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SANTRAUKA 

Vadovaudamiesi teisės aktais, atlikome 2014 metų Savivaldybės konsoliduotųjų 

biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių, biudžeto vykdymo, turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo auditą ir parengėme Savivaldybės tarybai audito 

išvadą ir ataskaitą. 

1. Patvirtintas (su patikslinimais) 2014 metų Savivaldybės biudžetas – 78.845,3 tūkst. 

Lt, tame skaičiuje: skolinimosi planas – 5.200,0 tūkst. Lt, lėšų likutis metų pradžioje – 619,7 

tūkst. Lt. Asignavimai - 78.845,3 tūkst. Lt, iš jų: išlaidoms – 70.693,8 tūkst. Lt, iš jų darbo 

užmokesčiui – 33.952,9  tūkst. Lt; turtui įsigyti – 8.151,5 tūkst. Lt paskirstyti 

keturiasdešimčiai asignavimų valdytojų. 

2014 metų Savivaldybės biudžeto įplaukos  – 76.155 tūkst. Lt (įskaitant 2.633,1 tūkst. 

Lt paskolų  ir 619,7 tūkst. Lt lėšų likučius metų pradžioje) arba 2.690,3 tūkst. Lt mažiau negu 

planuota. 

2014 metais padaryta 75.210,5 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto išlaidų. 59 proc. visų 

išlaidų sudaro su darbo santykiais susijusios išlaidos (išlaidos darbo užmokesčiui – 33.868,9 

tūkst. Lt, valstybinio socialinio draudimo įmokos – 10.500 tūkst. Lt). Išlaidos kapitalui sudaro 

7,7 proc. – 5.814,8 tūkst. Lt. Patikslinti Savivaldybės biudžeto asignavimai panaudoti 95,4 

proc. 

2. Įvertinę Savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo teisėtumą pareiškėme sąlyginę 

nuomonę. Nustatėme, kad planuojant 2014 metų Savivaldybės biudžeto deficitą 

nesivadovauta Biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, nepakankamas dėmesys 

skiriamas Savivaldybės administruojamų pajamų surinkimui, biudžeto vykdymo stebėsenai ir 

sklaidai. Savivaldybės administracija panaudojo 828,0 tūkst. Lt lėšų, neperskirsčius jų per 

Savivaldybės biudžetą, dėl nepakankamo reglamentavimo negalėjome patvirtinti dalies 

biudžeto išlaidų pagrįstumo, kai kurie asignavimų valdytojai nevykdė Biudžeto sandaros 

įstatymo nustatytų pareigų ir biudžeto asignavimus naudojo neracionaliai, laiku neatsiskaitė 

su darbuotojais, nesilaikė finansinės drausmės, pirko darbus, prekes ir paslaugas pažeisdami 

Viešųjų pirkimų, Biudžeto sandaros įstatymų reikalavimus, prisiėmė sutartinius finansinius 

įsipareigojimus neturėdami tam skirtų asignavimų, nesilaikė viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje reikalavimų (žr. šios ataskaitos 1–8; 10–15; 17; 18; 22; 42–

44 pastebėjimus). 

3.  Įvertinę Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio atitiktį teisės aktų 

reikalavimams ir duomenims iš kurių rinkinys sudarytas, taip pat pareiškėme sąlyginę 

nuomonę. Priežastys, lėmusios tokį vertinimą – skiriasi Biudžeto pajamų ir išlaidų plano 

vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 2-sav.) ir Skolinių įsipareigojimų ir 

suteiktų garantijų bei paskolų statistinėse ataskaitose 2014 m. gruodžio 31 d. (forma Nr.3-
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sav., Nr. 4-sav.) pateikti duomenys apie paimtas ir grąžintas paskolas; dalis asignavimų 

valdytojų, planuodami biudžeto asignavimus ir juos naudodami nesivadovavo Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, o patirtas 

kasines išlaidas apskaitė netinkamame ekonominės klasifikacijos straipsnyje; Savivaldybės 

administracija panaudojo gautas lėšas 2014 metais investiciniams projektams finansuoti, 

neperskirsčius jų per Savivaldybės biudžetą, todėl šių išlaidų neparodė ataskaitose; ne visi  

asignavimų valdytojai, sudarydami biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, vadovavosi 

Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto 

vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis (žr. šios ataskaitos 4, 14, 16, 18 ir 19 pastebėjimus). 

4. Vertindami Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenis 

konstatavome, kad šis rinkinys dar neparodo teisingos Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertės, sukonsoliduotose žemesniojo 

lygio viešojo sektoriaus subjektų ataskaitose nustatėme duomenų iškraipymų, įskaitant sumas, 

kurių teisingumo negalėjome patvirtinti, o finansinių ataskaitų rinkinių aiškinamuosiuose 

raštuose pateikta netiksli, neteisinga, ar (ir) ne visa pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartus privaloma pateikti informacija (žr. šios ataskaitos  20, 

22–39 pastebėjimus). 

5. Audituotose įstaigose mūsų išsakytų pastebėjimų pobūdis dėl Savivaldybės turto 

valdymo naudojimo ir disponavimo metai iš metų iš esmės nesikeičia, todėl nuomonę 

modifikavome. Išlieka formalus požiūris į turto valdymą – neužtikrinama, kad turtas būtų 

valdomas teisėtai, siekiant maksimalios naudos. Dalis apskaityto registruotino nekilnojamojo 

turto neįregistruota viešuosiuose registruose, Savivaldybėje nepakankamai sparčiai vyksta 

naudojamos valstybinės žemės sklypų ir kitų registruotinų daiktinių teisių įforminimas, daug 

nebetinkamo naudoti ir nenaudojamo, bet nenurašyto turto. Nesilaikoma viešosios teisės 

principo, kai privatiems subjektams suteikta teisė neatlygintinai naudotis Savivaldybės turtu ir 

gauti naudą, o į Savivaldybės biudžetą negaunamos pajamos už turto nuomą;  neužtikrinama 

turto naudojimo kontrolė, nes ne dėl visų kitų subjektų naudojamo turto sudarytos sutartys; 

turtas neapskaitytas teisės aktų nustatyta tvarka. Savivaldybės įstaigos naudojasi kitiems 

subjektams priklausančiu turtu nepasirašę sutarčių ir perdavimo-priėmimo aktų. Įstaigos, 

perdavusios laikinai naudotis panaudos ar kitais pagrindais Savivaldybės turtą kitiems 

subjektams, neužtikrino turto apsaugos, nes nekontroliavo, ar turto gavėjai laikosi sutarčių 

reikalavimų, ar savo lėšomis apdraudė gautą turtą, panaudos sutartyse nenustatė pareigos 

panaudos gavėjui apdrausti gautą turtą, kaip nustato teisės aktai (žr. šios ataskaitos  17, 23, 

40-43 pastebėjimus).  
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ĮŽANGA 

 Vykdydami Vietos savivaldos įstatymo
1
 reikalavimą prižiūrėti, kaip vykdomas 

Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai bei teikti Savivaldybės tarybai 

išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės 

biudžeto ir turto naudojimo, atlikome: 

◊   2014 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo audito procedūras; 

◊  2014 metų Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio audito 

procedūras; 

◊   2014 metų konsoliduotųjų  finansinių ataskaitų rinkinių audito procedūras; 

◊   lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo audito procedūras. 

Siekdami gauti pakankamą užtikrinimą dėl 2014 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo,  

Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių teisingumo, lėšų ir turto valdymo, naudojimo 

ir disponavimo jais teisėtumo, suplanavome ir atlikome finansinius auditus pas asignavimų 

valdytojus
2
. 

Atlikę finansinius auditus pareiškėme tris nuomones: 

◊   dėl 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių; 

◊   dėl 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių; 

◊ dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais jais teisėtumo ir jų 

naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams per 2014 metus. 

Auditas atliktas Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus 2014 m. spalio 1 d. 

pavedimu Nr. PA – 12. Auditą atliko Savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė ir vyriausioji 

sprecialistė Ilma Paliukėnaitė. Audito grupės vadovė – Rima Juodokienė.  

Audito tikslas – įvertinti 2014 metų Savivaldybės biudžeto sudarymą, administravimą ir 

vykdymą, konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių atitikimą teisės aktų reikalavimams ir pareikšti 

nepriklausomas nuomones dėl 2014 metų konsoliduotųjų finansinių bei biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo bei dėl Savivaldybės biudžeto 

vykdymo, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo. 

 Audituotas subjektas – Pasvalio rajono savivaldybės administracija (juridinio asmens 

kodas 188753657), kuri administruoja Pasvalio rajono savivaldybės biudžetą ir rengia 

Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius. Adresas – Vytauto Didžiojo aikštė 1, 

Pasvalys. 

 Audituojamas laikotarpis – 2014 metai. 

Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktoriumi dirbo Rimantas 

Užuotas, Finansų skyriaus vedėja – Dalė Petrėnienė. 

 Savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius parengė Savivaldybės 

administracijos Finansų skyrius. 

Ataskaitoje pateikti tik audituotose srityse nustatyti faktai, o nuomonės apie 

Savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius, Savivaldybės biudžeto vykdymą, 

bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą pateiktos Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybai atskiroje išvadoje. 

                                                 
1
  Vietos savivaldos įstatymo  27 straipsnio 1 dalis.  

2
  2014 metais audituoti asignavimų valdytojai: Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, Pasvalio 

rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“,  Pasvalio r. Daujėnų pagrindinė mokykla, Pasvalio 

r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla, Pasvalio darželis-mokykla „Liepaitė“, Pasvalio r. 

Narteikių mokykla-darželis „Linelis“, Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnyba. 
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Šioje audito ataskaitoje naudojami trumpiniai: KFAR – konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų rinkinys; VSS – viešojo sektoriaus subjektas; VSAFAS – viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas. 

AUDITO APIMTYS IR METODAI 

Auditas suplanuotas ir atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais
3
, 

Tarptautiniais audito standartais
4
 ir Tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais

5
.  

Auditui atlikti ir išvadai parengti Savivaldybės administracija raštu
6
 Kontrolės ir audito 

tarnybai pateikė Svivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį už 2014 

metus:  

◊  Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaitą (forma 

Nr. 1-sav.);   

◊  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaitą (forma Nr. 2-

sav.);   

◊  Aiškinamąjį raštą. 

Savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų planas (įskaitant paskolas) 78.225,6 tūkst. Lt, 

faktiškai gauta 75.535,3  tūkst. Lt. pajamų. Lėšų likutis metų pradžioje – 619,7 tūkst. Lt. 

Biudžeto programų vykdymui ir biudžetinių įstaigų išlaikymui panaudota 75.210,5 tūkst. Lt. 

Metų pabaigoje nepanaudota 944,5 tūkst. Lt. 

2014 metais Savivaldybės biudžeto asignavimus valdė keturiasdešimt asignavimų 

valdytojų. Savivaldybės administracijai (įskaitant Socialinės paramos ir sveikatos skyrių) 

skirta daugiau kaip 33 procentai visų asignavimų.  

Savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimai paskirstyti septynioms programoms (1 

priedas).  

Savivaldybės administracija raštu
7
 Kontrolės ir audito tarnybai pateikė tokios sudėties 

Savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį:  

◊ Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 duomenis;  

◊ Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis; 

◊ Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis;  

◊ Pinigų srautų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis; 

 ◊ Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. 

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu
8
 patvirtinta Viešojo sektoriaus grupių 

finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėtis ir atsakingi subjektai už KFAR rengimą 

(konsolidavimo schema). Savivaldybė priskirta II–jam konsolidavimo lygiui ir atsakinga už 

aukštesniojo (II) lygio KFAR rengimą. 

Savivaldybės administracijos direktorius, atsakingas už KFAR rengimą, Vyriausybės 

                                                 
3
 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio 

audito reikalavimų patvirtinimo“ (2004 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. V-12; 2006 m. vasario 1 d.  įsakymo Nr. V-

15; 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-171 redakcijos ). 
4
 Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos išleisti Tarptautiniai 

audito standartai (Lietuvos audito rūmų išversti į lietuvių kalbą, http://www.lar.lt/new/page.php?514).   
5
 Finansinio audito (1000–1810 TAAIS) ir atitikties audito (4000, 4200 TAAIS) standartai  

(http://www.vkontrole.lt/page.aspx?id=350).   
6
 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2015 m. kovo 3 d. raštas Nr. ARB-452 „Dėl ataskaitų pateikimo“; 

7
 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2015 m. gegužės 25 d. raštas  Nr. ARB-1152  „Dėl Savivaldybės 

2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio“. 
8
  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. kovo 17 d.  įsakymas Nr. 1K-092 „Dėl Lietuvos Respublikos 

viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir atsakingų už konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimą“ (su vėlesniais pakeitimais). 
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nutarimu
9
 įpareigotas patvirtinti savo kontroliuojamų VSS ir šių subjektų kontroliuojamų 

VSS sąrašą,  jį pateikti Finansų ministerijai ir paskelbti Savivaldybės tinklapyje, patvirtino šį 

sąrašą
10

. 

Savivaldybės KFAR grupę sudaro trisdešimt du VSS, iš jų: dvidešimt aštuonios 

biudžetinės įstaigos, dvi viešosios sveikatos priežiūros įstaigos, Savivaldybės iždas
11

 ir 

Savivaldybės privatizavimo fondas
12

. Taip pat rinkinyje atvaizduotas finansinis turtas, kurį 

sudaro Savivaldybei priklausantis šešių bendrovių kapitalas, iš jų: keturios kontroliuojamos 

uždarosios akcinės bendrovės, kurios nėra priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų, du 

asocijuotieji subjektai.  

Siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, atlikta išsami rizikos analizė, vidaus 

kontrolės sistemos vertinimas, nustatytos svarbiausios audito sritys, kuriose atliktos ūkinių 

operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių pagrindinės audito procedūros bei nuoseklios 

peržiūros testai. 

Pagrindines audito procedūras atlikome šiose srityse: 

◊ Savivaldybės  biudžeto pajamų; 

◊ Savivaldybės biudžeto asignavimų; 

◊ Transporto panaudojimo; 

◊ Savivaldybės vardu paimtų paskolų naudojimo ir apskaitos; 

   ◊    Ilgalaikio turto valdymo, naudojimo ir apskaitos; 

◊    Konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių sudarymo. 

Pagrindinėms audito procedūroms atlikti buvo atrinkti audito pavyzdžiai, kurie, mūsų 

nuomone, geriausiai reprezentavo audito visumą. Audito įrodymai gauti taikant skaičiavimo, 

patikrinimo, paklausimo ir analitines audito procedūras. 

Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad konsoliduotuose biudžeto 

vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniuose nėra reikšmingų iškraipymų, o Savivaldybės 

lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai, kad konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys teisingai parodo grupės finansinius rezultatus, visais 

atžvilgiais išsamiai ir teisingai atspindi grupės turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, 

pajamas ir sąnaudas, grynąjį turtą, pinigų srautus ir nėra reikšmingų iškraipymų. Visiškas 

užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinome 

visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių, netikrinome visų grupės 

subjektų (100 proc.) ataskaitų rinkinių duomenų, kuriais naudojantis buvo pateikiama 

informacija konsolidavimui. Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai 

finansinio (teisėtumo) audito nuomonei pareikšti. 

Atliekant auditą buvo naudotasi Valstybinės mokesčių inspekcijos, asignavimų 

valdytojų,  Finansų skyriaus pateiktomis ataskaitomis bei kitais Savivaldybės administracijos 

tvarkomais duomenimis. 

                                                 
9
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 730 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir viešojo sektoriaus subjektų, 

atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, nustatymo“. 
10

 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2014 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. DV-70 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų atsakingų asmenų patvirtinimo“. 
11

 Savivaldybės iždas – išteklių fondas, kuris, remiantis subjekto principu, laikomas atskiru apskaitos vienetu. 

Savivaldybės iždo tvarkytojas yra Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. Apskaita tvarkoma atskirai nuo 

Administracijos buhalterinės apskaitos, sudaromas atskiras finansinių ataskaitų rinkinys.  
12

 Savivaldybės privatizavimo fondas – nebiudžetinis Savivaldybės pinigų fondas, kuris laikomas atskiru 

apskaitos vienetu. Šio fondo apskaitą organizuoja Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius.  
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Valstybės kontrolė Savivaldybėje vertino: 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų 

rinkiniuose pateiktų duomenų teisingumą; Savivaldybės teikiamų duomenų apie skolinius 

įsipareigojimus, suteiktas garantijas ir paskolas teisingumą ir skolinimosi bei valstybės 

biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą; Savivaldybės 

administracijoje – keleivių vežimo vietinias maršrutais organizavimą, lengvatinio keleivių 

vežimo kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo funkcijos, vietinės reikšmės kelių ir gatvių 

priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo funkcijos vykdymą ir joms skirtų 

lėšų naudojimą. Audito planavimo metu apsisprendėme tose srityse audito procedūrų 

neatlikti, o pasinaudoti Valstybės kontrolės atliktu darbu.     

 

AUDITO REZULTATAI  

Vietos savivaldos įstatyme
13

 nustatyta, kad 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 biudžetą. 

I. BIUDŽETO RENGIMAS, TVIRTINIMAS IR TIKSLINIMAS 

Pasvalio rajono savivaldybės 2014 metų biudžetas patvirtintas 2014 m vasario 19 d., 

vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu
14

, t.y. per du mėnesius nuo Lietuvos Respublikos 

2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymo patvirtinimo
15

.  

Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Vietos savivaldos
16

 ir Biudžeto sandaros
17

 

įstatymais, patvirtino
18

 Pasvalio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamas: – 75.507,4 

tūkst. Lt , iš jų: 30.325,1 tūkst. Lt speciali tikslinė dotacija, 3.219,6 tūkst. Lt įstaigų pajamos 

už teikiamas paslaugas, 604,8 tūkst. Lt metų pradžios biudžeto lėšų likutis, 14,9 tūkst. Lt 

pajamų, gautų už įstaigų teikiamas paslaugas, lėšų likutis, 4.000,0 tūkst. Lt Savivaldybės 

biudžeto deficitas ir asignavimus – 75.507,4 tūkst. Lt, iš jų:  32.476,0 tūkst. Lt darbo 

užmokesčiui;  5.540,7 tūkst. Lt turtui įsigyti. Asignavimai paskirstyti 40-čiai asignavimų 

valdytojų, 70 tūkst. Lt skirta Administracijos direktoriaus rezervui. 

Savivaldybės tarybos sprendimais 2014 metų Savivaldybės biudžetas buvo tikslintas 

penkis kartus
19

 ir padidintas 3.337,8 tūkst. Lt (iš jų – 1.200 tūkst. Lt padidintas deficitas). 

Patikslintas 2014 metų Savivaldybės biudžetas – 78.845,3 tūkst. Lt, iš jo: skolinimosi planas 

– 5.200,0 tūkst. Lt, lėšų likutis metų pradžioje – 619,7 tūkst. Lt.  

Pasvalio rajono savivaldybės 2014 metų biudžetas patvirtintas pagal Biudžeto sandaros 

įstatyme nustatytus rodiklius. 

                                                 
13

  Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktas. 
14

 Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 5 dalis; 
15

 Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

2013 m. gruodžio 12 d. įstatymas Nr. XII-659 (įsigaliojo nuo 2013 m. gruodžio 30 d.). 
16

  16 straipsnio 2 dalies 15 punktas. 
17

 26 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad savivaldybės biudžetas tvirtinamas tarybos sprendimu, kuriame 

nurodoma bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis; bendra asignavimų suma ir jų 

paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ir Savivaldybės administracijos padaliniams programoms vykdyti. 

Asignavimai skirti išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti.  
18

  Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 19 d.  sprendimas Nr. T1-2. 
19

 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T1-125; 2014 m. rugsėjo 24 d. 

sprendimas Nr. T1-156; 2014 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. T1-173; 2014 m. lapkričio 27 d.  sprendimas Nr. 

T1-218; 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-251. 
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Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo
20

 10 

punktu nustatyta, kad Savivaldybės administracija kasmet rengia ir teikia Savivaldybės 

tarybai išklausyti bei patvirtinti Savivaldybės plėtros strateginio plano įgyvendinimo metinę 

ataskaitą. Savivaldybės administracijos direktorius patvirtino
21

 Pasvalio rajono savivaldybės 

plėtros strateginio plano įgyvendinimo priežiūros metodiką, kurioje numatyta iki gegužės 30 

d. Savivaldybės taryboje patvirtinti Savivaldybės plėtros strateginio plano įgyvendinimo 

metinę ataskaitą. 

