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SANTRAUKA 
 
 

Ši Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos 

ataskaita parengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 

dalies 15 punktą, skirta Pasvalio rajono savivaldybės tarybai, kuriai Pasvalio rajono 

savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba atskaitinga, ir rajono gyventojams, paaiškinti 

Kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos rezultatus. 

Nuolatinis mūsų siekis – profesionaliai ir objektyviai įvertinti, ar teisėtai, 

efektyviai, ekonomiškai, rezultatyviai valdomas bei naudojamas Savivaldybės turtas ir 

patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir 

naudojami kiti piniginiai ištekliai. 

2012 metais Savivaldybės tarybai pateikėme išvadas dėl Savivaldybės biudžeto 

vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių, dėl Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų, dėl Savivaldybės 

galimybės imti paskolas. Užbaigėme 2011 metais pradėtus keturių Savivaldybės biudžetinių 

įstaigų finansinius auditus, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise 

valdomo valstybės turto 2011 metų statistinių ataskaitų, 2011 metų Savivaldybės biudžeto 

vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių finansinius auditus;  atlikome du 

ribotos apimties 2012 metų finansinius auditus Savivaldybės administracijoje dėl galimybės 

Savivaldybei prisiimti skolinius įsipareigojimus investicijoms; atlikome aštuonių Savivaldybės 

biudžetinių įstaigų finansinius auditus už 2012 metus; pradėjome 2012 metų Savivaldybės 

biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių auditą,  pateikėme daugiau 

kaip šimtą rekomendacijų kaip tinkamai valdyti Savivaldybės turtą ir finansus. Atlikome 

keturis patikrinimus Savivaldybės tarybos pavedimu, ištyrėme tris gyventojų skundus.  

Finansinio audito už 2012 metus išvadose, atsižvelgdami į audito metu nustatytų 

klaidų reikšmingumą, dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių daugiausia pareiškėme 

besąlyginių nuomonių – net penkias ir dvi sąlygines; dėl finansinių ataskaitų rinkinių  ir 

Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo 

pareiškėme po keturias sąlygines,  dvi besąlygines nuomones ir po vieną neigiamą nuomonę. 
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Vienas svarbiausių audito tikslų – padėti audituojamiems subjektams spręsti 

auditų metu nustatytas veiklos problemas. Kiekvieno audito metu teikiamos rekomendacijos, 

kurių įgyvendinimo lygis 2012 metais siekia virš 50 procentų, nors didžiosios dalies jų 

įgyvendinimo terminas dar nesibaigęs.  

Toliau sėkmingai bendradarbiaujame su Savivaldybės taryba, Valstybės kontrole, 

Savivaldybių kontrolierių asociacija, kolegomis, atliekančiais viešojo sektoriaus auditą, kitais 

viešojo sektoriaus subjektais. 2012 metais su partneriais bendruose renginiuose ieškojome 

būdų, kaip didinti audito poveikį, kėlėme kvalifikaciją, tvarkėme įstaigos reikalus, 

Savivaldybės tarybai pateikėme Kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų veiklos ataskaitą, 

parengėme ir, suderinę su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu, patvirtinome 2013 metų 

veiklos planą. Svarbi mūsų veiklos grandis – prevencinė veikla, gerosios praktikos sklaida. 

Pagal savo kompetenciją konsultuojame besikreipiančius asignavimų valdytojus, priimame 

rajono gyventojų skundus, prašymus, pageidavimus, išklausome jų nuomonę, dalyvaujame 

posėdžiuose, pasitarimuose. Ne mažiau svarbi ir dar viena Kontrolės ir audito tarnybos 

veiklos sritis – poauditinė veikla. Nuolat domimės pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo eiga, 

prašome pateikti informaciją apie jų įgyvendinimą, analizuojame ją, padedame įveikti 

iškylančias problemas įgyvendinant rekomendacijas. 

Audito ataskaitas ir išvadas teikėme Merui, Kontrolės komitetui, Administracijos 

direktoriui ir audituotiems subjektams, siekdami įgyvendinti veiklos viešumo principą, jas 

skelbėme Savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt. Kas ketvirtį teikėme informaciją 

Vyriausybės atstovui Panevėžio apskrityje apie Kontrolės ir audito tarnybos teiktas išvadas ir 

rekomendacijas.  

Pateikdama Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos 

rezultatus, noriu padėkoti geranoriškai bendradarbiavusiems audituotų įstaigų vadovams ir 

visiems mūsų partneriams. Esu įsitikinusi, kad bendromis mūsų visų pastangomis pasieksime, 

kad Savivaldybės turtas būtų valdomas skaidriau, taupiau, efektyviau ir rezultatyviau. 

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 15 punktu, 

Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos (toliau – Ataskaita) santrauka skelbiama Pasvalio 

rajono laikraštyje „Darbas“. Visa Ataskaita skelbiama Pasvalio rajono savivaldybės interneto 

svetainėje www.pasvalys.lt. Taip pat su Ataskaita galima susipažinti Kontrolės ir audito 

tarnyboje adresu 206 kab., Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys. 
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PASKIRTIS IR IŠTEKLIAI 
 
 

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA, 
 

 
 Prižiūrėdama ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas 

Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas 

Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, atlieka išorės finansinį ir veiklos 

auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir 

Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse; kiekvienais metais rengia ir reglamente nustatytais 

terminais ir tvarka teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir išvadą dėl 

pateikto tvirtinti konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finaninių ataskaitų rinkinių; rengia ir 

Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės 

naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo 

kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas; atlieka įstatymuose ir 

kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas. 

 
 

VIZIJA 
 
 

Esame kompetentinga ir nepriklausoma išorės audito institucija, kuria pasitikima. 

 
 

MISIJA 
 
 

Skatinti efektyvų  Savivaldybės turto valdymą. 

 
 

VERTYBĖS 
 
 

Vertiname nepriklausomą, profesionalų ir sąžiningą komandinį darbą. 

Mūsų santykiai su audituojamais subjektais grįsti pagarba ir pasitikėjimu. 
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ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 
 
Kontrolės ir audito tarnybos žmogiškieji ištekliai nėra dideli – 2012 metais dirbo 

du valstybės tarnautojai: Savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė, turinti aukštąjį 

universitetinį ekonominį ir teisinį išsimokslinimus bei 12 metų patirtį šiame darbe; 

vyriausioji specialistė Ilma Paliukėnaitė, turinti aukštąjį universitetinį ekonominį 

išsimokslinimą ir 5 metų darbo patirtį Kontrolės ir audito tarnyboje. 

 

PROFESINIS TOBULĖJIMAS 
 

 
Nuolatinis tobulėjimas ir mokymasis yra būtina sąlyga profesionaliam audito 

atlikimui ir kitų mūsų kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymui. Suprasdami tai, kaip ir 

kiekvienais metais didelį dėmesį skyrėme profesiniam tobulėjimui. Turimi finansiniai ištekliai 

ribojo mūsų galimybes dalyvauti mokymuose tiek, kiek, manome, būtų tikslinga ir naudinga, 

tačiau tinkama tematikos atranka leido pasiekti, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas 

profesinių žinių gilinimas. Per 2012 metus išklausėme 280 akademinių valandų mokymų. 

Detalesnė informacija 1 priede. Kvalifikacijos tobulinimui išleidome 1,1 tūkst. Lt Savivaldybės 

biudžeto lėšų. Didžioji dalis  (apie 90 proc.) mokymų buvo finansuojama Europos Sąjungos 

paramos lėšomis. 2012 metais partnerių teisėmis dalyvavome Panevėžio rajono savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos projekte „Panevėžio apskrities savivaldybių kontrolierių 

administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“, pagal 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų 

stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.2-VRM-01-V 

„Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“. Buvo suorganizuoti  

mokymai, susiję su finansiniais ir veiklos auditais, viešojo sektoriaus apskaitos tvarkymu ir 

ataskaitų rinkinių sudarymu, viešųjų pirkimų organizavimu, viešojo ir privataus sektorių 

partneryste, taip pat mokymai, skirti vadybos ir bendravimo kompetencijai tobulinti. Bendra  

ES projekto vertė – daugiau nei 100 tūkst. Lt.  
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Dalyvavome Europos regioninių išorinio finansų audito institucijų organizacijos – 

EURORAI tarptautiniame seminare „Viešojo sektoriaus audito institucijų atliekamų auditų 

regionuose ir savivaldybėse kokybė EURORAI narėse šalyse". 

 

 
1 pav.  EURORAI tarptautinis seminaras Vilniuje 2012 m. spalio mėn. 
 

 
 

FINANSINIAI IŠTEKLIAI 
 
Kontrolės ir audito tarnybai 2012 metams Savivaldybės taryba patvirtino 126,7 

tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto asignavimų, tai sudaro beveik 0,2 proc. Savivaldybės biudžeto 

asignavimų. Įgyvendindami pavestas funkcijas, 2012 m. panaudojome 123,0 tūkst. Lt. 

Detalesni duomenys apie skirtų asignavimų panaudojimą pateikti 2 priede. 
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KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VEIKLA 
 
 

Kontrolės ir audito tarnybos  veiklos mastas kasmet nustatomas Savivaldybės 

kontrolieriaus patvirtintame, su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu suderintame, 

veiklos plane ir programoje. Su Kontrolės ir audito tarnybos  2012 metų veiklos planu ir 

programa galima susipažinti interneto tinklalapyje www.pasvalys.lt/lt/struktura-ir-

kontaktai_/kontroles-ir-audito-tarnyba_.html 

 
 

FINANSINIS AUDITAS 
 

Finansinio audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto vidaus kontrolę, 
įskaitant finansų valdymą, audituojamo subjekto turto valdymo, 
naudojimo, disponavimo juo teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą 
nuomonę dėl finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo. 
Audito atlikimo teisiniai pagrindai įtvirtinti Valstybinio audito 
reikalavimuose, o procedūros – Finansinio audito vadove. 
Finansinio audito ciklas nesutampa su kalendoriniais metais, nes 
audituojami subjektai metinius biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų 
rinkinius, apie kurių teisingumą auditorius turi pareikšti nepriklausomą 
nuomonę, sudaro tik kalendoriniams metams pasibaigus. Kadangi 
finansiniai (teisėtumo) auditai nesibaigia su kalendorinių metų  pabaiga, 
Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plane numatytos dvi dalys – 
baigiamieji praėjusių metų auditai ir einamųjų metų auditai. 

