veiklos pajamų 

apskaitą nesivadovauta Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių, patvirtintų Finansų 

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

patvirtinimo“ nuostatomis (žr. ataskaitos 2 p.). 

 Remdamiesi surinktais įrodymais mes pareiškiame, kad, išskyrus ankstesnėse pastraipose 

išdėstytus dalykus, 2008 metais Seniūnijoje Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais, jų naudojimo įstatymo nustatytiems tikslams reikšmingų  neatitikčių Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimams nenustatėme. 

 

 Audito išvada pateikta kartu su Finansinio audito ataskaita.  

  

 

Savivaldybės kontrolierė               Rima Juodokienė 

 

 

 

 

 

 

 

 