1 pastebėjimas. Savivaldybės administracija nustatytais terminais nepateikė 

Savivaldybės tarybai išklausyti bei patvirtinti Savivaldybės plėtros strateginio plano 

įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2014 metus. 

Patvirtinus atitinkamų metų Savivaldybės biudžetą, strateginį ir metinį veiklos planus, 

pradedama nuolatinė veiklos planų įgyvendinimo rezultatų stebėsena (toliau – stebėsena). 

Stebėsenos tikslas – nuolatos stebėti strateginių veiklos planų įgyvendinimo rezultatus ir laiku 

priimti sprendimus siekiant pagerinti institucijų veiklą ir rezultatus. Asignavimų valdytojai, 

vertindami metinius veiklos rezultatus, turi įvertinti strateginio veiklos plano programų 

(tikslų, uždavinių, priemonių) vykdymą ir šios informacijos pagrindu parengti metinę veiklos 

ataskaitą. 

2 pastebėjimas. Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba Savivaldybės 

tarybai  veiklos ataskaitų už 2013 ir 2014 metus teisės aktų nustatyta tvarka nepateikė. 

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi nustatyta, kad 

savivaldybės biudžeto apyvartinės lėšos naudojamos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 

 3 pastebėjimas. Savivaldybės taryba nėra nustačiusi Savivaldybės biudžeto 

apyvartinių lėšų naudojimo tvarkos. 

II.  BIUDŽETO  PAJAMOS 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje duomenys pateikiami vadovaujantis pinigų 

principu, t.y. VSS išlaidos pripažįstamos tada, kada išmokami pinigai, o pajamos 

pripažįstamos tada, kada gaunami pinigai
22

. 

2014 metų Savivaldybės biudžeto įplaukos (įskaitant 2.633,1 tūkst. Lt paskolų  ir 619,7 

tūkst. Lt 2013 metų lėšų likučių) 76.155 tūkst. Lt, arba 2.690,3 tūkst. Lt mažiau negu 

planuota. 

Nors gyventojų pajamų mokesčio iš Finansų ministerijos savivaldybių pajamoms iš 

gyventojų pajamų mokesčio išlyginti, nekilnojamojo turto mokesčio, mokesčio už aplinkos 

teršimą, valstybinių rinkliavų, valstybinių rinkliavų nesurinkta 430,5 tūkst. Lt, bendras 

mokestinių pajamų planas įvykdytas. Tam įtakos turėjo viršytos gyventojų pajamų mokesčio 

iš VMI ir iš Finansų ministerijos savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti, žemės 

mokesčio, paveldimo turto mokesčio, vietinių rinkliavų viršytos užduotys. 

Valstybės biudžeto dotacijų planuota – 38.791,8 tūkst. Lt, gauta – 38.561,9 tūkst. Lt, iš 

jų 78,4 tūkst. Lt nepanaudota ir  grąžinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Dėl 230 

tūkst. Lt specialiosios tikslinės dotacijos kapitalui formuoti Savivaldybė paraiškos Švietimo ir 

                                                 
20

 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. T1-199 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
21

 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymas  Nr. DV-607. 
22

 Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės įstatymo 14 straipsnis. 
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mokslo ministerijai nepateikė, nes nebuvo atlikti Pumpėnų vidurinės mokyklos atnaujinimo ir 

energetinio ūkio modernizavimo darbai. 

Kitų pajamų užduotis neįvykdyta 44,2 tūkst. Lt ir tam įtakos turėjo negautos biudžetinių 

įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas.  

Savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų plano įvykdymas pateikimas 2 priede. 

2014 metais gauta mažiau, negu planuota: gyventojų pajamų mokesčio iš Finansų 

ministerijos  savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti – 371,0 tūkst. 

Lt, nekilnojamojo turto mokesčio – 7,5 tūkst. Lt, mokesčio už aplinkos teršimą – 9,3 tūkst. Lt, 

valstybinių rinkliavų – 42,7 tūkst. Lt, nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 3,4 tūkst. Lt,   

pajamų prekes ir paslaugas – 51,7 tūkst. Lt, dotacijų – 308,4 tūkst. Lt  pajamų iš baudų ir 

konfiskacijos – 2,0 tūkst. Lt,tūkst. Lt, palūkanų už depozitus – 1,2 tūkst. Lt. Kiti pajamų 

straipsniai įvykdyti ir viršyti. Detali  analizė apie 2014 metų pajamų užduočių įvykdymą ir 

2011–2014 metų pajamas pateikta 3–4  prieduose, o Savivaldybės 2014 metų biudžeto 

pajamų struktūra (įskaitant paskolas ir likučius) pateikta 5 priede. 

Savivaldybės taryba nustatė
23

, kad Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinė parama ir 

šiomis lėšomis vykdomos programos planuojamos valstybės biudžete. Savivaldybės vykdomų 

projektų išlaidas apmokėjus iš Savivaldybės biudžeto, tais pačiais biudžetiniais metais 

gautomis ES lėšomis atstatomos Savivaldybės biudžeto padarytos išlaidos, o lėšos gautos 

kitais biudžetiniais metais priskiriamos prie Savivaldybės biudžeto pajamų.  

 Savivaldybės paimtos kreditinės linijos naudojamos ES investicinių projektų 

finansavimui išlaidų kompensavimo būdu. Savivaldybės administracijos apskaitoje nėra 

informacijos apie ankstesniais metais išlaidų kompensavimo būdu sumokėtas sumas iš 

Savivaldybės biudžeto (kreditinės linijos) ir turinčias sugrįžti iš ES fondų ateinančiais 

laikotarpiais sumas.  

2014 metais iš ES sugrįžo 828,0 tūkst. Lt  už 2012-2013 m. išlaidų kompensavimo būdu 

sumokėtos sumos. 

4 pastebėjimas. Savivaldybės iždas ankstesniais metais sumokėtų ir 2014 m. iš ES 

sugrįžusių lėšų neapskaitė biudžeto pajamose. Savivaldybės biudžeto pajamų straipsnis 

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos  2014 m. sumažinta 828,0 tūkst. Lt. 

Biudžeto sandaros įstatymas
24

 nustato, kad tvirtinamas savivaldybės  biudžeto deficitas 

negali viršyti tais metais planuojamų išlaidų iš skolintų lėšų investiciams projektams 

finansuoti dydžio. 2014 metais planuota 5.200,0 tūkst. Lt paskolų investiciniams projektams 

(biudžeto deficitas), paimta – 2.633,1 tūkst. Lt. Pagal  Savivaldybės tarybos  patvirtintus
25

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2014 metais vykdomus ir numatomus vykdyti 

projektus ir jų finansavimo šaltinius, skolintų lėšų poreikis investiciniams projektams 

finansuoti – 2.995,7 tūkst. Lt  

5 pastebėjimas. Planuojant 2014 metų Savivaldybės biudžeto deficitą nesivadovauta 

Biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, nes suplanuotas biudžeto deficitas viršija 

skolintų lėšų poreikį investiciniams projektams  finansuoti 2.204,3 tūkst. Lt. 

                                                 
23

 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-141 “Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pasvalio rajono savivaldybės 

biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 69 punktas.  
24

 Biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalis. 
25

 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-251 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 19 d. sprendimo nr. t1-2 „dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2014 metų 

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ 6 priedas. 
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Atkreipiame dėmesį, kad kai kurių Savivaldybės vykdomų projektų, paskelbtų 

Savivaldybės interneto svetainėje (http://www.pasvalys.lt/lt/vykdomi-projektai 93.html) ir 

Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-251 6 priede patvirtintų 

projektų vertės skiriasi. 

1. Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas  

Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas (toliau tekste – veiklos pajamos) yra 

sudedamoji Savivaldybės biudžeto pajamų dalis, kuri 2014 metais sudarė 4,2 proc. visų 

biudžeto pajamų. Į Savivaldybės biudžetą pervesta 3.300,0 tūkst. Lt, detalūs duomenys 

pateikti 6 priede. 

2.    Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimas 

Nuomos mokestį už valstybinę žemę nuo 2003 m. sausio 1 d. administruoja 

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio
26

 ir Finansų skyriai
27

. Nuomos mokesčio už 

valstybinę žemę administravimo taisyklėse
28

 (toliau – Taisyklės) nustatyta, kaip tampama 

nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtoju; mokesčio apskaičiavimo tvarka; lengvatų 

taikymo tarka; nuomos mokesčio už valstybinę žemę surinkimo, permokų grąžinimo, 

mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška bei nepriemokų išieškojimo tvarka.  

Savivaldybės tarybos sprendimu
29

 nustatyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę 

tarifai, lengvatos, nuomos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo terminai 2014 metams.  

Palyginimui 7 priede pateikiame penkių metų duomenis apie nustatytus valstybinės 

žemės nuomos tarifus ir Savivaldybės administracijos duomenų bazėje užregistruotų nuomos 

mokesčio už valstybinę žemę mokėtojų skaičių. 

2014 metais nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiuota 608,5 tūkst. Lt. Iki 2014 

m. gruodžio 31 d. sumokėta 667,3,1 tūkst. Lt (įskaitant 2003–2013 metų mokesčio 

nepriemoką), grąžinta 3,8 tūkst. Lt permokų. Žemės nuomos mokesčio (įskaitant delspinigius) 

nepriemoka 2014 m. gruodžio 31 d. – 164,3 tūkst. Lt. Palyginimui 8 priede pateikiame penkių 

metų duomenis apie žemės nuomos mokestį. 

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvatos. Vyriausybės nutarimuose
30

 ir  

Taisyklėse
31

 numatyta, kad Savivaldybės taryba savo biudžeto sąskaita turi teisę mažinti 

valstybinės žemės nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti. Mokesčio mokėtojas dėl nuomos 

mokesčio už valstybinę žemę sumažinimo ar atleidimo nuo jo turi kreiptis į Savivaldybės 

tarybą, pateikdamas prašymą Savivaldybės administracijoje arba seniūnijoje. 