 
 
2012 metais  
 

Užbaigėme: keturių Savivaldybės biudžetinių įstaigų, Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2011 metų statistinių ataskaitų, 

2011 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių 

finansinius auditus.  

Atlikome: du ribotos apimties finansinius auditus Savivaldybės administracijoje dėl galimybės 

Savivaldybei prisiimti skolinius įsipareigojimus investicijoms. 

Pradėjome: aštuonių Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinius auditus, kuriuos užbaigėme 

2013 metais. Pradėjome 2012 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų rinkinių auditą, kurį užbaigę, Savivaldybės tarybai teiksime nuomonę dėl 

Savivaldybės biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių. 
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2 pav.  2012 metų finansinių  auditų mastas  

 
2011 metais pradėti ir 2012 metais užbaigti 

auditai 
2012 metais pradėti (atlikti) ir 2013 

metais užbaigti auditai 
Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių 
užimtumo centras „Viltis” 
 
Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras 
pagyvenusiems ir neįgaliesiems 
 
Pasvalio kultūros centras 
 
Pasvalio krašto muziejus 
 
2011 metų Savivaldybės konsoliduotųjų 
finansinių ataskaitų rinkinio auditas 
 
2011 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo 
ataskaitų rinkinio auditas 
 
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir 
patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2011 
metų statistinių ataskaitų auditas 

Ribotos apimties finansinis auditas 
Savivaldybės administracijoje dėl 
ilgalaikės paskolos ėmimo 
 
Ribotos apimties finansinis auditas 
Savivaldybės administracijoje dėl 
kreditinės linijos investicijų projektams 
finansuoti išlaidų kompensavimo būdu 
ėmimo 
 
Ribotos apimties finansinis auditas 
Grūžių vaikų globos namuose 
 
Saločių Antano Poškos vidurinė mokykla 
 
Pajiešmenių pagrindinė mokykla 
 
Daujėnų pagrindinė mokykla 
 
Pasvalio muzikos mokykla 
 
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji 
biblioteka 
 
Visuomenės sveikatos biuras 
 
Pasvalio miesto seniūnija 
 
2012 metų Savivaldybės konsoliduotųjų 
finansinių ataskaitų rinkinio auditas 
 
2012 metų Savivaldybės biudžeto 
vykdymo auditas. 

   
Apie biudžetinėms įstaigoms, kurių auditai užbaigti 2012 metais, pateiktas išvadas ir 

pastebėjimus jau informavome 2011 metų veiklos ataskaitoje. Ją galima rasti interneto 

tinklalapyje www.pasvalys.lt/lt/struktura-ir-kontaktai_/kontroles-ir-audito-tarnyba_.html 
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Finansinio audito išvados 
 
 2012 metai buvo pirmi metai, 

kai atlikus finansinį auditą, auditoriaus 

išvadoje pareiškėme tris nuomones:  

      ar audituojamo subjekto biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinys visais 

reikšmingais atžvilgiais yra parengtas ir 

pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės 

aktus, reglamentuojančius buhalterinę 

apskaitą, išlaidų klasifikaciją ir biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymą;  

      ar audituojamo subjekto finansinių 

ataskaitų rinkinys visais reikšmingais 

atžvilgiais yra parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, 

reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, ir finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą; 

      ar audituotame subjekte valdant, naudojant ir disponuojant Savivaldybės ir valstybės 

lėšomis ir turtu, reikšmingų neatitikčių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams 

nenustatyta.  

 Atsižvelgdami į audito metu nustatytų klaidų reikšmingumą, dėl biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinių daugiausia pareiškėme besąlyginių nuomonių - net penkias, dėl 

finansinių ataskaitų rinkinių  ir Savivaldybės  bei valstybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo pareiškėme po keturias sąlygines,  dvi besąlygines 

nuomones ir po vieną neigiamą nuomonę (3 pav.). 

Daujėnų pagrindinei mokyklai pareiškėme net dvi neigiamas nuomones - dėl 

finansinių ataskaitų rinkinio tikrumo ir teisingumo ir dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais teisėtumo. Tai rodo, kad, šioje mokykloje nustatyta ne tik teisės aktų 

pažeidimų, bet ir reikšmingų klaidų, kurios turėjo reikšmingos įtakos audituoto subjekto 

finansinėms ataskaitoms bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumui.  

 
 
 
 
 

Audito išvadoje gali būti pareiškiama 
 
Besąlyginė nuomonė – kai auditorius neturi 
reikšmingų pastabų dėl finansinių ir (ar) kitų 
ataskaitų, apskaitos sistemos ir teisės aktų 
pažeidimų, kurie keistų auditoriaus nuomonę.  
Sąlyginė nuomonė – kai auditorius nustato 
klaidas ir teisės aktų pažeidimus ir (ar) be tam 
tikrų pastabų negali pareikšti besąlyginės 
nuomonės.  
Neigiama nuomonė – auditorius nustato 
reikšmingas klaidas ir reikšmingus teisės aktų 
pažeidimus.  
Arba atsisakoma pareikšti nuomonę – kai 
audito metu auditorius negali gauti 
pakankamų, patikimų ir tinkamų įrodymų, taip 
pat, kai yra reikšmingų auditoriaus darbo 
apribojimų. 
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3 pav.  2012 metais asignavimų valdytojams finansinio audito išvadose pareikštos 
nuomonės  

 
Auditoriaus pareikšta nuomonė 

Audituotas 
subjektas 

Dėl biudžeto 
vykdymo 
ataskaitų 
tikrumo ir 
teisingumo 

Dėl finansinių 
ataskaitų 

rinkinio tikrumo 
ir teisingumo 

Dėl lėšų ir turto 
valdymo, 

naudojimo ir 
disponavimo juo 

teisėtumo 
Saločių Antano 
Poškos 
vidurinė 
mokykla 

Besąlyginė Sąlyginė Sąlyginė 

Pajiešmenių 
pagrindinė 
mokykla 

Sąlyginė Besąlyginė Sąlyginė 

Daujėnų 
pagrindinė 
mokykla 

Sąlyginė Neigiama Neigiama 

Pasvalio 
muzikos 
mokykla 

Besąlyginė Sąlyginė Sąlyginė 

Pasvalio 
Mariaus 
Katiliškio 
viešoji 
biblioteka 

Besąlyginė Sąlyginė Besąlyginė 

Visuomenės 
sveikatos 
biuras 

Besąlyginė Besąlyginė Besąlyginė 

Pasvalio 
miesto 
seniūnija 

Besąlyginė Sąlyginė Sąlyginė 

 
Pastaba: Nuomonė neteikta Grūžių vaikų globos namų  ribotos apimties finansiniame audite. 

 
 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

IŠVADOS SAVIVALDYBĖS TARYBAI 
 

Savivaldybės ataskaitų audito tikslas – įvertinti, ar Savivaldybės biudžeto 
įvykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai, Savivaldybei 
nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 
ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal teisės aktų 
reikalavimus, ar jose nėra reikšmingų informacijos iškraipymų, ir pareikšti 
apie jas nepriklausomą nuomonę. Kontrolės ir audito tarnybos išvadose 
Savivaldybės tarybai pateikiama informacija, reikalinga minėtoms 
ataskaitoms tvirtinti ir sprendimams priimti, atkreipiamas dėmesys į 
neatitikimus ir problemas finansų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 
jais srityse ir siūlymai dėl biudžeto planavimo, vykdymo proceso ir turto 
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tobulinimo. 
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 2012 metais parengėme ir pateikėme Savivaldybės tarybai tris privalomas išvadas 

dėl 2011 metų Savivaldybės ataskaitų: 

 Dėl Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio  

pareiškėme sąlyginę nuomonę, kadangi audituojant 2011 metų Savivaldybės biudžeto 

vykdymo ataskaitas, nustatėme, kad nepakankamas dėmesys skiriamas vietinių rinkliavų, 

valstybinės žemės nuomos mokesčio surinkimui, neteisingai apskaitytos ir ataskaitose 

parodytos grąžintos paskolos, asignavimų valdytojų pateiktuose biudžeto programų sąmatų 

vykdymo ataskaitų rinkiniuose ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinyje buvo nustatyta klaidų ir 

teisės aktų pažeidimų; 

 Dėl Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pareiškėme 

sąlyginę nuomonę, kadangi kai kurios Savivaldybės biudžetinės įstaigos pateikė neteisingus 

duomenis finansinių ataskaitų rinkiniuose, iš kurių sudarytas Savivaldybės konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų rinkinys, pateiktų finansinių ataskaitų rinkinių duomenys nesutampa su 

įvestais į informacinę sistemą VSAKIS, keturių Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių 

bendrovių ir dviejų asocijuotųjų įmonių investicijos vertės pokytis už 2011 metus neįvertintas 

ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje neparodytas, žemės nuomos mokesčio 

nepriemokai neskaičiuotas ir neapskaitytas nuvertėjimas pagal VSAFAS reikalavimus, 

finansinių ir  konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių Aiškinamasis raštas atskirais 

atvejais parengtas, nesivadovaujant viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartais. 

 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo 

valstybės turto ataskaitų pareiškėme sąlyginę nuomonę. Statistinės turto ataskaitos parengtos 

pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, nustatytus Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų rengimui, tačiau 

statistinėse turto ataskaitose nustatyta klaidų, kurios ir įtakojo nuomonės sąlygojimą. 

 Be to, 2012 metais  atlikome du ribotos apimties finansinius auditus Savivaldybės 

administracijoje, jų pagrindu parengėme ir pateikėme Savivaldybės tarybai dvi išvadas dėl 

ilgalaikių paskolų ėmimo.  

Su Savivaldybės tarybai pateiktomis išvadomis galima susipažinti Savivaldybės 

interneto tinklalapyje. 
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Savivaldybės taryba, ryšium su 2012 metais vykdomu rajono švietimo įstaigų 

tinko optimizavimu, pavedė patikrinti baigiamojo finansinių ataskaitų rinkinio likučius 

reorganizuojamose mokymo įstaigose. 

 Suprasdami tokių pavedimų svarbą,  pakoregavome suplanuotų darbų terminus  

ir atlikome keturių reorganizuojamų švietimo įstaigų  baigiamojo finansinių ataskaitų rinkinio 

likučių patikrinimą.  

