
        

   
 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO  TARNYBA 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

RIBOTOS APIMTIES FINANSINIO AUDITO ATASKAITA 

 

2009 m. rugsėjo  4 d. Nr. A – 16 
Pasvalys 

 
 

ĮŽANGA 

  

 Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas vykdant Savivaldybės kontrolieriaus 2009 m. rugpjūčio 

31 d. pavedimą Nr. PA – 13. Auditą atliko savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė. 

Audito tikslas -  įvertinti  Savivaldybės biudžeto būklę ir galimybę prisiimti skolinius įsiparei-

gojimus, susijusius su kreditinės linijos atidarymu, bei pateikti Savivaldybės tarybai išvadą. 

Audituojamas subjektas – Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administraci-

ja), juridinio asmens kodas - 188753657, adresas  -Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys. 

Audituojamu laikotarpiu Administracijos direktoriaus pareigas eina Rimantas Užuotas, Finansų 

skyriaus vedėja – Dalė Petrėnienė, Apskaitos skyriaus vedėja -  Danguolė Šlušnienė. 

Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuo-

monė dėl galimybės prisiimti skolinius įsipareigojimus Savivaldybės tarybai pateikiama  išvadoje. 

 

AUDITO APIMTIS IR METODAI 

 

Administracija 2009 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. ARB – 1419 „Dėl išvados kreditinei linijai 

atidaryti“ prašė pateikti išvadą dėl 1000 tūkst. Lt kreditinės linijos atidarymo. Lėšos bus naudojamos 

Pasvalio rajono Vaškų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Vaškai – Grūžiai taisymo (remonto) darbų su 

techninio darbo projekto parengimu, išlaidoms padengti. 

Audito metu buvo vertinama Savivaldybės finansinė būklė, kreditiniai  įsipareigojimai, gali-

mybė atidaryti kreditinę liniją skoliniams įsipareigojimams dengti.                               
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS 

 

1. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos patvirtintame1 (su patikslinimais) 2009 metų Savival-

dybės biudžete patvirtinta 78137,2 tūkst. Lt pajamų ir  80210,1 tūkst. Lt asignavimų. Per 2009 metų 

septynis mėnesius gauta 47841,7 tūkst. Lt pajamų, iš jų 19550,7 tūkst. Lt - savarankiškoms Savivaldy-

bės funkcijoms vykdyti. Septynių mėnesių pajamų planas įvykdytas 97,9 proc., o savarankiškoms Sa-

vivaldybės funkcijoms vykdyti – 86,4 proc. Savivaldybės kreditinis biudžeto lėšų įsiskolinimas 2009 

m. rugpjūčio 1 d. sudarė 2144,8 tūkst. Lt, iš jų 1740,9 tūkst. Lt – savarankiškoms Savivaldybės funkci-

joms vykdyti. Savivaldybės biudžeto sąskaitoje 2009 m. rugpjūčio 1 d. buvo 1581,2 tūkst. Lt lėšų liku-

tis valstybinėms funkcijoms vykdyti. 

Pasvalio rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto septynių  mėnesių pajamų užduotis neįvyk-

dyta. Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti laisvų biudžeto lėšų, kuriomis būtų galima pa-

dengti kreditines skolas, nėra. 

 

2. Savivaldybės administracija 2008 m. rugpjūčio 26 d. su UAB „Pasvalio melioracija“ sudarė 

statybos rangos sutartį Nr. ASR – 405 dėl Vaškų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Vaškai  - Grūžiai 

taisymo (remonto) darbų su techninio darbo projekto parengimu. Bendra sutartyje numatytų darbų ver-

tė – 1881980 Lt su PVM. Sutarties 8.2 punktu Administracija įsipareigojo už atliktus darbus pagal 

gautus atliktų darbų atsiskaitymo dokumentus (sąskaitą faktūrą, pažymą F3, atliktų darbų aktus F2), 

sumokėti ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas, gavus finansavimą iš  Lietuvos automobilių kelių direkci-

jos prie Susisiekimo ministerijos, o 8.3 punktu Administracija įsipareigojo visiškai su tiekėju atsiskai-

tyti galutinai užbaigus ir priėmus atliktus statybos darbus. 