                                                 
26

  Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. DV-296, 5.25–

5.27 punktuose numatyta, kad Žemės ūkio skyrius registruoja mokesčio už valstybinę žemę mokėtojus, tikslina 

jų duomenis; skaičiuoja valstybinės žemės nuomos mokestį fiziniams ir juridiniams asmenims; derina 

nuomojamos valstybinės žemės plotus su žemėtvarkos darbuotojais, renka dokumentus, suteikiančius teisę į šio 

mokesčio lengvatą, spausdina deklaracijas mokėtojams; vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio surinkimo 

kontrolę. 
27

  Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. DV-248,  6,4 

punktas -  vykdyti žemės nuomos mokesčio surinkimą ir apskaitą. 
28

  Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T1-15 „Dėl nuomos mokesčio už 

valstybinę administravimo taisyklių patvirtinimo“. 
29

  Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T1-126 „Dėl 2014 metų nuomos 

mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo“. 
30

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už 

valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“ 1.8. punktas; Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės 

sklypų naudojimą“ 8 punktas. 
31

 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T1-15 (pakeitimas 2013 m.  

lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-269) patvirtintų Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo 

taisyklių  8 punktas. 

http://www.pasvalys.lt/lt/vykdomi-projektai%2093.html
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Savivaldybės taryba 2014 metais nustatė tokias lengvatas valstybinės žemės 

nuomininkams
32

: neapmokestinamą žemės sklypo dydį tam tikrų kategorijų fiziniams 

asmenims; atleido nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio, neviršijančio 5 Lt sumos; nustatė 

nulinį tarifą garažų bendrijoms, daugiabučių namų savininkų bendrijų naudojamai žemei. 

UAB „Pasvalio autobusų parkas“ Savivaldybės taryba atleido
33

 nuo valstybinės žemės 

nuomos mokesčio. Dėl Savivaldybės tarybos sprendimais taikytų lengvatų į Savivaldybės 

biudžetą 2014 metais negauta 26,1 tūkst. Lt nuomos mokesčio už valstybinę žemę. Duomenys 

apie taikytas lengvatas nuomos mokesčiui už valstybinę žemę  pateikimi 9 priede. 

Taisyklėse nustatyta, kad lengvata gali būti taikoma ne didesniam kaip 0,5 ha kitos 

paskirties valstybinės žemės plotui. UAB „Pasvalio autobusų parkas“ kreipėsi dėl atleidimo 

nuo žemės nuomos mokesčio už visą jos naudojamą valstybinę žemę (0,567 ha Vilniaus g. 

39, ir 0,8645 ha Stoties g. 24, Pasvalyje). Savivaldybės taryba taikė žemės nuomos mokesčio 

lengvatą 1,4315 plotui. 

6 pastebėjimas. Savivaldybės taryba, pritaikydama žemės nuomos mokesčio lengvatą 

UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 1,4315 ha valstybinės žemės plotui, nesivadovavo Taisyklių 

8 punkto nuostatomis. 

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę nepriemokų išieškojimas, skolų pripažinimas 

beviltiškomis. 

2014 m. gruodžio 31 d. valstybinės žemės nuomos mokesčio nesumokėjo 332 asmenys 

(18 juridinių ir 314 fizinių asmenų), kurių bendra nepriemoka 164,3 tūkst. Lt, tai sudaro 27 

proc. nuo 2014 metais apskaičiuoto žemės nuomos mokesčio. Didesnę nei 500 Lt skolą turėjo 

62 skolininkai (10 juridinių ir 52 fiziniai asmenys), jų bendra skola 129,0 tūkst. Lt.  

Vadovaudajantis Taisyklėmis, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius 

išsiuntė
34

 314 fizinių asmenų, skolingų už valstybinės žemės nuomą, kurių bendra 

nepriemoka 162,8 tūkst. Lt, sąrašą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 

Pasvalio skyriui ir Savivaldybės administracijos seniūnijoms. 2015 m. vasario mėn. Žemės 

ūkio skyrius išsiuntė priminimus skolininkams. Per  2015 m. I ketvirtį skola sumažėjo beveik 

26  tūkst. Lt ir  2015 m. balandžio 15 d. sudarė 138,5 tūkst. Lt. 

Per 2014 metus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
35

 nurašyta 1,2 tūkst. 

Lt beviltiškų žemės nuomos mokesčio skolų. 2015 metais
36

 nurašyta 8,4 tūkst. Lt beviltiškų 

skolų (trijų garažų kooperatyvų ir 41 fizinio asmens skolos).  

 Ilgalaikių skolininkų, kurie už žemės nuomą neatsiskaito tris ir daugiau metų, tačiau 

žeme naudojasi, sąrašas pateiktas 10 priede. 

 Dalis fizinių asmenų, nesumokėjusių valstybinės žemės nuomos mokesčio, naudojasi 

valstybinės žemės sklypais, kurie suteikti, pagal Žemės reformos įstatymą, kurio 22 straipsnio 

2 dalis
37

 numato prievolę mokėti žemės nuomos mokestį. Su šiais asmenimis nuomos sutartys 

                                                 
32

 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T1-126 „Dėl 2014 metų nuomos 

mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo“ 2, 3, 4 punktai.  
33

 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. T1-175 „Dėl nuomos mokesčio už 

valstybinę lengvatų“. 
34

 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2015 m. sausio 2 d. raštas Nr. SRB-6 „Dėl nuomos mokesčio“. 
35

 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas DV-491 “Dėl skolų 

pripažinimo beviltiškomis“. 
36

 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos  2015 m. vasario  23  d  įsakymas DV-90 “Dėl skolų pripažinimo 

beviltiškomis“. 
37

 Įstatyme nustatyta, kad valstybinės žemės sklypų naudotojai, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų 

nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės 

reformos metu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka už naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo–
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nesudarytos, nors Civilinio kodekso 6.547 straipsnio 1 dalis nustato, kad žemės nuomos 

sutartis turi būti rašytinė. 

Valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokos priverstinio išieškojimo būdų ir 

tvarkos nenustato nei Žemės įstatymas, nei Žemės reformos įstatymas, kurių pagrindu yra 

išnuomota, ar perduota naudotis žemė. Nacionalinė žemės tarnyba, sudaromose valstybinės 

žemės nuomos sutartyse, nenustato netesybų mokėjimo, todėl vadovaujamasi bendra Civilinio 

kodekso nustatyta tvarka
38

. Civilinis kodeksas nustato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, 

kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas, 

o susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. 

Įsiskolinę asmenys nemoka žemės nuomos mokesčio, nesikreipia į Nacionalinę žemės 

tarnybą dėl nuomos sutarčių sudarymo ar dėl sklypų įsigijimo nuosavybėn, sklypai, kuriais 

naudojasi šie asmenys, nėra pilnai suformuoti ir įregistruoti VĮ Registrų centras.  

Pavyzdžiui  

UAB „Daiman“ komercinės paskirties žemės nuomos skola per tris metus sudaro daugiau kaip 14 tūkst. 

Lt.  Savivaldybės administracija yra patvirtinusi skolos mokėjimo dalimis iki 2016 metų grafiką, kurio įmonė 

ne visada laikosi. Nacionalinė žemės tarnyba su UAB „Daiman“ žemės nuomos sutarties nesudarė, todėl, esant 

būtinumui, taikyti priverstinio išieškojimo priemones bus sudėtinga. 

7 pastebėjimas. Ne su visais valstybinės žemės naudotojais sudarytos nuomos sutartys 

ir nesiimama veiksmų joms sudaryti. Nesant sutarčių, nėra galimybės iš nemokančių 

valstybinės žemės nuomininkų išsireikalauti skolą teisminiu būdu, ar taikyti kitas poveikio 

priemones (pvz. sutarties nutraukimas). Įsiskolinę valstybinės žemės nuomininkai ir toliau 

naudojasi valstybine žeme. 

Savivaldybės taryba įpareigojo
39

 Administracijos direktorių iki 2015 m. gegužės 1 d.  

organizuoti žemės sklypų garažų bendrijoms ir daugiabučiams namams suformavimą arba 

spręsti bešeimininkio turto (garažų) įteisinimo kaip savivaldybės turto klausimą. 

Savivaldybės administracija raštu
40

 informavo, kad bus kreiptasi į Savivaldybės tarybą 

dėl pritarimo organizuoti žemės sklypų formavimo prie daugiabučių gyvenamųjų namų ir 

garažų bendrijų pastatų projektų rengimą. 

8 pastebėjimas. Savivaldybės administracija 2014 metais nepradėjo garažų bendrijų ir 

daugiabučių namų žemės sklypų suformavimo darbų. 

3. Vietinės rinkliavos 

Pagal Biudžeto sandaros įstatymą vietinės rinkliavos yra savivaldybės finansinių 

išteklių dalis, kiekvienais metais planuojama savivaldybės biudžeto pajamose. 2014 metais 

vietinių rinkliavų gauta 17,0 tūkst. Lt.  

Rinkliavų įstatymas
41

 numato Savivaldybės tarybai teisę apsispręsti dėl vienuolikos 

vietinių rinkliavų
42

 nustatymo. Pasvalio rajono savivaldybės taryba yra patvirtinusi šešių 

                                                                                                                                                        
pardavimo sutarčių sudarymo moka žemės nuomos mokestį. 
38

 Civilinio kodekso 6.258 straipsnio 1 dalis, 6.72 straipsnis. 
39

 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-126 „Dėl 2014 metų nuomos 

mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo“  8 punktas. 
40

 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2015 m. gegužės 5 d. raštas Nr. ARB-994 „Dėl duomenų 

pateikimo“. 
41

 Rinkliavų įstatymo 11-13 straipsniai. 
42

 Savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už: 

1) leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės 

keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą; 

2) leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą (viešąja 

vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar 

valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą 
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vietinių rinkliavų nuostatus
43

. Savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą; 

tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus; nustato lengvatas vietinių rinkliavų mokėtojams; nustato 

vietinės rinkliavos grąžinimo atvejus, o vietinės rinkliavos dydis nustatomas vietinės 

rinkliavos nuostatuose.  

Nuo 2015 m. sausio 1 d. vietinė rinkliava turi būti  nustatoma eurais be centų, kai 

vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai vietinės rinkliavos dydis 

yra ne didesnis kaip 10 eurų, jis nustatomas eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio 

tikslumu. 

9 pastebėjimas. Atkreipiame dėmesį, kad Savivaldybės tarybos nustatyti vietinių 

rinkliavų dydžiai nuo 2015 m. sausio 1 d. neatitinka Rinkliavų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 

reikalavimų, o Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatuose 

vietinės rinkliavos dydis nenustatytas.  