 

 

 

 

Kontrolės ir audito tarnyba gauna nemažai rajono gyventojų pareiškimų, skundų, 

telefoninių skambučių su įvairia informacija. Didžioji dalis besikreipiančiųjų – anonimai. Tiriame 

ir pateikiame atsakymus pareiškėjams į pasirašytus pareiškimus ir skundus. Anoniminių skundų 

informacija taip pat yra tikrinama. 

2012 metais ištyrėme tris raštu Kontrolės ir audito tarnyboje gautus skundus. 

Tyrimo pažymas galima rasti interneto tinklalapyjewww.pasvalys.lt/lt/struktura-ir-

kontaktai_/kontroles-ir-audito-tarnyba_/auditu-dokumentai_.html 

 

 

 

 

 

 

BENDRADARBIAVIMAS IR PARTNERYSTĖ 

Turime sukaupę pakankamai žinių ir patirties, kuria galime dalytis su kitomis institucijomis, 

stebėti jų veiklos rezultatus ir pasikeitimus, teikti pasiūlymus dėl bendrų veiklos rezultatų 

tobulinimo. 
 

 

 

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS PAVEDIMAI 

 

 

GYVETOJŲ PAREIŠKIMŲ IR SKUNDŲ TYRIMAS 

 

KITA VEIKLA 

Auditų atlikimas – pagrindinė ir esminė Kontrolės ir audito tarnybos funkcija, 
tačiau, be šios funkcijos, atliekame ir kitus darbus, kurie prisideda prie viešojo 
sektoriaus efektyvumo didinimo ir veiklos tobulinimo.  
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Bendradarbiavimas su Savivaldybės taryba 

 

 Kontrolės ir audito tarnyba atskaitinga Savivaldybės tarybai. Bendradarbiaudami 

su Savivaldybės taryba siekiame didinti audito poveikį, tokiu būdu siekiame skatinti teisingą, 

taupų, efektyvų ir racionalų viešųjų finansų ir turto valdymą. Kontrolės ir audito tarnybos 

strateginis partneris – Kontrolės  komitetas. 

 2012 metų pradžioje pateikėme Kontrolės komitetui svarstyti Kontrolės ir audito 

tarnybos 2012 metų  Savivaldybės biudžeto asignavimų poreikio projektą,  2011 metų 

Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą, metų pabaigoje Kontrolės komitetas svarstė 

Kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos plano projektą ir jam pritarė. 

 Kontrolės komitetui pateikėme visą 2011 – 2012 metais atliktų auditų, 

patikrinimų, skundų tyrimų medžiagą. Nemažai dėmesio Savivaldybės taryboje sulaukė 2012 

metais užbaigtų finansinių auditų Pasvalio rajono kultūros centre ir Pasvalio rajono sutrikusio 

intelekto žmonių užimtumo centre „Viltis” medžiaga. 

 Savivaldybės tarybos pozityvus požiūris į mūsų pastebėjimus ir įdėtas didelis 

darbas davė  gerų rezultatų: pagerėjo nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir vandens 

telkinius surinkimas; imtasi veiksmų vietinių rinkliavų srityje, pakeisti Administracijos 

direktoriaus rezervo nuostatai, Savivaldybės administracijai pasiūlius, Savivaldybės taryba 

įpareigojo asignavimų valdytojus išlaidoms vykdyti pirmiausia naudoti lėšas, gautas už 

teikiamas paslaugas  ir t.t. Tačiau pritrūko politinės valios nustatant mokestį už neformalųjį 

švietimą Pasvalio sporto mokykloje, nepakankamai ryžtingai sprendžiami rajono sporto 

strategijos, Pasvalio rajono kultūros centro veiklos optimizavimo klausimai. 

 

Bendradarbiavimas su Valstybės kontrole 

 

Praėjusiais metais daug dėmesio skyrėme bendradarbiavimui su mūsų 

strateginiais partneriais – Valstybės kontrole. Pasirašėme bendradarbiavimo susitarimą su 

Valstybės kontrole (žr. 3 priedą). Įsipareigojome teikti tarpusavio pagalbą, keistis informacija, 

derinti audito strategijas, kad atliekant 2012 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą 

būtų užtikrinta reikiama audito kokybė. 
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               4 pav.  Bendradarbiavimo susitarimų tarp Valstybės kontrolės ir savivaldybių     
                          kontrolės ir audito tarnybų pasirašymas 2012 metų liepos mėn., Vilnius 
 
 
 Tiek Valstybės kontrolė, tiek savivaldybių Kontrolės ir audito tarnybos 

atlikdamos išorės auditą, vadovaujasi tais pačiais Valstybinio audito reikalavimais ir 

metodikomis. Keitimasis patirtimi – svarbiausia bendradarbiavimo kryptis, todėl ir 2012 

metais vykusiuose renginiuose dalijomės žiniomis, audito teorijos patirtimi. 2012 metų 

pradžioje Savivaldybių kontrolierių konferencijoje Valstybės kontrolė pristatė savivaldybių 

kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų 2011 m. išorinės peržiūros apibendrinimo ataskaitą.  

 

Savivaldybių kontrolierių asociacija 

 

 Kontrolės ir audito tarnyba Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje 

dalyvauja nuo jos susikūrimo, t.y. nuo 1998 metų. Veikla šioje asociacijoje – tai visų pirma 

bendradarbiavimas su kitų savivaldybių Kontrolės ir audito tarnybomis – pasidaliname 

patirtimi, aptariame dažniausiai pasitaikančius pažeidimus, kitus aktualius klausimus. 

Tobulinant viešojo sektoriaus audito kokybę, buvo toliau vystomas 

bendradarbiavimas ne tik su Valstybės kontrole, bet ir su Lietuvos Respublikos finansų 

ministerija, Vidaus auditorių asociacija ir Lietuvos auditorių rūmais. Šį bendradarbiavimą 

įtvirtino 2010 m. gruodžio 30 d. pasirašytas tarpusavio susitarimas, kuriame numatyti 

konkretūs bendradarbiavimo uždaviniai. 

Savivaldybių kontrolierių asociacija jau aštuonerius metus yra Europos 

regioninių išorinio finansų audito institucijų organizacijos – EURORAI narė. Europos regionų 
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audito institucijos kiekvienoje šalyje vykdo panašią misiją, kaip ir mūsų šalies Kontrolės ir 

audito tarnybos, todėl bendradarbiavimas su kitų šalių, kitų savivaldybių, Valstybės kontrolės 

auditoriais yra ne tik vienas iš būdų įvertinti save kitų auditorių atžvilgiu, bet ir pasisemti 

audito atlikimo, veiklos organizavimo ir vykdymo patirties.  

 

Bendradarbiavimas su kitais viešojo sektoriaus subjektais 
 
 

Kontrolės ir audito tarnybą, asignavimų valdytojus, Savivaldybės administracijos 

vadovybę, kitus valstybės tarnautojus sieja bendras tikslas - kad Savivaldybės biudžeto lėšos 

ir turtas būtų naudojami pačiu efektyviausiu būdu, o mokesčių mokėtojams ir kitiems rajono 

gyventojams duotų kuo didesnę naudą, todėl nuolat bendradarbiaujame įvairiais iškylančiais 

klausimais. Kontrolės ir audito tarnyba nėra tik vertinanti institucija. Naudodamiesi tuo, kad 

mūsų atliekami auditai yra ir asignavimų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 

gerosios patirties (taip pat ir informacijos apie sistemines klaidas) šaltinis, mes stengiamės ne 

tik įvardinti audituojamųjų daromas klaidas, bet ir paskleisti gerąją praktiką. Kitaip tariant, 

siekiame būti audituojamoms įstaigoms  patikimais patarėjais ir gerosios patirties skleidėjais. 

Manome, kad audituotuose subjektuose nustatyta geroji praktika galėtų būti taikoma ir 

kituose subjektuose, atsižvelgiant į jų veiklos specifiką. 

Seminarų ir mokymų metu įgytomis žiniomis pasidalijame su rajono biudžetinių įstaigų 

vadovais, buhalteriais juos konsultuodami, padėdami išspręsti jiems iškylančias problemas.  

 
 
VEIKLOS REZULTATŲ VIEŠINIMAS 
  
Veiklos viešumas daro teigiamą įtaką įgyvendinant rekomendacijas, kartu ir 

pabrėžiant išorės audito svarbą. Kiekvieno audito ataskaita ir išvada teikiama audituotiems 

subjektams, Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, Pasvalio rajono savivaldybės Merui, 

Administracijos direktoriui.  

Kontrolės ir audito tarnybos darbo rezultatai pirmiausia skirti audituojamiems 

subjektams, Savivaldybės tarybai ir rajono bendruomenei paaiškinti, kaip naudojami 

Savivaldybės biudžeto lėšos ir turtas. Nuolat skatiname visuomenės domėjimąsi atliekamu 

darbu ir jo rezultatais, todėl interneto svetainėje www.pasvalys.lt skelbiame  metinius 

Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planus, veiklos ataskaitas, audito ataskaitas, išvadas bei 
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kitą informaciją apie Kontrolės ir audito tarnybos veiklą, o veiklos ataskaitos santrauka  

publikuojame rajono laikraštyje „Darbas“. 

Be to, vadovaudamiesi Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 20 

punktu, apie auditų metu pateiktas  išvadas ir rekomendacijas  kas ketvirtį informuojame 

Vyriausybės atstovą Panevėžio apskrityje. 

 
ĮSTAIGOS REIKALŲ TVARKYMAS 
 
Kaip ir kasmet, 2012 metais parengėme Kontrolės ir audito tarnybos veiklos 

ataskaitą už 2011 metus ir pateikėme Savivaldybės tarybai. Parengėme Kontrolės ir audito 

tarnybos  2013 metų veiklos planą ir pateikėme Kontrolės komitetui svarstyti. Kontrolės 

komitetui pritarus, planas buvo patvirtintas ir pateiktas Valstybės kontrolei. 

Įstaigoje nuolat atliekamos gaunamų ir siunčiamų dokumentų valdymo 

procedūros, vykdomas vidaus administravimas. Parengta ir pateikta Savivaldybės merui  

kontrolieriaus tarnybinės veiklos ataskaita už 2012 metus, valstybės tarnautojo tarnybinės 

veiklos vertinimo išvada. 