Rangovui, pagal pateiktus atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus,  2008 m. spalio 15 d. 

pervesta 200 tūkst. Lt. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 

3-300 Pasvalio rajono savivaldybei iš Kelių priežiūros ir plėtros programos skirta 500 tūkst. Lt. 2009 

m. rugpjūčio 17 d. rangovas pateikė dokumentus apmokėjimui 500 tūkst. Lt sumai. Pateikus paraišką, 

šie pinigai bus pervesti Administracijai iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo mi-

nisterijos.  

2009 metų rugpjūčio mėnesį rangovas užbaigė kelio Vaškai – Grūžiai remonto darbus ir 2009 

m. rugpjūčio 26 d. pateikė Administracijai atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus 1019,5 tūkst. Lt 

sumai. Sutarties 8.3 punktas įpareigoja Administraciją visiškai atsiskaityti su rangovu  galutinai užbai-

                                                 
1 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 11 d. sprendimas Nr. T1 – 4; 2009 m. birželio 12 d. sprendimas Nr. 
T1 – 125; 2009 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. T1 - 175 
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gus ir priėmus atliktus statybos darbus. Savivaldybė neturi jokių rašytinių susitarimų ar garantijų, kad 

visas kelio Vaškai – Grūžiai remonto išlaidas padengs Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susi-

siekimo ministerijos  Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis. 

Savivaldybės tarybos patvirtintame 2009 metų Savivaldybės biudžete asignavimai atsiskaity-

mui už kelio Vaškai – Grūžiai remonto darbus nenumatyti. Savivaldybės 2009 metų biudžeto pajamų 

planas nevykdomas.  

Savivaldybės administracija prisiėmė sutartinius įsipareigojimus visiškai atsiskaityti su rangovu 

UAB „Pasvalio melioracija“  už atliktus kelio Vaškai – Grūžiai remonto darbus galutinai užbaigus ir 

priėmus atliktus darbus, neturėdama finansavimo šaltinio. Savivaldybė neturi jokių rašytinių susitari-

mų ar garantijų, kad kelio Vaškai – Grūžiai remonto išlaidas padengs Lietuvos automobilių kelių di-

rekcija prie Susisiekimo ministerijos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.  2009 metų Savi-

valdybės biudžete asignavimai šiam tikslui nenumatyti. Savivaldybės administracija neturi finansinės 

galimybės įvykdyti sutartinių įsipareigojimų ir atsiskaityti su rangovu UAB „Pasvalio melioracija“. 

  

 3. Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių ro-

diklių patvirtinimo įstatymo2 9 straipsniu nustatyta, kad savivaldybės skola negali viršyti 30 procentų 

patvirtintų  savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų spe-

cialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų), o me-

tinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 20 procentų, iš jų metinio trumpalaikio 

skolinimosi suma – 10 procentų,  patvirtintų  savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės 

savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotaci-

jos kompensacijų). 

 Pasvalio rajono savivaldybės bendras skolinimosi limitas 2009 metais - 11554,6 tūkst. Lt., me-

tinio Savivaldybės grynojo skolinimosi suma – 7703,1 tūkst. Lt. Savivaldybės skola 2009 m. rugsėjo 1 

d. - 8379,8 tūkst. Lt. Visos paskolos ilgalaikės, paimtos ankstesniais metais. 

 Savivaldybės skolinimosi limitai leidžia 2009 metais atidaryti 1000 tūkst. Lt kreditinę liniją 

laikinam apyvartinių lėšų trūkumui padengti. 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                           Rima Juodokienė 

 

 

Audito ataskaita  surašyta dviem egzemplioriais: vienas -  įteiktas Pasvalio rajono savivaldybės admi-
nistracijai, kitas – Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai. 
                                                 
2 Žin., 2008, Nr.149-6020; 2009, Nr. 58-2247; 2009,  Nr. 93-3987   

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=334547
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