Duomenys apie Savivaldybės administracijos 2014 metais išduotus leidimus pateikti 11 

                                                                                                                                                        
naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, 

kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių); 

3) leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą; 

4) leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo 

naudojimo teritorijose išdavimą; 

5) leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių 

įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės 

apsaugines zonas išdavimą; 

6) naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti (išskyrus vietas automobiliams 

statyti prie valstybinės reikšmės kelių, 5–15 m pažymėtoje atkarpoje prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų, 

taip pat vietas, kurias nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą ar kitus viešuosius 

interesus užtikrinančius reikalavimus; taip pat išskyrus automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių 

statymo kortele, statymą savivaldybių tarybų nustatytose nerezervuotose mokamose vietose automobiliams 

statyti); 

7) gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose; 

8) komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą; 

9) leidimo įrengti laikinus kilnojamus įrenginius savivaldybės teritorijoje (išskyrus prie valstybinės reikšmės 

kelių, privačiuose ir išnuomotuose valstybinės žemės sklypuose) išdavimą; 

10) leidimo pardavinėti I, II ir TO klasės civilines pirotechnikos priemones išdavimą; 

11)  naudojimąsi gyvenamųjų vietovių, turinčių kurorto ar kurortinės teritorijos statusą, viešąja infrastruktūra 

(viešoji kurorto ar kurortinės teritorijos infrastruktūra – valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantys 

statiniai, įranga ir bendro naudojimo želdynai, sudarantys visuomenei galimybę naudoti kurorte esančius 

gamtinius išteklius sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms). 
43

 Pasvalio rajono savivaldybės taryba patvirtino šias vietines rinkliavas: 

1) už leidimą atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (Savivaldybės tarybos 2010 

m. birželio 23 d. sprendimas Nr. T1-153 „Dėl vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo išdavimą atlikti 

kasinėjimo darbus Pasvalio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba 

apriboti eismą joje, nuostatų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).  

2) už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. 

gegužės 26 d. sprendimas Nr. T1-127 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose 

vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 

3) už leidimą įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje (Savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. 

sprendimą Nr. T1-47 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių bei 

Vietinės rinkliavos nuostatų patvirtinimo“ (su visais pakeitimais). 

4)  už leidimą organizuoti komercinius renginius (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 28 d. 

sprendimas Nr. T1-114 „Dėl renginių organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos 

patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).;  

5) už šunų bei kačių registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. T1-191 „Dėl Vietinės rinkliavos už šunų bei kačių registravimą ir 

laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo“(su vėlesniais pakeitimais).  

6)  už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. 

sprendimas Nr. T1-250 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 

patvirtinimo“. 
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priede. 

III.  BIUDŽETO IŠLAIDOS 

 1. Asignavimų planas 

  Savivaldybės tarybos sprendimu
18

 75.507,4 tūkst. Lt biudžeto asignavimų paskirstyta 

keturiasdešimčiai asignavimų valdytojų, 70,0 tūkst. Lt skirta Savivaldybės administracijos 

direktoriaus rezervui. Po Savivaldybės biudžeto patikslinimų
19

 asignavimų suma sudarė 

78.845,3 tūkst. Lt, iš jų: išlaidoms – 70.693,8 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 33.952,9  

tūkst. Lt; turtui įsigyti – 8.151,5 tūkst. Lt. 

Vietos savivaldos įstatymas
44

 numato galimybę Savivaldybės biudžete numatyti lėšas  

Mero fondui, bet 2014 metais Mero fondas nebuvo sudarytas. 

2. Asignavimų panaudojimas  

2014 metais padaryta 75.210,5 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto išlaidų
45

. 59 proc. visų 

išlaidų sudaro su darbo santykiais susijusios išlaidos (išlaidos darbo užmokesčiui – 33.868,9 

tūkst. Lt, valstybinio socialinio draudimo įmokos – 10.500 tūkst. Lt). Išlaidos kapitalui sudaro 

7,7 proc. – 5.814,8 tūkst. Lt. Patikslinti Savivaldybės biudžeto asignavimai panaudoti 95,4 

proc. (12 priedas). 

 Biudžeto asignavimų valdytojai informaciją apie panaudotus Savivaldybės biudžeto 

asignavimus pateikia finansų ministro nustatyta tvarka
46

.  

2014 metais, lyginant su 2013 metais, Savivaldybės biudžeto išlaidos padidėjo 3663,1 

tūkst. Lt (5,1 proc.). Daugiausia didėjo išlaidos sveikatos apsaugai – beveik 5 kartus, 

ekonomikai – 51,2 proc. (13 priedas).  

2.1. Išlaidos darbo užmokesčiui 

Kasinės išlaidos darbo užmokesčiui 2014 metais lyginant su 2013 metais, padidėjo 

1.778,8 tūkst. Lt. Daugiau kaip 20 proc. padidėjo išlaidos darbo užmokesčiui bendrųjų 

valstybės paslaugų sektoriuje, 19 proc.– poilsio ir kultūros srityje; 17,5 proc. – socialinės 

apsaugos srityje. Pagrindinė išlaidų padidėjimo priežastis ta, kad 2014 metais  buvo padengtas 

1.037,5 tūkst. Lt  darbo užmokesčio įsiskolinimas už 2013 metus. Nežymiai sumažėjo darbo 

užmokesčio išlaidos  ekonomikos, švietimo, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos srityse 

(14 priedas). 

Audito metu, pagal įstaigų pateiktus duomenis, atlikome analizę apie Savivaldybės 

tarybos patvirtintą ir priskaičiuotą darbo užmokestį Savivaldybės biudžetinėse įstaigose. 

Darome prielaidą, kad įstaigų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi. 

 Pasvalio rajono savivaldybės biudžete
18,19

 biudžetinėms įstaigoms patvirtinta 33.952,9 

tūkst. Lt asignavimų darbo užmokesčiui, iš jų: 

◊ 15.374,6 tūkst. Lt – savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti;  

◊ 14.894,7 tūkst. Lt – mokinio krepšeliui finansuoti; 

◊ 2.662,5 tūkst. Lt – valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti; 

◊ 545,5 tūkst. Lt – speciali tikslinė dotacija įstaigai išlaikyti; 

◊ 475,6 tūkst. Lt – teikiamoms paslaugoms finansuoti. 

                                                 
44

  Vietos savivaldos įstatymo 16 straipnio 1 dalies 16 punktas.  
45

 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje duomenys pateikiami vadovaujantis pinigų principu, t. y. viešojo 

sektoriaus subjekto išlaidos pripažįstamos tada, kada išmokami pinigai, o pajamos pripažįstamos tada, kada 

gaunami pinigai. 
46

 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir 

savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo 

taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).. 
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Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių 

įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“
47

 (toliau tekste – 

Darbo apmokėjimo tvarka), valstybės tarnautojų – Valstybės tarnybos įstatymu
48

 (toliau – 

VTĮ), o politikų – Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu
49

.  

 Pagal įstaigų pateiktus duomenis, Savivaldybės biudžetinės įstaigos 2014 metais 

priskaičiavo 32.975,7 tūkst. Lt darbo užmokesčio, iš jų: 

◊ 14.424,7 tūkst. Lt Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti; 

◊ 18.080,0 tūkst. Lt valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti; 

◊ 471,0 tūkst. Lt teikiamoms paslaugoms finansuoti. 

Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio įsiskolinimas darbuotojams 2013 m. 

gruodžio 31 d. sudarė 1.112,6 tūkst. Lt, 2014 m. gruodžio 31 d. – 75,1 tūkst. Lt. 

Biudžetiniai metai – 12 mėnesių biudžeto laikotarpis, prasidedantis sausio 1 d. ir 

pasibaigiantis gruodžio 31 d.
50

. Asignavimų valdytojai atsako už programų vykdymą 

neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį 

programoje nustatytus tikslus ir rezultatyvų naudojimą, atsiskaitymus su darbuotojais, 

mokesčių administravimo įstaigomis, tiekėjais, išskyrus atvejus, kai neapmokamos mokėjimo 

paraiškos
51

.  

10 pastebėjimas. Trys Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai nesivadovavo 

Biudžeto sandaros įstatymo 7 straipsnio nuostatomis, nes 2014 metų pabaigoje neatsiskaitė su 

darbuotojais. (Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba – 67,1 tūkst. Lt; Pasvalio 

Petro Vileišio gimnazija – 6,0 tūkst. Lt; Savivaldybės administracija – 2,0 tūkst. Lt). 

 Atkreipiame dėmesį, kad Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2014 m. pabaigoje turėjo 

53,3 tūkst. Lt socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą iš mokinio krepšelio lėšų, nors įstaigai 

buvo pervestos visos skirtos mokinio krepšelio lėšos. 

2014 metais Savivaldybės biudžetinėse įstaigose priskaičiuota 4.261,1 tūkst. Lt, priedų 

ir priemokų iš jų:  

priemokų 3.407,5 tūkst. Lt: 1.368,7 tūkst. Lt už pasiruošimą pamokoms
52

; 662,1 tūkst. 

                                                 
47

 Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbas apmokamas taikant koeficientus, kurių pagrindu imama 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta bazinė mėnesinė alga (bazinis valandinis atlygis), išskyrus 

minimalią mėnesinę algą ir minimalų valandinį atlygį. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo 

užmokestį sudaro: tarnybinis atlyginimas ar tarifinis atlygis (koeficientais), padaugintas iš bazinės mėnesinės 

algos dydžio (2014 m. – 122 Lt); tarnybinio atlyginimo priedai; priemokos; vienkartinės piniginės išmokos, 

skirtos darbuotojams skatinti.  
48

 Valstybės tarnautojų darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedai, priemokos, apmokėjimas už darbą 

poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą bei vienkartinė piniginė išmoka 

darbuotojams skatinti. Valstybės tarnautojų pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant koeficientus, 

padaugintus iš Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio 

(2014 m. – 450 Lt). Valstybės tarnautojams mokami priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą (VTĮ 25 str. 2 

d.), už kvalifikacinę klasę (VTĮ 25 str. 3 d.), be to gali būti mokamas pareiginės algos dydžio vienkartinis 

priedas (VTĮ 22 str. 14 d.). Valstybės tarnautojams gali būti mokamos priemokos už įprastą darbo krūvį 

viršijančią veiklą, už papildomų užduočių atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos 

(VTĮ 26 str. 1 d. 1-2 p.). 
49

 Valstybės politikų darbo užmokestis susideda iš pareiginės algos ir priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei 

metus. 
50

 Biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 6 dalis. 
51

 Biudžeto sandaros įstatymo 7 straipsnis. 
52

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 patvirtinto 

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 35.3 

punkto nuostatomis – už pasiruošimą pamokoms (už 18 kontaktinių valandų per savaitę) –  4 valandos. 
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Lt už vadovavimą klasei
53

; 537,6 tūkst. Lt už kitus darbus
54

; 527,9 tūkst. Lt už laikinai 

nesančių darbuotojų pavadavimą bei papildomų funkcijų vykdymą
55

; 311,2 tūkst. Lt už  darbų 

tikrinimą
56

. 

priedų 853,6 tūkst. Lt:  393,1 tūkst. valstybės tarnautojams už kvalifikacines klases
57

; 

277,6 tūkst. Lt valstybės tarnautojams už valstybės tarnybos stažą
58

; 182,9 tūkst. Lt kitų 

priedų. 