2012 metais parengėme ir archyviniam saugojimui perdavėme Kontrolės ir 

audito tarnybos 2010 metų dokumentų bylas, kaip reikalauja Vyriausiojo archyvaro įsakymas. 
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AUDITO REZULTATAI IR POVEIKIS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlikdami 2011/2012 metų auditus ir patikrinimus vertinome, kiek įstaigų 

sukurta vidaus kontrolės sistema atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus, kaip jos veikimas 

užtikrina veiklos rizikų eliminavimą, leidžia išvengti apskaitos klaidų, iškraipymų ir turto 

valdymo trūkumų, ar sukurtos kontrolės procedūros buvo veiksmingos ir veikė nuosekliai per 

visą audituotą laikotarpį. Savivaldybės administraciją ir įstaigų vadovus žodžiu ir raštu nuolat 

informavome apie nustatytus vidaus kontrolės trūkumus, teisės aktų pažeidimus, klaidas ir 

neatitikimus. Pažymėtina, kad nė vieno audito metu vidaus kontrolės negalėjome įvertinti 

labai gerai.  

5 pav. Vidaus kontrolės vertinimas audituotuose subjektuose 2012 metais 

 

Gera, kai vidaus kontrolė atitinka jai keliamus 
reikalavimus, o atliktos audito procedūros 
įrodė, kad vidaus kontrolė veikia patikimai, 
išskyrus nereikšmingas išimtis. 
 
Patenkinama, kai vidaus kontrolė atitinka jai 
keliamus reikalavimus arba atitinka su 
nereikšmingomis išimtimis, tačiau audito 
procedūros nesuteikė pakankamų įrodymų 
dėl vidaus kontrolės veiksmingumo ir 
nuoseklumo. 
 
Silpna, kai vidaus kontrolė neatitinka jai 
keliamų reikalavimų 

VIDAUS KONTROLĖS APLINKA 

Vidaus kontrolė išlieka pagrindine ir efektyviausia priemone, suteikiančia 
galimybę įstaigai teisėtu, optimaliausiu, ekonomiškiausiu ir rezultatyviausiu 
būdu įgyvendinti strateginius tikslus, veiklos planus, išvengti klaidų ir 
apgaulių, užtikrinti turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir 
išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi 
bei visos su tuo susijusios rizikos valdymą. Gera vidaus kontrolės sistema rodo 
organizacijos brandumą ir patikimumą.  
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Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 19 straipsnio 9 dalis nustato, kad 

apskaitos duomenys turi būti pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo 

duomenimis. Auditų metu nustatėme trūkumų įstaigose apskaitant ir inventorizuojant 

įsipareigojimus (Daujėnų pagrindinėje mokykloje, Pasvalio miesto seniūnijoje, Pasvalio 

muzikos mokykloje, Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure) ir įstaigai 

priklausantį bei iš kitų subjektų laikinai priimtą saugoti ar naudoti turtą (visose audituotose 

įstaigose, išskyrus Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą). Viešojo 

sektoriaus subjektų rekomenduojamame bendrajame sąskaitų plane nurodyta, kad 

nebalansinėje sąskaitoje turi būti apskaitomas kitų subjektų nuomos (panaudos) pagrindais 

perduotas,  saugoti priimtas turtas, siekiant užtikrinti patikimą jo kontrolę.  Pasvalio miesto 

seniūnijoje radome nebalansinėje sąskaitoje  neapskaityto turto. 

                Kaip parodė auditų rezultatai, audituotuose 

subjektuose vidaus kontrolė organizuojama netinkamai. Tam, 

kad vidaus kontrolė taptų efektyvi ir gerai organizuota, visų 

pirma reikia papildomų subjekto vadovo veiksmų ir 

darbuotojų tinkamo vidaus kontrolės reikšmės suvokimo. 

Esame įsitikinę, kad geresnių vidaus kontrolės vertinimo 

rezultatų galima tikėtis, jeigu daugiau dėmesio bendroms 

problemoms būtų skiriama aukščiausiojo lygio valdymo 

grandyje, t. y. Savivaldybės administracijoje, kadangi 

Savivaldybės administracijos direktorius yra tiesiogiai 

atsakingas už Savivaldybės biudžeto vykdymą, turto 

administravimą ir ūkinę - finansinę veiklą.  

 
Savivaldybės administracijos 
direktorius savivaldybės 
tarybos nustatyta tvarka 
administruoja savivaldybės 
biudžeto asignavimus ir kitus 
piniginius išteklius, 
organizuoja savivaldybės 
biudžeto vykdymą ir atsako 
už savivaldybės ūkinę ir 
finansinę veiklą, 
administruoja savivaldybės 
turtą. 
Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 
dalies 5 punktas 
 

 

 

 
 

 

  

 

Audituojamiems subjektams raštu pateikėme daugiau kaip 100 rekomendacijų. 

Pastebėjimus teikėme ir žodžiu. Kaip teigiamus finansinio audito rezultatus, skatinant finansų 

valdymo pažangą, galima pažymėti tai, kad iki 2012 metų pabaigos nemaža dalis 

 
NUSTATYTI PAŽEIDIMAI IR NEATITIKIMAI 
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rekomendacijų jau buvo įgyvendintos (6 pav.) Kai kurių audituotų subjektų vadovai ir 

finansininkai geranoriškai reagavo į Kontrolės ir audito tarnybos audito metu pareikštas 

pastabas, ištaisė nustatytus neatitikimus, tobulino vidaus kontrolės ir apskaitos sistemas, 

todėl jų pateikti biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai  visais reikšmingais 

atžvilgiais buvo parengti ir pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, parodo tikrą ir 

teisingą įstaigos finansinę būklę, neturėjome reikšmingų pastabų ir galėjome pareikšti 

besąlyginę nuomonę.  

6 pav. Finansinio audito rekomendacijų įgyvendinimo lygis (proc.) 

 

 

Detali informacija apie pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą šios 

Ataskaitos 4 priede. 

7 pav. Dažniausi finansinių auditų metu nustatyti teisės aktų pažeidimai 2012 m.  
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Apibendrinti 2012 metų finansinių auditų rezultatai parodė dažniausiai 

pasitaikančius pažeidimus: 

 Nekilnojamojo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo. Nekilnojamojo 

turto registre užregistruotas ne visas įstaigose valdomas turtas; turtas perduodamas pagal 

panaudos sutartis nesilaikant teisės aktų reikalavimų; ne visi valstybinės žemės sklypai, 

esantys po įstaigų patikėjimo teise valdomais Savivaldybės pastatais ir statiniais, įstatymų 

nustatyta tvarka suformuoti, nesudarytos panaudos sutartys ir neįregistruoti Nekilnojamojo 

turto registre, neapskaityti apskaitos registruose (Saločių Antano Poškos vidurinė mokykla, 

Pajiešmenių pagrindinė mokykla, Pasvalio miesto seniūnija). 

Pasvalio miesto Seniūnijoje apskaityti 22 lietaus kanalizacijos objektai (lietaus 

kanalizacijos tinklai konkrečiose miesto gatvėse), už kurių  eksploataciją Seniūnija UAB 

„Pasvalio vandenys“ kasmet sumoka beveik 30,0 tūkst. Lt. Mūsų nuomone, miesto  lietaus 

kanalizacijos objektai turi būti perduoti UAB „Pasvalio vandenys“, kuri juos eksploatuoja ir 

patiria sąnaudas. 

 Nereikalingo ir (ar) nenaudojamo turto nurašymas. Daugiausia nenaudojamo 

turto rasta  Saločių Antano Poškos vidurinėje mokykloje. Seniai nenaudojamas,  nereikalingas, 

Nekilnojamojo turto registre neregistruotas, 1982 m. statybos trijų kambarių butas 

daugiabutyje Kiemėnų kaime. Nebenaudojamą bendrabučio pastatą Savivaldybės taryba dar  

2006 m. nusprendė  įtraukti į privatizuojamų objektų sąrašą, tačiau bendrabutis iki šiol 

neprivatizuotas, jo būklė labai prasta. Mokyklos apskaitoje apskaityti Namišių mokyklos 

pastatas ir jame esantys du elektrinai katilai bei elektros skaitiklis, kuriuos eksploatuoja, 

prižiūri, visas komunalines – ūkines funkcijas vykdo ir  sąnaudas patiria Namišių seniūnija. 

Minėtas ilgalaikis turtas neperduotas Savivaldybės administracijai ir nenurašytas iš Mokyklos 

apskaitos. Atkreipiame dėmesį, kad, 2007 metais atlikdami finansinį auditą, Saločių Antano 

Poškos vidurinėje mokykloje direktorei rekomendavome butą perduoti Savivaldybės 

administracijai, tačiau ši rekomendacija dėl nesuprantamų priežasčių neįgyvendinta. 

Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje apskaityti 96 įvairių modifikacijų kompiuteriai. 

Patikrinus  nustatyta, kad dalis kompiuterių yra nudėvėti, sugedę ir nebetinkami naudoti, 

tačiau nenurašyti. 

 Darbo teisinių santykių įforminimas. Darbo sutarčių įforminimo trūkumų 

nustatėme beveik visose audituotose įstaigose, bet ne visi jie buvo ištaisyti  audito metu.  2012 

m. spalio mėn. Savivaldybės tarybai leidus Mokyklos direktoriams  atlikti papildomą mokytojo 
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darbą toje pačioje mokykloje, jų darbo santykiai buvo įforminti papildant pagrindinio darbo 

sutartis, tačiau darbo sutartys, Daujėnų, Pajiešmenių pagrindinėse mokyklose ir Saločių 

Antano Poškos vidurinėje mokykloje sudarytos su direktoriais, kaip su tos mokyklos 

mokytojais, iki šiol nenutrauktos. 

 Darbo užmokesčio nustatymas. Daujėnų ir Pajiešmenių pagrindinėse mokyklose 

mokytojams neteisingai nustatyti priedai už specialiųjų poreikių mokinių mokymą. 

Pajiešmenių pagrindinės mokyklos direktoriui Savivaldybės taryba nustatė priedą už 

specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, nors ši funkcija  numatyta ne direktoriaus, bet jo 

pavaduotojo pareigybės aprašyme, tačiau direktoriaus pavaduotojui priedas neskirtas. Darbo 

užmokesčio permokos ir nepriemokos  nustatytos Muzikos mokykloje, Daujėnų ir Pajiešmenių 

pagrindinėse mokyklose. 

