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 Audito metu mes vertinome Pasvalio pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Tarnyba) 

2009 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 2009 metus. Tarnybos direktorius 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 Tarnybos 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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 Mūsų  nuomone, Tarnybos 2009 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. 

 Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymą1, savivaldybės biudžetinės įstaigos nėra priskirtos valstybės turto 

patikėtinių sąrašui. Savivaldybės taryba, pažeisdama minėtą įstatymą, 2005 - 2006 metais 

Savivaldybei  patikėjimo teise valdyti perduotą  12,7 tūkst. Lt vertės valstybės turtą  perdavė 

savivaldybės biudžetinei įstaigai - Tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo taip pat patikėjimo 

teise (žr. ataskaitos pastebėjimų 1 punktą). 

 Remdamiesi surinktais įrodymais mes pareiškiame, kad, išskyrus ankstesnėje pastraipoje 

išdėstytus dalykus, 2009 metais Tarnyboje 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (su vėlesniais pakeitimais), 
1998-05-12 Nr. VIII-729, 9 str. 2 d. ir 10 str. 