Savivaldybės biudžetinėse įstaigose priskaičiuota ir išmokėta 302,3 tūkst. Lt išeitinių 

išmokų. 

 Vienkartines pinigines skatinamąsias išmokas 2014 metais iš 39 asignavimų valdytojų 

mokėjo tik 8  ir išleido 32,0 tūkst. Lt: 

◊ 11,2 tūkst. Lt Savivaldybės administracijoje. Išmokos skirtos 10 darbuotojų 

gyvenimo jubiliejinių sukakčių progomis; 

◊ 10,5 tūkst. Lt Saločių Antano Poškos vidurinėje mokykloje. Išmokos skirtos 10 

darbuotojų už labai gerą darbuotojo darbą kalendoriniais metais, 2 darbuotojams Šv. Kalėdų 

proga; 

◊ 7,7 tūkst. Lt Pasvalio lopšelyje –darželyje „Eglutė“. Išmokos skirtos 35 

darbuotojams už labai gerą darbuotojo darbą kalendoriniais metais; 

◊ 1,0 tūkst. Lt Namišių seniūnijoje. Išmoka skirta 1 darbuotojui gyvenimo jubiliejinės 

sukakties proga; 

◊ 1,4 tūkst. Lt Priešgaisrinėje tarnyboje. Išmokos skirtos 2 darbuotojams gyvenimo 

jubiliejinių sukakčių progomis; 

◊ po 0,1 tūkst. Lt Joniškėlio miesto ir Saločių seniūnijose (po 1 darbuotoją gyvenimo 

jubiliejinių sukakčių progomis), Svalios pagrindinėje mokykloje. 

Darbo apmokėjimo tvarkos 3 punktu nustatyta, kad biudžetinių įstaigų ir organizacijų 

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija turi nustatyti diferencijuotas pagal įstaigų 

ir organizacijų darbo pobūdį ir jų dydį, darbuotojų darbo stažą, išsimokslinimą bei 

kvalifikaciją tarnybinių atlyginimų schemas (koeficientais), neviršydamos šiame nutarime 

nustatytų tarnybinių atlyginimų (koeficientais), taip pat kitas šiame nutarime numatytas 

darbo apmokėjimo sąlygas.  

Nutarimas apima vienkartines pinigines išmokas darbuotojų skatinimui (Darbo 

apmokėjimo tvarkos 5.4. punktas) ir materialinių pašalpų skyrimą esant sunkiai materialinei 

būklei ligos, mirties ar stichinės nelaimės atvejais (10 punktas).  

 Dalis asignavimų valdytojų darbuotojams esant sunkiai materialinei būklei, įstatymu 

nustatytų švenčių, darbuotojo gyvenimo ar darbo jubiliejinių švenčių progomis moka 

skirtingo dydžio išmokas, o didžioji dalis asignavimų valdytojų – iš viso nemoka. 

Pavyzdžiui 

                                                 
53

 To paties Aprašo 35.2 punkto nuostatomis – už vadovavimą  klasei, grupei (nepriklausomai nuo kontaktinių 

valandų skaičiaus per savaitę): jei mokinių skaičius klasėje iki 12 – 2,5-4 valandos;  jei mokinių skaičius klasėje 

12 ir daugiau – 3-5 valandos. 
54

 To paties Aprašo 35.4 punkto nuostatomis – už darbų planavimą, renginių organizavimą, ruošimąsi 

renginiams, metodinę veiklą, brandos darbų, projektų rengimą ir dalyvavimą projektų veikloje, už mokyklos 

veiklos įsivertinimą, informacinių komunikacinių technologijų diegimo koordinavimą, vadovavimą 

bendrabučiui, mokomosioms dirbtuvėms, laboratorijoms, vadovavimą meno kolektyvui, turinčiam meninio 

pajėgumo kategoriją, ir kitus darbus – 0,5-3,5 valandos (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų per savaitę). 
55

 Darbo apmokėjimo tvarkos 5.2 punkto nuostatos. 
56

 To paties aprašo 35.1 punkto nuostatomis – už mokinių darbų tikrinimą (už 18 kontaktinių valandų per 

savaitę) 0,5– 3 valandos priklausomai nuo mokinių skaičiaus klasėje ir dėstomo dalyko. 
57

 VTĮ 25 str. 3 d. 
58

 VTĮ 25 str. 2 d. 
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Savivaldybės administracija
59

 gyvenimo jubiliejų progomis (50, 60, 70 metų) moka 1 MMA 

dydžio išmokas. Priešgaisrinė tarnyba
60

 gyvenimo jubiliejų progomis (30, 40, 50, 60 metų) moka 700 

Lt dydžio išmokas.  

 

Savivaldybės administracija
61

 ligos atveju numato 1-2 MMA dydžio išmokas, mirties atveju 2– 

5 MMA dydžio išmokas. Priešgaisrinė tarnyba
62

 mirties atveju moka nuo 700 Lt, iki 5 MMA dydžio 

išmokas, o ligos atveju dydžiai nenustatyti, nos įstaiga tokias išmokas moka. 

 

11 pastebėjimas. Kadangi tiek skatinamosios, tiek materialinės išmokos mokamos 

biudžetinėse įstaigose iš savivaldybės biudžeto lėšų, manytume, kad tikslinga nustatyti šių 

išmokų vienodus skyrimo atvejus ir dydžius Savivaldybės mastu. 

  Atkreipiame dėmesį, kad Savivaldybės tarybos 2014 m.  gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 

T1-249 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų priedų prie tarnybinių 

atlyginimų nustatymo, skatinimo ir materialinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

13, 16, 17, 26 ir kt. punktų nuostatos neatitinka 2015 metais pasikeitusio Vietos savivaldos 

įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punkto nuostatoms.  

 Siekiant užtikrinti viešojo sektoriaus veiklos viešumą ir skaidrumą įstaigos privalo turėti 

Vyriausybės patvirtintus reikalavimus atitinkančią interneto svetainę, kurioje teiktų 

informaciją apie savo funkcijas, struktūrą,informacijos teikimui skirtos informacijos rodyklę, 

kitą teisės aktais nustatytą informaciją
63

. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Veikla“  turi 

būti skelbiama visa vieša informacija, susijusi su įstaigos veikla, planavimu ir veiklos 

kryptimis, taip pat informacija apie įstaigos darbuotojų darbo užmokestį, paskatinimus ir 

apdovanojimus
64

. 

  12 pastebėjimas. Savivaldybės biudžetinių įstaigų, išskyrus Savivaldybės 

administraciją, interneto svetainėje informacija apie įstaigos darbuotojų darbo užmokestį, 

paskatinimus ir apdovanojimus nepaskelbta.  

Atkreipiame dėmesį, kad Savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos nevykdo 

įstatymu nustatytos pareigos – sukurti Vyriausybės patvirtintus reikalavimus atitinkančią 

interneto svetainę ir joje skelbti aktualią informaciją apie veiklą. 

 Pasvalio rajono savivaldybės taryboje Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms patvirtintas 

                                                 
59

 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. DV-9 (pakeitimas 

2008-06-10 įsakymas Nr. DV-413), 17 punktas. 
60

 Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2011 m. vasario 1 d.  įsakymas Nr. TOV-01, 

6.2.4. punktas. 
61

 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. DV-9 (pakeitimas 

2008-06-10 įsakymas Nr. DV-413, 2011-03-17 Nr. DV-184, 2012-01-05 Nr. DV-8), 20 punktas. 

Administracijos darbuotojams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko 

(įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo gali būti skiriamos 

iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinės pašalpos iš įstaigai skirtų lėšų. Paprastai Administracijos 

direktoriaus įsakymu skiriama materialinė pašalpa Administracijos darbuotojams, kurių materialinė būklė sunki 

dėl: 20.1. jų pačių ligos – 2 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio; 20.2. sutuoktinio, vaiko (įvaikio) ligos – 1 

minimaliųjų mėnesinių algų dydžio; 20.3. sutuoktinio, vaiko (įvaikio) mirties – 3 minimaliųjų mėnesinių algų 

dydžio; 20.4. motinos (įmotės), tėvo (įtėvio) mirties - 2 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio; 20.5. stichinės 

nelaimės ar turto netekimo – iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio.“ 
62

 Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2011 m. vasario 1 d.  įsakymas Nr. TOV-01, 

6.2.1.-6.2.3. punktai. 
63

 Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. 

VIII-1524   6 straipsnis. 
64

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (su visais pakeitimais)  

patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo  12 ir 

18 punktai. 
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didžiausias leistinas valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų dirbančių pagal darbo 

sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto skaičius 2014 m. pradžiai – 1.203,05 

ir 2014 m. pabaigai –1.192,55. Įstaigų pateiktais duomenimis neužimtų etatų skaičius 2014 m. 

pradžiai – 42,35 pabaigai – 41,83. Daugiausia neužimtų etatų 2014 metų pabaigai buvo: 

Grūžių vaikų globos namuose – 10 etatų; Savivaldybės administracijoje (be seniūnijų) – 7,25 

etato; Sporto mokykloje – 3,75 etato, Kultūros centre – 3 etatai, Vaškų gimnazijoje – 2,3 

etato, Krašto muziejuje ir Specialiojoje mokykloje – po 1,5 etato, Krinčino Antano 

Vienažindžio pagrindinėje mokykloje ir Pasvalio lopšelyje-darželyje „Eglutė“ – po 1,25 etato. 

Kitose įstaigose buvo neužimta ne daugiau kaip 1 etatas. 

 Kai kuriose Savivaldybės biudžetinėse įstaigose 2014 metais buvo neužimtų etatų, todėl 

kelia abejonių nustatyto maksimalaus leistino etatų skaičiaus pagrįstumas šiose įstaigose. 