 Viešųjų pirkimų organizavimas. Viešųjų pirkimų įstatymas perkančiųjų įstaigų 

darbuotojams, vykdantiems viešuosius pirkimus, yra sudėtingas ir sunkiai suprantamas. Iki 

2012 m. Įstatymas pakeistas 37 kartus – vidutiniškai kas pusmetį. Nuolatiniai jo pakeitimai 

apsunkina viešųjų pirkimų vykdymo procesą ir neleidžia nusistovėti nuosekliai viešųjų 

pirkimų praktikai. Todėl šiais metais analizuodami ir vertindami viešųjų pirkimų procesą, 

vadovavomės teisingumo ir protingumo kriterijais. Tačiau kai kurios audituotos įstaigos 

nesugebėjo įgyvendinti ir pačių paprasčiausių ir formaliausių reikalavimų – patvirtinti ir (ar) 

paskelbti supaprastintų pirkimų taisyklių ir pirkimų planų, ataskaitų Centrinės projektų 

valdymo agentūros ir (ar) savo tinklalapyje. 

 Asignavimų naudojimas pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius. 

Asignavimų valdytojai nepakankamai įsigilinę į išlaidų ekonominės klasifikacijos 

reikalavimus, todėl Savivaldybės biudžeto išlaidas daro ir apskaito neteisingai. Pavyzdžiui 

Pajiešmenių ir Daujėnų pagrindinės mokyklos išmokėtas išeitines išmokas atleidžiamiems 

darbuotojams išmokėjo iš darbo užmokesčiui skirtų asignavimų. Daujėnų pagrindinė 

mokykla, nesilaikydama teisės aktų reikalavimų, vietoj to, kad būtų patikslinusi biudžeto 

išlaidų sąmatas,  patirtas kasines išlaidas apskaitė tame išlaidų ekonominės klasifikacijos 

kode, kuriame turėjo asignavimų, todėl negalėjome pasisakyti apie kasinių išlaidų registro ir 

pagal jo duomenis sudarytų biudžeto vykdymo ataskaitų duomenų teisingumą pagal išlaidų 

ekonominės klasifikacijos straipsnius. 

 Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto apskaitos, nusidėvėjimo skaičiavimo klaidų 

nustatėme beveik visose  audituotose įstaigose, tačiau išskirti norisi Pasvalio miesto seniūniją. 

Seniūnijoje nekilnojamojo turto apskaita netiksli, dėl to negalėjome pasisakyti dėl likučių 



 
Pasvalio rajono savivaldybės 
 kontrolės ir audito tarnybos  
metų veiklos ataskaita 

 

 
22 

teisingumo: ilgalaikio turto apskaitos registre apskaitytos 57 miesto gatvės ir kiti 

infrastruktūros įrenginiai (tiltai, privažiavimai, lietaus kanalizacija, šaligatviai, apšvietimo 

tinklai ir kt), kurių bendra likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d. – 14483,6 tūkst. Lt. Kai kurių 

gatvių tam tikros atkarpos apskaitytos kaip atskiri turto vienetai (pvz. kelias į naujas kapines, 

kuris yra Dvareliškių gatvėje;  kelias per parką, kuris yra Nepriklausomybės arba Dvareliškių 

gatvės dalis ir t.t.), nenurodyti šaligatvių plotai, šaligatvis Vilniaus gatvėje apskaitytas du 

kartus ir t. t.; 2013 metais Savivaldybės administracija Tarybos sprendimu nepagrįstai 

Seniūnijai perdavė 331,5 tūkst. Lt vertės sukauptas vandentiekio tinklų įrengimo nebaigtos 

statybos išlaidas. Šios nebaigtos statybos išlaidos turėjo būti perduotos UAB „Pasvalio 

vandenys“, kuri apskaitė ir eksploatuoja Pasvalio miesto vandentiekio tinklus. Manome, kad 

Savivaldybės administracija nepakankamai atsakingai administruoja sukauptas nebaigtos 

statybos išlaidas. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą, nebaigtos statybos išlaidas 

Savivaldybės administracija paprastai perduoda perdavimo priėmimo aktu viena eilute, todėl 

jas gavusiai įstaigai lieka neaišku, kiek ir kokių darbų buvo atlikta, kaip išlaidas teisingai 

paskirstyti ir apskaityti. 

 Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Daugiausia apskaitos pažeidimų nustatyta 

Daujėnų pagrindinėje mokykloje - apskaita tvarkoma aplaidžiai:  apskaitos registruose daromi 

dokumentais nepagrįsti reikšmingų sumų įrašai, neteisingai apskaitomas, grupuojamas ir 

nurašomas turtas, neteisingai apskaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas, ne laiku ir 

neteisingai apskaitomos įstaigos veikloje patirtos sąnaudos ir kt. Biudžeto vykdymo ir 

finansinių ataskaitų rinkiniai už 2012 metus sudaryti ne pagal apskaitos registrų duomenis, 

nustatyti reikšmingi neatitikimai, todėl dėl finansinių ataskaitų rinkinio duomenų pareiškėme 

neigiamą nuomonę. 

Pasigedome Savivaldybės administracijos pozityvaus požiūrio į mūsų 2012 ir 

ankstesniais metais pateiktas rekomendacijas: 

 Informacinės technologijos susilieja su įstaigų veikla, tampa neatsiejama jų veiklos 

dalimi, todėl įstaigos yra priklausomos nuo šių sistemų sėkmingo naudojimo ir pritaikymo. 

Investicijoms į informacines technologijas ir jų palaikymui Savivaldybėje skiriamos  nemažos 

lėšos. 2010 metais buvo įsigyta 60,4 tūkst. Lt vertės strateginio planavimo informacinė 

sistema, tačiau ji nenaudojama, todėl strateginio plano rezultatų vertinimo sistema, o ypač – 

stebėsena Savivaldybėje nevyksta. Dar didesnės investicijos skirtos vieningos Savivaldybės 

buhalterinės apskaitos programos įsigijimui, kuri turėtų apskaitos klaidų riziką  ir darbo 
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sąnaudas sumažinti iki minimumo, tačiau ir šią programą įsisavino ne visos Savivaldybės 

įstaigos; 

 Iki šiol Savivaldybėje nėra nustatytų diferencijuotų pagal įstaigų darbo pobūdį ir 

jų dydį, darbuotojų darbo stažą, išsimokslinimą bei kvalifikaciją tarnybinių atlyginimų 

schemų;  

 Nėra sukurtos ir įteisintos bendros subjektų grupės apskaitos politikos, vieningos 

sąskaitų korespondencijų taikymo praktikos, vieningos Aiškinamojo rašto struktūros, kurie 

užtikrintų teisingą ir patikimą informaciją Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

rinkiniuose, ir būtų taikomi visuose Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams. 

Savivaldybėje nenustatytas visiems Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams vieningas 

reikšmingumo kriterijus. Biudžetinių įstaigų ir Savivaldybės administracijos apskaitos 

politikų nevienodumas apsunkina finansinių ataskaitų rinkinių supratimą jas analizuojant 

atskirai, dėl to neužtikrinami Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme įtvirtinti atsargumo 

ir/ar palyginamumo principai. 

Stebėsena parodė, kad didžioji dalis Savivaldybės finansų, turto valdymo ir 

apskaitos problemų sprendžiama sėkmingai. Nepaisant to, mūsų nuomone dar yra sričių, kur 

būtina skatinti pažangą ir nedelsiant spręsti sistemines problemas: 

   Matome didelę netvarką  statybų srityje. Atlikus statybos darbus, statiniai pradedami 

eksploatuoti jų teisės aktų nustatyta tvarka nepripažinus tinkamais naudoti, nesurašius 

statybų užbaigimo aktų: pavyzdžiui 1882,0 tūkst. Lt vertės kelias Vaškai – Grūžiai, užbaigtas 

2010 metais; 189,3 tūkst. Lt vertės asfalto dangos įrengimas Tetervinų kaime atliktas 2011 

metais; 70,0 tūkst. Lt vertės Petkevičaitės-Bitės gatvės rekonstrukcija Joniškėlio mieste baigta 

2012 metais; 429,8 tūkst. Lt vertės Gustonių kelio Joniškėlio apylinkių seniūnijoje 

rekonstrukcija užbaigta 2012 metais ir kt. Jeigu užsakovas, t.y. Savivaldybė pradeda statinį 

naudoti  iki jo priėmimo, visa rizika ir iš jos išplaukiančios pasekmės tenka Savivaldybei. Be 

to, sukauptomis nebaigtos statybos išlaidomis objekto vertė padidinama tik jį pripažinus 

tinkamu naudoti, o laiku neperkėlus ilgalaikio turto kūrimo darbų vertės į pagrindines 

ilgalaikio turto sąskaitas, neteisingai apskaičiuojamas sukurtų ar rekonstruotų objektų 

nusidėvėjimas, atsiranda kitos neigiamos pasekmės.  

   Lėtai sprendžiamos problemos rajono kultūros srityje. Kultūros politikos kūrimas iki šiol 

neatskirtas nuo politikos vykdymo, todėl neefektyviai koordinuojama kultūros įstaigų veikla, 

o tai trukdo sklandžiai ir kryptingai siekti kultūros politikos tikslų, sudaro sąlygas 

neracionaliai ir neefektyviai naudoti lėšas. Jeigu praeitais metais kėlėme klausimą dėl 
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neefektyvios Pasvalio kultūros centro organizacinės struktūros ir neracionalaus lėšų 

panaudojimo,  tai šiais metais, po atlikto audito, tas pačias problemas matome ir Pasvalio 

Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje. Kiek mūsų rajonui reikia viešųjų bibliotekų skyrių? 

Kas turi būti jų fonduose? Kaip efektyviai patenkinti skaitytojų poreikius, kai fondai menkai 

papildomi, net ir periodine spauda? Manome, jog  delsiant spręsti  kultūros politikos 

problemas, artimiausiais metais gali reikšmingai sumažėti potencialių bibliotekų  lankytojų 

skaičius ir fondų naudojimas. 

  Dar kartą atkreipiame dėmesį, kad nėra patvirtintos rajono sporto strategijos. Nesant 

patvirtintos sporto strategijos kūno kultūros ir sporto plėtra vykdoma nekoordinuotai, 

nepakankamas rajono įstaigų ir visuomeninių sporto organizacijų bendradarbiavimas, 

finansuojamos pavienės programos ir projektai, vykdomų programų tikslai dažnai dubliuojasi, 

dalis lėšų visuomeninėms sporto organizacijoms perskirstoma nesilaikant teisės aktų ir 

patvirtintų lėšų skyrimo tvarkų, nėra patikimos informacijos apie iš kitų šaltinių skiriamą 

finansavimą rajono kūno kultūrai ir sporto plėtrai.  

