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ĮŽANGA 

  

 Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas vykdant Savivaldybės kontrolieriaus 2011 m. kovo 7 d. 

pavedimą Nr. PA–1. Auditą atliko savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė. 

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

įsipareigojimus bei pateikti išvadą Savivaldybės tarybai. 

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 2011 m. kovo 3 d. raštu Nr. ARB–452 „Dėl  išvados pateikimo“ prašė pateikti 

išvadą dėl 733,0 tūkst. Lt ilgalaikės paskolos ėmimo.  

Audito metu buvo vertinama Savivaldybės finansinė būklė, Vaškų seniūnijos vietinės reikšmės 

kelio Vaškai - Grūžiai taisymo (remonto) darbų pobūdis ir išlaidų apmokėjimo šaltiniai, skoliniai  įsi-

pareigojimai, skolinimosi galimybės.                               
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS 

 

 Pasvalio rajono Savivaldybės biudžete1 patvirtinta 71498,2 tūkst. Lt pajamų ir  tiek pat asigna-

vimų. Iš valstybės biudžeto Savivaldybei skirta specialioji  tikslinė dotacija – 40546,2 tūkst. Lt. 

 

1. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo2  10 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad sa-

vivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka gali imti il-

galaikes vidaus arba užsienio paskolas (kurių trukmė ilgesnė kaip vieni metai ir grąžinimo terminas ne 

tais pačiais biudžetiniais metais) arba teikti garantijas dėl paskolų, naudojamų tik investicijų projektams 

finansuoti. 

Savivaldybių skolinimosi taisyklių,  patvirtintų  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ 3 3.1 punktu nusta-

tyta, kad savivaldybė gali imti ilgalaikes vidaus ir užsienio paskolas investicijų projektams finansuoti, 

nesunaudojamiesiems kilnojamiesiems ir nekilnojamiesiems daiktams įsigyti, skoloms dengti. 

Investicijos4 – piniginės lėšos ir įstatymais bei kitais teisės aktais nustatyta tvarka įvertintas 

materialusis, nematerialusis ir finansinis turtas. Šis turtas yra investuojamas siekiant iš investavimo 

objekto gauti pelno (pajamų), socialinį rezultatą (švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos ir socialinės 

apsaugos bei kitose panašiose srityse) arba užtikrinti valstybės funkcijų įgyvendinimą. Investicijų rū-

šys pagal investavimo objektą:  kapitalo investicijos – investicijos ilgalaikiam materialiajam ir nemate-

rialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti;  finansinės investicijos – visos investicijos, iš-

skyrus kapitalo investicijas. Investicijų projektas – dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai 

ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą (komercinis projektas) bei 

kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šalti-

nius ir terminus. 

Investicijų projektas vietinės reikšmės kelio Vaškai - Grūžiai  remontui neparengtas. 

 

2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo5 2 straipsnio 19-21 dalyse nustatyta, kad statinio re-

montas gali būti kapitalinis ir paprastasis. Kapitalinis remontas – statybos rūšis, kurios tikslas – pe-

rtvarkyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – il-

gio, pločio, aukščio ir pan.). Paprastasis remontas (atitinka Civilinio kodekso sąvoką „einamasis re-

                                                
1 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011m. vasario 9 d. sprendimas Nr. T1 -16. 
2 Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47; 2010, Nr. 153-7781. 
3 Žin., 2004, Nr. 47 – 1557, 2005, Nr. 116-4203. 
4  Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas. Žin., 1999, Nr. 66-2127; 2009, Nr. 77-3164. 
5 Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401. 
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montas“) – statybos rūšis, kurios tikslas – atnaujinti statinį, jo nerekonstruojant ar kapitališkai nere-

montuojant. 

Vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-uoju standartu „Il-

galaikis materialusis turtas“6, esminio turto pagerinimo išlaidos apskaitoje registruojamos didinant ati-

tinkamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą, o jei atlikti darbai nėra esminis turto pageri-

nimas, tokios išlaidos nurašomos į sąnaudas tą ataskaitinį laikotarpį, kai padarytos.  

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 (toliau - Sutartis), pagal kurią buvo 

atliktas kelio Vaškai–Grūžiai, jungiančio rajoninės reikšmės kelius Vaškai–Puodžiai Nr. 3104 su keliu 

Grūžiai–Paliepiai Nr. 3130, 3,23 km ilgio atkarpos remontas.  

Sutartyje, tarpiniuose darbų priėmimo aktuose bei Savivaldybės administracijai apmokėjimui 

pateiktuose dokumentuose nenurodyta, koks kelio remontas (kapitalinis ar einamasis) buvo atliktas. 

Pagal tarpinius atliktų darbų priėmimo aktus matyti, kad minėtame kelio ruože buvo iš naujo uždėta 

žvyro danga, įrengtos pralaidos, padarytos nuovažos, t.y. atlikti  kelio remonto darbai pailgino jo tar-

navimo laiką ir pagerino naudingąsias savybes. Savivaldybės administracijoje minėto kelio remonto 

išlaidos yra kaupiamos ir, pripažinus objektą tinkamu naudoti, numato sukaupta išlaidų suma padidinti 

kelio vertę. 