  Pasvalio rajono savivaldybės įstaigos 2014 metais iš teikiamų paslaugų gavo ir į 

Savivaldybės biudžetą pervedė 3.300 tūkst. Lt pajamų. Šešiolikai asignavimų valdytojų
65

 

2014 metais iš įstaigų teikiamų paslaugų darbo užmokesčiui patvirtinta 475,6 tūkst. Lt, 

priskaičiuota 471,0 tūkst. Lt darbo užmokesčio. Priedams ir priemokoms iš teikiamų paslaugų 

priskaičiuota  49,4 tūkst. Lt, t.y. 10,5 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio iš teikiamų 

paslaugų.  

Manytume, kad visiems darbuotojams, kurie teikia mokamas paslaugas, darbo 

užmokestis (ar jo dalis) turėtų būti mokamas iš teikiamų paslaugų lėšų. 

         2.2.  Išlaidos UAB „Pasvalio autobusų parkas“  

Savivaldybė 2014 metais vykdė savarankišką savivaldybės funkciją – lengvatinio 

keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas, kuriai panaudojo 650 tūkst. Lt 

keleiviams teikiamoms važiavimo lengvatoms ir 1.321,0 tūkst. Lt UAB „Pasvalio autobusų 

parkas“ nuostoliams, patirtiems vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų 

įsipareigojimus, padengti. 2014 m. gruodžio 31 d. nekompensuota 935,9 tūkst. Lt UAB 

„Pasvalio autobusų parkas“ nuostoliai, patirti vežant keleivius vietinio (reguliaraus) 

susisiekimo maršrutais.  

Transporto lengvatų įstatymo 6 straipsnyje nustatyta, kad savivaldybės, kurių 

teritorijoje yra švietimo ir vaikų globos įstaigos, savo nustatyta tvarka kompensuoja visas 

važiavimo išlaidas bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, profesinio mokymo 

įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų, priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokiniams. 

2014-04-11 sutarties Nr. ASR-92, sudarytos su UAB „Pasvalio autobusų parkas“ dėl 

mokinių nemokamo vežimo kompensavimo 3.1 punkte nustatyta, kad Savivaldybės 

administracija įsipareigoja mokinių važiavimo išlaidas kompensuoti pagal vežėjo pateiktus 

kompensacijos apskaičiavimus ir prašymą. 2014 metais Savivaldybės administracija 

nereikalavo UAB „Pasvalio autobusų parkas“ pateikti kompensacijos apskaičiavimų, o 

vežėjui kompensavo 500,0 tūkst. Lt patirtų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su lengvatų 

taikymu, pagal jo pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Savivaldybės administracija, 

nekontroliuodama vežėjo, gali sudaryti sąlygas apmokėti ne tik faktiškai suteiktas lengvatas 

dėl nemokamo mokinių vežimo. 

Savivaldybės įsiskolinimas UAB „Pasvalio autobusų parkas“ dėl nekompensuotų jo 

patirtų nuostolių vežant keleivius vietinio (reguliaraus) susisiekimo maršrutais kasmet didėja. 

                                                 
65

 Visuomenės sveikatos biurui, Švietimo pagalbos tarnybai, Specialiajai mokyklai, Sporto mokyklai, Muzikos 

mokyklai, Pumpėnų vidurinei mokyklai, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai, Sutrikusio 

intelekto žmonių užimtumo centrui „Viltis“, Paslaugų ir užimtumo centrui pagyvenusiems ir neįgaliesiems, 

Krašto muziejui, Vaškų, Saločių, Namišių, Krinčino, Joniškėlio miesto, Joniškėlio apylinkių seniūnijoms. 
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Nuo 2010 m. iki 2014 m. skola išaugo daugiau kaip tris kartus (15 priedas). Duomenys apie 

mokinių pavežėjimą ir kasines Savivaldybės biudžeto išlaidas pateikti 16 priede. 

13 pastebėjimas. Savivaldybė patvirtinta bendrojo ugdymo programas vykdančių 

mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų, priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarka tikslintina. Savivaldybės 

administracija nesilaikė sudarytos sutarties sąlygų, nes nekontroliavo vežėjo, sudarydama 

sąlygas apmokėti ne tik faktiškai suteiktas lengvatas dėl nemokamo mokinių vežimo. 

Savivaldybės įsiskolinimas UAB „Pasvalio autobusų parkas“ dėl nekompensuotų jo patirtų 

nuostolių vežant keleivius vietinio (reguliaraus) susisiekimo maršrutais kasmet didėja. 

2.3. Išlaidos turtui 

 2014 metų Savivaldybės biudžete turtui įsigyti patvirtinta 5.440,7  tūkst. Lt asignavimų, 

kurie po patikslinimų padidėjo 2.610,8  tūkst. Lt ir sudarė 8.151,5 tūkst. Lt (17 priedas). 

 Beveik 61 proc. visų asignavimų turtui (4.963,4 tūkst. Lt) buvo skirta Investicijų 

programai (07), kurią vykdo Savivaldybės administracija. Savivaldybės taryba, tvirtindama 

2014 metų savivaldybės biudžetą, patvirtino Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

vykdomų ir numatomų vykdyti projektų sąrašą ir jų finansavimo šaltinius
66

 (toliau – Projektų 

sąrašas), kuris vėliau buvo patikslintas
67

.  

2014 metais turtui sukurti ar įsigyti panaudota 5.814,8 tūkst. Lt asignavimų, iš jų: 

1.669,5 tūkst. Lt – skolintų lėšų, 955,0 tūkst. Lt VIP lėšų ir 2.886,3 tūkst. Lt savivaldybės 

biudžeto lėšų savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 2,2 tūkst. Lt. valstybinėms (perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms finansuoti, 23,8 tūkst. Lt specialiosios tikslinės dotacijos įstaigai 

išlaikyti, 89 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšų ir 189,0 tūkst. Lt teikiamų paslaugų lėšų.  

Per 2014 metus Savivaldybės administracijai buvo sugrąžinta 828,0 tūkst. Lt  ES lėšų, 

kurios 2012-2013 m. buvo sumokėtos išlaidų kompensavimo būdu iš Savivaldybės biudžeto 

(skolintų lėšų) vykdant investicinius projektus. Šias lėšas Savivaldybės administracija 

panaudojo 2014 metais kitų investicinių projektų finansavimui, jos nebuvo perskirstytos per 

Savivaldybės biudžetą – šios išlaidos nebuvo suplanuotos ir patvirtintos 2014 metų 

Savivaldybės biudžete, o biudžeto vykdymo ataskaitose neįskaitytos į panaudous 

asignavimus. 

14 pastebėjimas. 828,0 tūkst. Lt  Savivaldybės biudžete nenumatytų išlaidų apmokėta 

tiesiogiai iš Savivaldybės administracijos 2014 metais grąžintų ES lėšų investiciniams 

projektams finansuoti, neperskirsčius jų per Savivaldybės biudžetą, todėl šios išlaidos 

neįskaitytos į 2014 metų panaudotus Savivaldybės biudžeto asignavimus. Dėl šios priežasties 

2014 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas nesilaikant Viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymo – jame nurodytos ne visos Savivaldybės biudžeto išlaidos. 

Savivaldybė, vykdydama projektus, remiamus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 

valstybės biudžeto lėšų, 2014 metais patyrė 508,0 tūkst. Lt papildomų Savivaldybės biudžeto 

išlaidų: 

 Atlikus darbus, nenumatytus investiciniuose projektuose, papildomai patirta 304,3 tūkst. Lt išlaidų: 

Pasvalio miesto centrinės Vytauto Didžiojo aikštės rekonstrukcijai  – 53,7 tūkst. Lt;  Pasvalio rajono kaimų 

viešosios infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas I etapas (Ustukių kultūros namuose) – 86,2 tūkst. Lt; 

Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse  steigimas (Nakiškių ir Raubonių daugiafunkciniuose 

centruose esančio Savivaldybės būsto remonto darbai)—70,7 tūkst. Lt; Pasvalio miesto ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų modernizavimas (papildomi darbai l/d „Žilvitis“ ir d/m „Liepaitė“) – 46,5 tūkst. Lt,  Tetervinų 

gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtrai – 7,0 tūkst. Lt, Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros 
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 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-2 6 priedas. 
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 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-251  6 priedas. 
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kompleksinis atnaujinimas II etapas (vaikų žaidimo aikštelių įrengimas) – 40,2 tūkst. Lt.  

 Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros  II etapo projektas buvo parengtas Savivaldybės 

biudžeto lėšomis, išleista 38,7 tūkst. lt. 

 Investicinių projektų biudžetai buvo viršyti 112,1 tūkst. Lt: Pasvalio miesto Žaliosios gatvės 

rekonstrukcijos – 98,2 tūkst. Lt, Modernios lietaus vandens nuotekų šalinimo infrastruktūros kūrimas Lielupės 

upės žemupyje – 10,9 tūkst. Lt, Norių kaimo sutvarkymas bei plėtra – 3,0 tūkst. Lt. 

 Netinkamomis finansuoti ES lėšomis pripažinta 52,9 tūkst. Lt išlaidų: Esamų socialinių būstų, esančių 

Pasvalio miesto daugiabučiuose namuose, atnaujinimas – 1,4 tūkst. Lt, Daugiabučio gyvenamojo namo Vyšnių 

g. 24 Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos vartojimo efektyvumą – 19,6 tūkst. Lt, Daugiabučio 

gyvenamojo namo Vilties g. 4 Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos vartojimo efektyvumą – 31,1 tūkst. 

Lt, Daugiabučio gyvenamojo namo Vilties g. 6 Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos vartojimo 

efektyvumą – 0,8 tūkst. Lt 

15 pastebėjimas. Savivaldybė, rengdama projektus, prisiimdama įsipareigojimus ir 

sudarydama sutartis dėl projektų, remiamų Europos sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės 

biudžeto lėšomis, tinkamai neįvertino lėšų poreikio, vykdė projektuose nenumatytus darbus,  

dėl to 2014 metais papildomai patyrė 508,0 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto išlaidų. 

 

IV. SAVIVALDYBĖS SKOLOS IR SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  

Pasvalio rajono savivaldybės Mokėtinų ir gautinų sumų 2014 m. gruodžio 31 d. 

ataskaitos (forma Nr. 4, metinė) duomenimis:  

◊bendra Savivaldybės mokėtina suma – 14.515,8 tūkst. Lt, lyginant mokėtiną sumą 2014 

metų pradžioje, ji sumažėjo 2.165,9 tūkst. Lt (14.515,8-16.681,7); 

◊ biudžeto lėšų mokėtinos sumos, trunkančios ilgiau kaip 45 dienas, sudarė 702,4 

tūkst. Lt, lyginant su 2014 m. pradžia sumažėjo 460,9 tūkst. Lt. 