    Nenustatyti įkainiai už moksleivių neformalųjį ugdymą Pasvalio sporto mokykloje. 

   Nuo 2010 metų visos Savivaldybės biudžetinės ir viešosios sveikatos priežiūros įstaigos 

buhalterinę apskaitą pradėjo tvarkyti ir finansinių ataskaitų rinkinius rengti pagal viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, o duomenis į vieningą 

informacinę sistemą VSAKIS, kurią administruoja Finansų ministerija, pateikia tik juridiniai 

asmenys. Seniūnijos yra Savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai, 

savarankiškai tvarkantys apskaitą, tačiau jų apskaitos duomenys į Savivaldybės 

administracijos finansinių ataskaitų rinkinį perkeliami rankiniu būdu, o tai labai didina klaidų 

riziką ir darbo laiko sąnaudas. Todėl yra didelė rizika, kad Administracijos apskaitos skyrius 

nepajėgs nustatytais terminais tinkamai parengti ir pateikti duomenų į vieningą informacinę 

sistemą VSAKIS. 

Įvardindami  dažniausiai pasitaikančius trūkumus viešojo sektoriaus finansų ir turto 

valdymo srityse, siekiame ne tik informuoti viešojo sektoriaus subjektus, Savivaldybės 

politikus ir visuomenę, bet ir skatinti įvertinti galimą riziką bei ištaisyti klaidas. Tikimės, kad 

auditų metu nustatytos klaidos, teisės aktų pažeidimai ir pateiktos rekomendacijos padės 

ateityje išvengti panašių klaidų ir neskatins atsirasti naujoms. 
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PRIORITETAI ATEINANTIEMS METAMS 
 

  
 
  Teikdami šią ataskaitą, skaičiuojame ne tik darbus, kuriuos padarėme siekdami, 

kad Savivaldybės finansai ir turtas būtų valdomi ir naudojami geriau, bet ir matome ką turime 

nuveikti artimiausiu metu.  

 Pagrindiniu uždaviniu išlieka – skatinti pažangą, teikti pagalbą ir vertinti apskaitos 

organizavimą, tvarkymą, ataskaitų  rinkinių sudarymą.  

 Auditų rezultatai rodo, kad naujovės sunkiai skinasi kelią. Informacinių sistemų 

įsisavinimas  tampa neatsiejama viešojo sektoriaus subjektų veiklos dalimi visose veikos 

srityse. Mums tai būtų patikima klaidų riziką mažinanti  ir apskaitos patikimumą 

garantuojanti priemonė. Sieksime, kad tai suvoktų ir mūsų audituojami subjektai. 

 Atlikdami finansinius auditus, neapsiribosime apskaitos ir ataskaitų patikrinimu, bet 

daug dėmesio skirsime lėšų  ir turto valdymo, naudojimo teisėtumui, viešųjų pirkimų 

skaidrumui. 

Audito temas ir subjektus atsirenkame stebėdami asignavimų valdytojų vidaus 

kontrolės sistemos funkcionavimą, vertindami rizikas. Tai apima nuolatinį asignavimų ir turto 

valdytojų veiklos stebėjimą, sistemingą duomenų rinkimą, kaupimą ir apibendrinimą, kurie 

atskleidžia pagrindines problemas. Audito temas pasirenkame savarankiškai. Tai užtikrina 

darbo kokybę ir objektyvumą. 

Toliau rūpinsimės atliekamo audito kokybe, kurią gali užtikrinti tik aukštos 

kvalifikacijos, daug žinių turintys specialistai. Kelsime kvalifikaciją, tobulinsime  audito 

atlikimo metodus. Sieksime būti ne tik vertintojais, bet ir aktyviais patarėjais ir 

pagalbininkais, skatinančiais viešojo sektoriaus pažangą, stiprinsime bendradarbiavimą su 

Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu, komunikavimą su audituojamais subjektais, 

Savivaldybės administracija ir prevencinį audito poveikį. 

Tikime, kad mums pavyko su audituotais subjektais sukurti ilgalaikius, abipusiu 

suinteresuotumu ir pasitikėjimu grįstus santykius. Dėkojame visų audituotų subjektų 

vadovams ir darbuotojams už supratimą ir pastangas siekiant bendro tikslo. 

 
Savivaldybės kontrolierė               Rima Juodokienė 
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Pasvalio rajono savivaldybės 

                                                                                                                             kontrolės ir audito tarnybos 
2012 metų  veiklos ataskaitos 

1 priedas  
 

Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų seminarai ir mokymai 2012 metais 
 

 Eil.  
Nr.  

Kvalifikacijos tobulinimo 
priemonės pavadinimas ir lektorius  

Data  Išklausyta 
akademini
ų valandų 

Kvalifikacijos 
tobulinimo 
priemonėje 

dalyvavo  

Finansavimo 
šaltinis 

1.  Lietuvos Respublikos Viešųjų 
pirkimų įstatymo poįstatyminiai 
aktai ir jų taikymas. Lektorius 
Darius Kaminskas 

2012 m. 
kovo 23 d. 

16 R. Juodokienė  
I. Paliukėnaitė  

ES projektas 
 

2. "Pokyčių ir laiko vadyba. Laiko 
valdymas". Lektorius Audronė 
Lapėnienė 

2012 m.  
kovo 27 d.  
 

16 R. Juodokienė  
I. Paliukėnaitė  

ES projektas 
 

3.  "Finansinis auditas".  
Lektorė Ona Dadonienė 
 

2012 m. 
balandžio 
23-24 d. 

32 R. Juodokienė  
I. Paliukėnaitė  

ES projektas 
 

4.  "Finansinis auditas".  
Lektorė Ona Dadonienė 
 

2012 m. 
gegužės  
14 -15 d.  

32 R. Juodokienė  
I. Paliukėnaitė  

ES projektas 
 

5.  "Vidaus kontrolės sistema ir jos 
vertinimas, organizavimas ir 
vykdymas". Lektorė Ona 
Dadonienė 

2012 m. 
birželio  
12 d.  

16 R. Juodokienė  
I. Paliukėnaitė  

ES projektas 
 

6.  "Valstybės tarnyba (Valstybės 
tarnybos įstatymas) ir darbo 
santykiai (Darbo kodeksas): 
problemos, aktualijos ir 
naujausia teismų praktika; 
Ugdantis vadovavimas". 
Valstybės kontrolė 

2012 m. 
birželio  
14-15 d. 
 

24 R. Juodokienė  
I. Paliukėnaitė  

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

7.  Savivaldybės viešojo sektoriaus 
subjektų grupės konsoliduotųjų 
ataskaitų rinkinio audito 
strategija" 1 ir 2 modulis. 
Valstybės kontrolė - Renata 
Maslauskaitė 

2012 m. 
rugsėjo  
26-27 d. 
 

16 I. Paliukėnaitė  Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

8.  Finansų analizė ir jos valdymas. 
Savivaldybės iždo apskaita. 
Lektorė Natalija Kobzevienė 

2012 m. 
spalio 2 d. 
 

16 R. Juodokienė  
I. Paliukėnaitė  

ES projektas 
 
 

9.  „Viešojo sektoriaus audito 
institucijų atliekamų auditų 
regionuose ir savivaldybėse 
kokybė EURORAI narėse šalyse" 

2012 m. 
spalio 19 
d. 
 

16 R. Juodokienė  
I. Paliukėnaitė  

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 
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Tarptautinis EURORAI 
seminaras  

10. „Koncesijas reglamentuojantys 
teisės aktai ir jų taikymas 
Lietuvoje“. 
Lektorė Natalija Kobzevienė 

2012 m. 
spalio 31 
d. 
 

16 R. Juodokienė  
I. Paliukėnaitė  

ES projektas 
 

11. „Viešojo sektoriaus apskaitos ir 
atskaitomybės sistemos 
reformos eiga, buhalterinės 
apskaitos aktualijos“. 
 Rasa Kudžmienė - Valstybės 
kontrolė 

2012 m. 
lapkričio  
15 d.  
 

16 R. Juodokienė  
I. Paliukėnaitė  

ES projektas 
 

12. „Etiketas, protokolas ir įvaizdžio 
formavimas“ 
Rasa Kudžmienė - Valstybės 
kontrolė 

2012 m. 
lapkričio  
16 d.  
 

16 R. Juodokienė  
I. Paliukėnaitė  

ES projektas 
 

13. „Veiklos auditas“ 
 Rimantas Sanajevas - Valstybės 
kontrolė 

2012 m. 
lapkričio 
22-23 d. 

32 R. Juodokienė  
I. Paliukėnaitė  

ES projektas 
 

14. "Savivaldybių Kontrolės ir 
audito tarnybų kokybės 
kontrolės sistema"  
Regina Rudokienė - Valstybės 
kontrolė        

2012 m. 
gruodžio 
12-13 d. 

8 I. Paliukėnaitė Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

15. "Emocinis intelektas, jo 
vystymo ir panaudojimo 
kontrolieriaus darbe galimybės 
ir būdai" 
Lektorius  Zenonas Streikus 

2012 m. 
gruodžio 
12-13 d. 
 

8 I. Paliukėnaitė Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

 Iš viso: 22 dienos 280 x x 
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                       Pasvalio rajono savivaldybės 

   kontrolės ir audito tarnybos 
                           2012 metų veiklos ataskaitos 

2 priedas  
 

 
 

Kontrolės ir audito tarnybai skirtų Savivaldybės biudžeto asignavimų panaudojimas 

2011–2012 metais (tūkst. Lt) 

 

 
2012 metų asignavimai 2011 metų asignavimai Asignavimų paskirtis 

Patvirtinta Panaudota Patvirtinta Panaudota 
Iš viso asignavimų: 126,7 123,0 125,6 121,9 
Iš jų:                       darbo užmokesčiui 91,5 90,2 89,8 89,7 
                                 VSD įmokoms 28,4 27,9 25,9 25,5 
                                 kitoms išlaidoms 6,8 4,9 9,9 6,7 
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui 0,0 0,0 0,0 0,0 
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                            Pasvalio rajono savivaldybės 
                                            Kontrolės ir audito tarnybos  

                              2012 metų veiklos ataskaitos 
                                                                    4 priedas 

 

Informacija apie 2012 metais audituotiems subjektams pateiktus pastebėjimus ir  

rekomendacijas 
 

Eil. 
Nr. 

