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Pasvalio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, vadovaudamasi Vietos savivaldos 

įstatymo1 27 straipsnio 9 dalies 17 punktu, atliko Pasvalio rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto 

sudarymo ir vykdymo auditą ir dešimt finansinių (teisėtumo) auditų. Šių auditų tikslas – nustatyti, 

ar Pasvalio rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto vykdymo ataskaitos (toliau – Ataskaita) visais 

reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, nustatytus 

Ataskaitai; įvertinti, ar paskirti asignavimai panaudoti programose nustatytiems tikslams 

ekonomiškiausiu ir efektyviausiu būdu, ar naudojant asignavimus nepadaryta teisės aktų pažeidimų, 

ar pasiekti programose nustatyti tikslai. Dėl finansinių ataskaitų pareikštos keturios besąlyginės ir 

šešios sąlyginės nuomonės. Dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais 

teisėtumo pareikšta  dešimt sąlyginių nuomonių.  

  Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo2 35 straipsnio 3 dalimi nustatyta, kad 

Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitą rengia Savivaldybės administracija, remdamasi 

Savivaldybės biudžeto apskaitos duomenimis – į Savivaldybės biudžetą gautų pajamų ir 

Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų asignavimų bei asignavimų valdytojų 

pateiktomis biudžeto programų sąmatų įvykdymo ataskaitomis. Šio įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi 

nustatyta, kad Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitą tvirtina Savivaldybės taryba. Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 10 punkte nurodyta Savivaldybės 
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kontrolieriaus pareiga – pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateiktos tvirtinti metinės 

biudžeto įvykdymo ataskaitos (toliau – Išvada).   

Pasvalio rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto vykdymo audito metu buvo ištirti ir įvertinti 

Ataskaitos parengimo principai, ar Ataskaita parengta pagal jos rengimą reglamentuojančius teisės 

aktus. 

Tikime, kad atliktas auditas suteikia  pakankamą pagrindą pareikšti nuomonę.  

Savivaldybės kontrolieriaus nuomone, Ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta 

ir pateikta Savivaldybės tarybai pagal  Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros ir Lietuvos 

Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymus, kitų teisės aktų reikalavimus ir Savivaldybės tarybos patvirtintą 2009 

metų biudžetą. Ataskaitoje nėra reikšmingų netikslumų lyginant su Savivaldybės biudžeto 

asignavimų valdytojų pateiktomis sąmatų įvykdymo ataskaitomis ir kitais Savivaldybės 

administracijos Finansų skyriaus tvarkomais duomenimis, iš kurių ji sudaryta.  

 Nekeičiant pareikštos nuomonės dėl Ataskaitos, Išvados priede pateikiama Išvadą 

pagrindžianti informacija, apibendrintos išvados ir pasiūlymai, kiti pastebėjimai dėl Ataskaitos 

sudarymo, Savivaldybės biudžeto įvykdymo. Išvados priedas yra neatskiriama šios Išvados dalis. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                    Rima Juodokienė 

 