Savivaldybės administracijos pateiktuose dokumentuose (2008 m. rugpjūčio 26 d. su UAB 

„Pasvalio melioracija“ sudarytoje statybos rangos sutartyje Nr. ASR – 405  dėl Vaškų seniūnijos vieti-

nės reikšmės kelio Vaškai–Grūžiai taisymo (remonto) darbų su techninio darbo projekto parengimu, 

tarpiniuose darbų priėmimo aktuose, Savivaldybės administracijai apmokėjimui pateiktuose dokumen-

tuose) nenurodyta, koks kelio remontas – kapitalinis ar einamasis – buvo atliktas. 

 

3. Savivaldybės administracijos 2008 m. rugpjūčio 26 d. su UAB „Pasvalio melioracija“ suda-

rytos statybos rangos sutarties Nr. ASR – 405   dėl Vaškų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Vaškai–

Grūžiai taisymo (remonto) darbų su techninio darbo projekto parengimu bendra numatytų darbų vertė 

– 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 direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos, o 8.3 punktu – visiškai su tiekėju atsiskaityti galutinai užbaigus ir priėmus 

atliktus statybos darbus. Savivaldybė neturi jokių rašytinių susitarimų ar garantijų, kad visas kelio 

                                                
6 Žin., 2010, 1-44; 2011, Nr. 15-701. 
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Vaškai – Grūžiai remonto išlaidas padengs Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo mi-

nisterijos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis. 

Rangovas Savivaldybės administracijai pateikė apmokėjimui dokumentus: 2008 m. rugsėjo 28 

d. – 200000 Lt; 2009 m. rugpjūčio 17 d. – 500000 Lt; 2009 m. rugpjūčio 28 d. – 1019457,86 Lt; 2010 

m. gegužės 21 d. – 162522,14 Lt. Be to, 2010 m. balandžio 28 d. buvo pateikta PVM sąskaita MEL 

Nr. 2293 – 450000 Lt sumai, o 2010 m. balandžio 30 d. tai pačiai sumai pateikta kreditinė PVM są-

skaita faktūra MEL Nr. 2 dėl dvigubo atliktų darbų priskaitymo. Iš viso apmokėjimui pateikta doku-

mentų  1881980 Lt sumai. 

Pagal UAB „Pasvalio melioracija“ pateiktus atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, pe-

rvesta 1881980 Lt:  2008 m. spalio 15 d. – 200000 Lt; 2009 m. spalio 30 d. – 850000 Lt; 2009 m. lapk-

ričio 25 d. - 500000 Lt; 2010 m. gegužės 10 d. – 169457,86 Lt; 2010 m. gegužės 25 d. –162522,14 Lt.  

Lėšų šaltiniai, iš kurių buvo apmokėtos Vaškų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Vaškai– Grū-

žiai taisymo (remonto) darbų su techninio darbo projekto parengimo išlaidos, yra  šie:  

- Kelių priežiūros ir plėtros programa – 1150000 Lt (gauta iš LR automobilių kelių direkcijos 

prie Susisiekimo ministerijos 2008 m. spalio 14 d. – 200000 Lt; 2009 m. lapkričio 25 d. – 500000 Lt; 

2010 m. gegužės 7 d. – 450000 Lt); 

-   Pasvalio rajono savivaldybės skolintos lėšos (trumpalaikė  kreditinė linija) – 731980 Lt. 

Vaškų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Vaškai–Grūžiai remontas užbaigtas 2009 metais, su 

rangovu Savivaldybės administracija atsiskaitė, tačiau iki šiol objekto užbaigimo įforminimo darbai 

neatlikti, kelias nepripažintas tinkamu naudoti. 

 Už atliktus kelio remonto darbus Savivaldybės administracija dalį išlaidų – 731980 Lt apmo-

kėjo skolintomis lėšomis. 

  

 4. Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių ro-

diklių patvirtinimo įstatymo7 12 straipsniu nustatyta, kad savivaldybės skola negali viršyti 40 procen-

tų patvirtintų  savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų 

specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų), o 

metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 20 procentų, iš jų metinio trumpa-

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

valstybės savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendro-

sios dotacijos kompensacijų). 

                                                
7 Žin., 2010, Nr.151-7712.   

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=334547
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=334547
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 Pasvalio rajono savivaldybės bendras skolinimosi limitas 2011 metais – 12380,8 tūkst. Lt., me-

tinio Savivaldybės grynojo skolinimosi suma –6190,4 tūkst. Lt. Savivaldybės skola 2011 m. kovo 1 d. 

– 8371,2 tūkst. Lt. Visos paskolos ilgalaikės, paimtos ankstesniais metais. 

 Savivaldybės skolinimosi limitai leidžia 2011 metais imti 732 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą inves-

ticijų projektams finansuoti. 

 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                           Rima Juodokienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audito ataskaita  surašyta trim egzemplioriais: vienas -  Pasvalio rajono savivaldybės administracijai, 
antras – Pasvalio rajono savivaldybės merui, trečias – Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito 
tarnybai. 
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