Audituoto subjekto pavadinimas/ 
Pastebėjimai ir rekomendacijos 

 

Pastabos 

1. Pasvalio rajono savivaldybės administracija                                                                                 
2011  metų Savivaldybės biudžeto vykdymo auditas 

1.1. Užtikrinti, kad savivaldybės biudžetas būtų planuojamas, tvirtinimas ir tikslinimas 
teisės aktų nustatyta tvarka 

Iš dalies 
įgyvendina 

1.2. Stiprinti strateginį planavimą, rezultatų vertinimo sistemą, o ypač- stebėseną   Neįgyvendinta 
1.3. Pateikti biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinio tvirtinimo sprendimo projektą, 

įvertinimui, ar Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pateiktas tvirtinti pagal 
Biudžeto sandaros įstatyme nustatytus rodiklius    

Įgyvendinta 

1.4. Savivaldybės administracijos interneto svetainėje paskelbti tarpines ir metines 
biudžeto vykdymo ataskaitas 

Iš dalies 
įgyvendina 

1.5. Sukurti  veiksmingas kontrolės procedūras ir numatyti priemones, kurios 
užtikrintų  vietinių rinkliavų surinkimą, teisingą nuomos mokesčio už valstybinę 
žemę apskaičiavimą, nepriemokos mažinimą, administracijos direktoriaus rezervo 
lėšų , viešiesiems darbams skirtų lėšų panaudojimo kontrolę. 

Iš dalies 
įgyvendina 

1.6. Apskaitą tvarkyti vadovaujantis VSAFAS x 
1.7. Užtikrinti, kad Savivaldybės biudžetinės įstaigos pateiktų pilną ataskaitų rinkinį. Įgyvendina 
1.8. Užtikrinti teisingą duomenų pateikimą ataskaitose x 
1.9. Užtikrinti efektyvų, rezultatyvų, ekonomišką lėšų panaudojimą x 

1.10. Mažinti kreditinį įsiskolinimą biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų lėšomis Iš dalies 
įgyvendina 

1.11. Užtikrinti, kad visos biudžetinės įstaigos įsisavintų vieningą buhalterinės apskaitos 
programą ir apskaita būtų tvarkoma programos pagalba  

Neįgyvendinta 

 
2. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija                                                                                
2011 metų Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas 

2.1. Nustatyti Savivaldybės VSS finansinių ataskaitų rinkinių teikimo Savivaldybės 
tarybai tvirtinti tvarką. 

Neįgyvendinta 

2.2. Nustatyti Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimo ir 
pateikimo Savivaldybės tarybai tvirtinti tvarką. 

Neįgyvendinta 

2.3. Savivaldybės biudžetinių įstaigų 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinius pateikti 
tvirtinti Savivaldybės tarybai. 

Iš dalies 
įgyvendinta 

2.4. Siūlyti Savivaldybės tarybai parinkti audito įmonę viešųjų sveikatos priežiūros 
įstaigų 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti. 

Neįgyvendinta 

2.5. Siekiant užtikrinti teisingą ir patikimą informaciją Savivaldybės KFAR, nustatyti 
vieningus visiems VSS pagrindinius apskaitos politikos ir ataskaitų rinkinių 
rengimo principus 

Neįgyvendinta 

2.6. Užtikrinti, kad savivaldybės KFAR pateikta informacija būtų išsami ir teisingai 
atspindėtų VSS finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius, pinigų 
srautus. 

Įgyvendinimo 
terminas 2013 m.  

II ketv. 
2.7. Užtikrinti, kad visi savivaldybės VSS apskaitą tvarkytų  buhalterinės apskaitos 

programa. 
Neįgyvendinta 

2.8. Nedelsiant spręsti klausimą dėl Savivaldybės administracijos grupės 
(administracijos su seniūnijomis) finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo 

Neįgyvendinta 
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buhalterinės apskaitos programa. 
 

3. 
Pasvalio rajono savivaldybės administracija                                                                                     

2011 metų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise 
valdomo valstybės turto statistinių ataskaitų auditas 

3.1. Patikslinti Valstybės turto ataskaitą Patikslinta 
3.2. Patikslinti Savivaldybės turto ataskaitą Patikslinta 
3.3. Patikslinti Investicijų ir turto valdymo skyriaus, Apskaitos skyriaus nuostatus bei 

specialistų pareigines instrukcijas (pareigybių aprašymus) 
Patikslinta 

3.4. Spręsti klausimą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir valstybei 
nuosavybės teise priklausančio savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto 
apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo, kuriuo būtų reglamentuota savivaldybės ir 
valstybės turto apskaita įstaigose, statistinių ataskaitų pateikimo tvarka ir 
terminai Investicijų ir turto valdymo skyriui  

Nepatvirtintas 

(2013 m. 
ataskaitos 

nebebus 
sudaromos) 

3.5. Atkreipti dėmesį, kad užbaigtų statybos darbų vertės būtų laiku perduodamos 
atitinkamiems turto valdytojams ir perkeliamos į atitinkamas buhalterines 
sąskaitas ilgalaikio turto objektų verčių padidinimui, nes tai įtakoja finansinių bei 
statistinių ataskaitų teisingumą 

Iš dalies 
įgyvendina 

 
4. 

Grūžių vaikų globos namai 

4.1. Grūžių vaikų globos namuose ne visais atvejais daromi darbo sutarčių pakeitimai 
dėl pasikeitusių būtinųjų sutarties sąlygų. 

Ištaisyta audito 
metu 

4.2. Grūžių vaikų globos namų direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių sąraše 
arba darbo sutartyse nurodytos pareigybės neatitinka pareigybių, kurios 
patvirtintos pareigybių aprašymais.  

Ištaisyta audito 
metu 

4.3. Grūžių vaikų globos namuose atleidžiamiems darbuotojams apskaičiuojant 
kompensacijas už nepanaudotas atostogas ne visais atvejais vidutinis darbo 
užmokestis apskaičiuotas iš Apraše nustatytų mėnesių. 

Atsižvelgta audito 
metu 

4.4. Grūžių vaikų globos namai nesivadovauja Darbo kodekso 158 straipsnio, 
Vyriausybės nutarimo nuostatomis, sudarant darbo grafikus ne visiems 
darbuotojams numatyta pertrauka pailsėti ir pavalgyti, nesilaikoma vidutinio 
darbo laiko per 7 dienų  laikotarpį. 

Atsižvelgta audito 
metu 

4.5. Dviems darbuotojams 2012 m. birželio mėn. suteiktos atostogos nuo 18 iki 29 d., 
tačiau darbo laiko apskaitos žiniaraštyje birželio 30 d. pažymėta atostogų diena. 

Atsižvelgta audito 
metu 

4.6. Direktoriaus įsakymais darbuotojams nustatyti priedai už papildomus darbus, 
nenurodant konkrečiai atliekamų papildomų darbų, be to, Vyriausybės nutarimo 
5.2 punkto nuostatomis už papildomus darbus skiriamos priemokos, o priedai gali 
būti skiriami už skubių, svarbių ar sudėtingų darbų atlikimą bei aukštą 
kvalifikaciją.   

Atsižvelgta audito 
metu 

4.7. Ilgalaikio turto apskaitą tvarkyti vadovaujantis 12-ojo VSAFAS nuostatomis Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas  
2013 m. II ketv. 

4.8. Inventorizaciją atlikti teisės aktų nustatyta tvarka Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas  
2013 m. IV ketv. 

4.9. Aiškinamajame rašte atskleisti išsamią informaciją Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas  
2014 m. I ketv. 

4.10. Ataskaitų rinkinius skelbti teisės aktų nustatyta tvarka Rekomendacija 
įgyvendinta 2013 

m. I ketv. 
 

5. 
 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka 
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5.1. Ilgalaikio turto,  

 
 
 
atsargų,  
nemokamai gauto turto, finansavimo sumų apskaitą tvarkyti  
 
ir ataskaitas skelbti vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka. 

Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas 2013 m. 
III ketv. 

2013 m. II ketv. 
Ištaisyta po audito 

projekto 
pateikimo 

Paskelbta po 
audito ataskaitos 

projekto 
pateikimo 

 
5.2. 

Įsisavinti buhalterinės apskaitos programą. Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas 2013 m. 
IV ketv. 

5.3. Tobulinti įstaigos organizacinę struktūrą. 

 

Parengta Pasvalio 
rajono bibliotekų 

tinklo 
optimizavimo 

programa 2013-
2017 metams ir 

pateikta 
Savivaldybės 

tarybai 
 

6. 
 

Pasvalio muzikos mokykla 
 

6.1. Mokykloje ne visais atvejais daromi darbo sutarčių pakeitimai dėl pasikeitusių 
darbo apmokėjimo sąlygų. 

Ištaisyta dalinai 

6.2. Mokykloje ne visi darbo sutarčių pakeitimai įregistruojami Darbo sutarčių 
registravimo žurnale.  

Ištaisyta dalinai 

6.3. Mokykloje darbo santykiai pagal terminuotas darbo sutartis su darbuotojais 
nutraukti, tačiau kai kuriose darbo sutartyje nėra žymų apie darbo sutarties 
nutraukimą. 

Ištaisyta  

6.4. Mokykloje yra ne visų darbuotojų dirbančių antraeilėse pareigose pažymos apie 
darbo laiko kitose darbovietėse pradžią ir pabaigą. 

Ištaisyta 

6.5.  Darbo sutartis sudaryti, pildyti, keisti, registruoti darbo sutarčių žurnale Darbo 
kodekso nustatyta tvarka  

Rekomendacijos 
įgyvendintos po 

audito ataskaitos 
projekto 

pateikimo 
6.6. Nustatant darbo užmokestį pedagoginiams darbuotojams vadovautis Švietimo 

įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo 
tvarkos aprašu. 

Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas 
III ketvirtis 

6.7. Darbo laiko apskaitą ir darbo užmokestį skaičiuoti vadovaujantis teisės aktais  Nuolat 
6.8. Įsigyjant prekes, paslaugas ir darbus vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu. Rekomendacijos 

įgyvendinimo 
terminas 

III ketvirtis 
6.9. Patvirtinti, patikslinti tvarkas, susijusias su buhalterinės apskaitos organizavimu.  Rekomendacijos 

įgyvendinimo 
terminas 

III ketvirtis 
6.10. Sustiprinti vidaus kontrolę turto naudojimo, teikiamų paslaugų srityse.  Rekomendacijos 
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įgyvendinimo 
terminas 

II ketvirtis 
 

6.11. Atliekant inventorizaciją įvertinti turto būklę, turto, gautinų sumų nuvertėjimą,  Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas 
IV ketvirtis  

6.12. Ataskaitų rinkinius paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka  Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas 
II ketvirtis  

 
7. 

 
Daujėnų pagrindinė mokykla 

 
7.1. Mokykloje ne visais atvejais daromi darbo sutarčių pakeitimai dėl pasikeitusių 

darbo apmokėjimo sąlygų. 
Ištaisyta audito 

metu 
7.2. Mokykloje ne visi darbo sutarčių pakeitimai įregistruojami Darbo sutarčių 

registravimo žurnale.  
Ištaisyta audito 

metu 
7.3. Mokykloje darbo santykiai pagal terminuotas darbo sutartis su darbuotojais 

nutraukti, tačiau kai kuriose darbo sutartyje nėra žymų apie darbo sutarties 
nutraukimą. 

Ištaisyta audito 
metu 

7.4. Mokykloje yra ne visų darbuotojų dirbančių antraeilėse pareigose pažymos apie 
darbo laiko kitose darbovietėse pradžią ir pabaigą. 

Ištaisyta audito 
metu 

7.5. Mokykla pateikė 16 patvirtintų pareiginių instrukcijų, tačiau Mokykloje nėra 
patvirtintų: rūbininko, kompiuterinių sistemų  specialisto, psichologo, mokytojo 
padėjėjo ir socialinio pedagogo pareiginių nuostatų (instrukcijų). Ne su visais 
pareigybių aprašymais darbuotojai susipažinę pasirašytinai. 

Ištaisyta audito 
metu 

7.6. Mokykloje netinkamai ruošiami direktoriaus įsakymai: nenurodomas teisinis 
pagrindas, arba nurodomas nebegaliojantis teisės aktas, kai kurių įsakymų 
registracijos numeriai kartojasi arba praleisti. 

Nuolat 

7.7. Nutraukti mokytojo darbo sutartį Nr. 308 sudarytą 2003-08-18.  Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas 
 II ketv. 

7.8. Darbo užmokestį darbuotojams nustatyti ir apskaičiuoti vadovaujantis teisės aktų 
bei darbo sutarčių nuostatomis, priskaityti ir išmokėti darbo užmokesčio 
nepriemokas darbuotojams, o permokas išieškoti. 

Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas 
7.9. Lėšų ir turto apskaitą tvarkyti,  Biudžeto vykdymo ir Finansinių ataskaitų rinkinius 

sudaryti pagal teisės aktus reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę 
apskaitą ir šių ataskaitų rinkinių sudarymą  

Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas 
7.10. Ataskaitas paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka  Rekomendacijos 

įgyvendinimo 
terminas 

7.11. Įsigyjant prekes, paslaugas ir darbus vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu  Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas 
7.12. Įsisavinti buhalterinės apskaitos programą  Rekomendacijos 

įgyvendinimo 
terminas 

7.13. Turtą naudoti, disponuoti juo vadovaujantis teisės aktais  Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas 
7.14. Sukurti patikimą vidaus kontrolės sistemą ir užtikrinti jos patikimą funkcionavimą.  Rekomendacijos 

įgyvendinimo 
terminas 

7.15. Įvertinti atsakingų asmenų darbo trūkumus ir kompetenciją. Rekomendacijos 
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įgyvendinimo 
terminas 

 
8. 

 
Saločių Antano Poškos vidurinė mokykla 

 
8.1. Teisės aktų nustatyta tvarka pakeisti ir patikslinti paslaugų pirkimo sutartis Įgyvendinta 
8.2. Teisės aktų nustaryta tvarka įforminti išnuomotas patalpas Įgyvendinta 
8.3. Patikslinti finansų kontrolės taisykles Įgyvendinta 
8.4. Perskaičiuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimą Įgyvendinta 
8.5. Ilgalaikį  turtą ir atsargas apskaityti, pergrupuoti pagal VSAFAS reikalavimus Įgyvendinta 
8.6. Spręsti  Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, nenaudojamo buto, 

mokyklos bendrabučio bei Namišių mokyklos pastato ir jame esančio ilgalaikio 
turto perdavimo Savivaldybės administracijai klausimą 

Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas  
2013 m. II ketv. 

8.7 Inventorizaciją atlikti teisės aktų nustatyta Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas  
2013 m. IV ketv. 

8.8. Rekomendacijos įgyvendinimo terminas 2013 m. II ketv. Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas  
2014 m. I ketv. 

8.9. Užtikrinti Mokyklos vykdomų  pirkimų viešumą ir skaidrumą Nuolat 
8.10. Teisės aktų nustatyta tvarka nutraukti darbo sutartį Rekomendacijos 

įgyvendinimo 
terminas 

 2013 m. II ketv. 
 

9. 
 

Pajiešmenių pagrindinė mokykla 
 

9.1. Sudaryti turto nuomos sutartį Įgyvendinta 
9.2. Patikslinti prekių ir paslaugų pirkimo sutartis Įgyvendinta 
9.3. Sutvarkyti prekių ir paslaugų pirkimo registrą Įgyvendinta 
9.4. Patikslinti darbo sutartis Įgyvendinta 
9.5. Darbo užmokesčio permokas grąžinti į biudžetą Įgyvendinta 
9.6. Nutraukti darbo sutartį su direktoriumi, kaip su mokytoju. Įgyvendinimo 

terminas 
 2013 m. II ketv. 

9.7. Patikslinti direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymą Įgyvendinimo 
terminas  

2013 m. II ketv. 
9.8. Mokytojams, dirbantiems su mokiniais, kuriems dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų yra 

nustatyti vidutiniai ir dideli ar labai dideli specialieji ugdymo poreikiai, išmokėti 
nustatyto dydžio tarifinio atlygio priedus 

Įgyvendinta 

9.9. Teisės aktų nustatyta tvarka sutvarkyti žemę po patikėjimo teise valdomais 
pastatais 

Įgyvendinimo 
terminas  

2013 m. IV ketv. 
9.10. Ilgalaikį  turtą ir atsargas apskaityti, pergrupuoti pagal VSAFAS reikalavimus Įgyvendinta 
9.11. Nereikalingą ir nenaudojamą turtą nurašyti teisės aktų nustatyta tvarka Įgyvendinta 
9.12. Inventorizaciją atlikti teisės aktų nustatyta tvarka Įgyvendinimo 

terminas  
2013 m. IV ketv. 

9.13. Apskaitant savivaldybės biudžeto asignavimus vadovautis Lietuvos Respublikos 
valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija 

 
Nuolat 

9.14. Nustatyti reikšmingumo kriterijų. Aiškinamajame rašte atskleisti informaciją pagal 
VSAFAS  ir kitą reikšmingą informaciją 

Įgyvendinta 



 
Pasvalio rajono savivaldybės 
 kontrolės ir audito tarnybos  
metų veiklos ataskaita 
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9.15. Ataskaitų rinkinius paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka Įgyvendinimo 
terminas  

2013 m. II ketv. 
9.16. Užtikrinti Mokyklos vykdomų  pirkimų viešumą ir skaidrumą Įgyvendinimo 

terminas  
2013 m. II ketv. 

 
10. 

 
Visuomenės sveikatos biuras 

 
10.1. Patikslinti darbo sutartis Įgyvendinta 
10.2. Sustiprinti vidaus kontrolę kasos operacijų srityje Įgyvendinta 
10.3. Rengiant finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamąjį raštą, jame išsamiai  atskleisti 

visą reikalaujamą informaciją pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartus  ir kitą reikšmingą informaciją 

Nuolat 

10.4. Ataskaitų rinkinius paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka Įgyvendinimo 
terminas  

2013 m. II ketv. 
10.5. Kasmet teisės aktų nustatyta tvarka inventorizuoti visą įstaigos turtą ir 

įsipareigojimus 
Įgyvendinimo 

terminas  
2013 m. IV ketv. 

10.6. Spręsti įstaigos darbuotojų darbo trukmės ir kasmetinių atostogų trukmės 
klausimą 

Įgyvendinta 

 
11. 

 
Pasvalio miesto seniūnija 

 
11.1. Patikslinti išduotų leidimų prekiauti terminus Įgyvendinta 
11.2. Padaryti pakeitimus darbo sutartyse Įgyvendinta 
11.3. Sugriežtinti vidaus kontrolę transporto naudojimo ir degalų nurašymo srityje Įgyvendinta 
11.4. Iš naujo organizuoti viešųjų pirkimų procedūras paslaugoms, kurių pirkimas vyko 

daugiau kaip prieš tris metus. 
Neįgyvendinta 

11.5. Teisės aktų nustatyta tvarka įteisinti  žemę po patikėjimo teise valdomais 
pastatais, statiniais bei kapinėmis ir apskaityti pagal VSAFAS reikalavimus 

2014 m. I ketv. 

11.6. Nekilnojamojo turto registre patikslinti duomenis apie Savivaldybės turto 
savininką 

Įgyvendinimo 
terminas 

 2013 m. II ketv. 
11.7. Inventorizaciją atlikti teisės aktų nustatyta tvarka Įgyvendinimo 

terminas  
2013 m. IV ketv. 

11.8. Sutvarkyti infrastruktūros statinių apskaitą Įgyvendinimo 
terminas  

2013 m. II ketv. 
11.9. Sudarant finansines ataskaitas įvertinti materialiojo ir finansinio turto 

nuvertėjimo nuostolius 
Įgyvendinimo 

terminas  
2013 m. II ketv. 

11.10. Spręsti klausimą dėl lietaus kanalizacijos objektų ir nepagrįstai perduotų 
vandentiekio tinklų nebaigtos statybos išlaidų perdavimo UAB „Pasvalio 
vandenys“ 

Įgyvendinimo 
terminas  

2013 m. II ketv. 
11.11. Rengiant finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamąjį raštą, vadovautis VSAFAS  

reikalavimais 
Įgyvendinimo 

terminas  
2014 m. I ketv. 

PASTABA.  Detalią informaciją apie Kontrolės ir audito tarnybos pateiktus pastebėjimus ir rekomendacijas 
kiekvienam audituotam subjektui galite rasti tų subjektų finansinio audito ataskaitose, kurios paskelbtos 
internetiniame tinklapyje adresu www.pasvalys.lt 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                                      Rima Juodokienė 