 ◊ gautina suma (biudžeto lėšos) – 83,9 tūkst. Lt, arba 14,2 tūkst. Lt mažesnė negu 

metų pradžioje. 

80 proc. mokėtinų sumų sudarė savivaldybės grąžintinos paskolos, 6,4 proc. – 

nuostolingų maršrutų kompensavimas ir mokinių pavėžėjimas, 5,0 proc. – įsiskolinimas 

tiekėjams už prekes ir paslaugas. Savivaldybės skolos kitimas 2011-2014 metais pateiktas 18 

priede.       

 Bendra Savivaldybės skola per 2014 metus sumažėjo 2.165,9 tūkst. Lt ir metų pabaigoje 

sudarė 14.515,8 tūkst. Lt. Savivaldybė skolą per 2014 metus sumažino daugiau nei 10 

procentų, kaip to reikalavo Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 4 dalis.  

 Biudžeto sandaros įstatymo nuostatomis
68

 Savivaldybės biudžetas sudaromas 

biudžetiniams metams. Biudžetiniai metai prasideda sausio 1 d. ir pasibaigia gruodžio 31 d. 

Asignavimų valdytojai atsako už  programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo 

teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą; atsiskaitymus su darbuotojais, 

mokesčių administravimo įstaigomis ir prekių bei paslaugų tiekėjais, išskyrus atvejus, kai 

laiku neapmokamos mokėjimo paraiškos, pateiktos iždui asignavimams gauti.  

Savivaldybėje per 2014 metus darbo užmokesčio įsiskolinimas sumažėjo 1.037,5 tūkst. 

Lt ir metų pabaigoje sudarė 75,1 tūkst. Lt. Darbo užmokesčio įsiskolinimas liko trijose 

biudžetinėse įstaigose – Priešgaisrinėje tarnyboje - 67,1 tūkst. Lt, Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazijoje – 6,0 tūkst. Lt ir Savivaldybės administracijoje – 2,0 tūkst. Lt. Minėtos įstaigos 

nesilaikė  finansinės drausmės (19 priedas). 

Savivaldybės paskolų likutis 2014 m. sausio 1 d. – 11.537,5 tūkst. Lt. 2014 metais 
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 5 straipsnio 1 dalies 7 punktas. 
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Savivaldybės tarybai sprendimais
69

 pritarus dviejų 3.700,0 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų ir 

1.500,0 tūkst. Lt kreditinės linijos ėmimui
70

, sudarytos trys sutartys su Danske Bank A/S dėl 

1.700 tūkst. Lt ir 2.000,0 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų
71

 ir 1.500,0 tūkst. Lt kreditinės linijos 

investiciniams projektams finansuoti. 

Finansų skyriaus pateiktais duomenimis bei ataskaitomis 2014 m. sausio 1 d. nepaimtų 

paskolų likutis sudarė 190,96 tūkst. Lt. 2014 metais paimta 2.828,0 tūkst. Lt (tame skaičiuje 

194,9 tūkst. Lt finansinės nuomos (lizingo) sutartys), grąžinta 2.757,4 tūkst. Lt (tame 

skaičiuje 72,1 tūkst. Lt finansinės nuomos (lizingo) sutartys) paskolų, sumokėta 207,9 tūkst. 

Lt palūkanų. Paimtų paskolų likutis 2014 m. gruodžio 31 d. – 11.608,1 tūkst. Lt (tame 

skaičiuje 122,8 tūkst. Lt finansinės nuomos (lizingo) sutartys) sudaro  beveik 15 proc. 2014 

metų  Savivaldybės biudžeto.  

Savivaldybės paskolų likutis metų pabaigai sudarė 11.608,1 tūkst. Lt, lyginant su 

likučiu metų pradžiai,  padidėjo 70,6 tūkst. Lt.  

Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma 

Nr. 2-sav.) straipsnyje ilgalaikės paskolos (grąžintinos) nurodyta 1.766,3 tūkst. Lt grąžintų 

paskolų 2014 metais, o Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinės 

2014 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (forma Nr.3-sav.) straipsnyje grąžintos vidaus paskolos 

(projektams) nurodyta 2.685,3 tūkst. Lt, skirtumas 919,0 tūkst. Lt; straipsnyje gautos vidaus 

paskolos nurodyta 2.633,1 tūkst. Lt, t.y. pagal Savivaldybės administracijos pateiktas 

paraiškas projektų finansavimui, neįtraukiant 581,3 tūkst. Lt sumos, panaudotos paskolų 

grąžinimui. Atitinkamai neteisinga Ilgalaikių paskolų panaudojimo 2014 m. gruodžio 31 d. 

ataskaita (forma Nr. 4-sav.), nes 10 stulpelyje nenurodytos paskolų grąžinimui panaudotos 

išlaidos.  

16 pastebėjimas. Savivaldybės pateiktose ataskaitose duomenys apie gautas ir 

grąžintas paskolas per 2014 metus ir jų panaudojimą yra neteisingi, nes neįtraukta 581,3 tūkst. 

Lt paskolos, paimtos ir panaudotos kreditinės linijos dengimui ir kreditinių linijų 2014 metų 

apyvarta.  

Paskola panaudota kreditinės linijos dengimui neteisėtai, nes Savivaldybės taryba 2014 

metais sprendimais leido imti paskolas tik investicinių projektų finansavimui. 

 Biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 4 dalis draudžia biudžetinei įstaigai savo 

vardu skolintis lėšų, prisiimti skolinių įsipareigojimų. Pasvalio darželis-mokykla „Liepaitė“ 

pagal 2014 m. sausio 28 d. biuro įrangos nuomos sutartį su AB TEO LT  išsinuomojo su teise 

įsigyti 2,2 tūkst. Lt vertės nešiojamąjį kompiuterį. Įvertinus sutarties turinį pagal 19-ojo 

VSAFAS 9 punkto nuostatas
72

, kompiuterio nuoma priskiriama finansinei nuomai (lizingui). 
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 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. T1-34 ir 2014 m. rugpjūčio 20 d. 

sprendimas Nr. T1-141 „Dėl ilgalaikės paskolos  investiciniams projektams finansuoti“;  

„Dėl kreditinės linijos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“. 
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 2014 m. gruodžio 19 d. Nr. KL201412-0036/ASR-494; 
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 2014 m. birželio 3 d. Nr. K201406-0027/ASR-318 ir 2014 m. spalio 15 d. Nr. K201410-0045/ASR-441. 
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 19-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau tekste – VSAFAS) 9 punkte 

nustatyta, kad nuoma apskaitoje laikoma finansine nuoma, jeigu sutartyje yra nustatyta (arba sutarties sąlygos 

apsprendžia) bent viena iš šių sąlygų: nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui turto 

nuosavybės teisę; nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas turi teisę įsigyti turtą už kainą, kuri, tikimasi, bus 

reikšmingai mažesnė (daugiau nei 30 proc.) už jo tikrąją vertę nuomos laikotarpio pabaigoje, ir nuomos 

laikotarpio pradžioje labai tikėtina, kad šia teise bus pasinaudota. nuomos laikotarpis apima lygią ar ilgesnę nei 

75 procentai turto ekonominio naudingo tarnavimo laiko dalį, net jei turto nuosavybės teisės nenumatoma 

perduoti. Ekonominio tarnavimo laikas apima ribotą laikotarpį, kuriuo gali teikti naudą viešojo sektoriaus ar kito 

subjekto veikloje naudojamas turtas. Ekonominio tarnavimo laikas taip pat gali būti nustatomas pagal gaminių ir 

produkcijos vienetų, kuriuos viešojo sektoriaus subjektas ar kitas subjektas tikisi pagaminti (gauti) naudodamas 



  23 

 17 pastebėjimas. Pasvalio darželis–mokykla „Liepaitė“, savo vardu prisiimdama  

skolinius įsipareigojimus, pažeidė Biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 4 dalį. 

  Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaitoje 

duomenų apie sudarytą finansinės nuomos sutartį ir įsipareigojimus nepateikė, todėl 

Savivaldybės ataskaitose (forma Nr.3-sav., Nr. 4-sav.) duomenys neteisingi. 

 

 V. FINANSINIŲ AUDITŲ REZULTATAI 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2014 metais atliko septynis asignavimų 

valdytojų finansinius auditus. Audito tikslas – įvertinti įstaigos vidaus kontrolę, įskaitant 

finansų valdymą, Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą bei 

ekonomiškumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams, pareikšti nepriklausomą 

nuomonę dėl 2014 metų finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų 

tikrumo ir teisingumo.  

2014 metais atlikus septynių asignavimų valdytojų finansinius auditus, dėl metinių 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pareikštos keturios besąlyginės ir trys sąlyginės 

nuomonės.  

 

18 pastebėjimas. Dalis Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų,  planuodami 

biudžeto asignavimus, nesivadovavo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų 

pajamų ir išlaidų klasifikacija
73

 (toliau – Klasifikacija) ir dalį biudžeto asignavimų panaudojo 

ne pagal patvirtintą sąmatą, o patirtas kasines išlaidas apskaitė netinkamame ekonominės 

klasifikacijos straipsnyje. 

Pasvalio darželis-mokykla „Liepaitė“ 2014 metais 2,5 tūkst. Lt Savivaldybės 

biudžeto asignavimų suplanavo ir panaudojo nesivadovaudama Klasifikacija, todėl Biudžeto 

išlaidų sąmatų vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 2) padidinti 

straipsniai: socialinio draudimo įmokos – 1,1tūkst. Lt; straipsnis ryšių paslaugos – 1,4 tūkst. 

Lt; sumažinti straipsniai: darbo užmokestis – 1,1 tūkst. Lt, ilgalaikio materialiojo turto 

kūrimas ir įsigijimas – 1,4 tūkst. Lt. 

Narteikių mokykla-darželis „Linelis“  22,3 tūkst. Lt Savivaldybės  biudžeto 

asignavimų suplanavo ir panaudojo nesilaikydama Klasifikacijos, dėl to  Biudžeto išlaidų 

sąmatų vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 2) padidinti: straipsnis kitos 

paslaugos – 11,8 tūkst. Lt; straipsnis komunalinės paslaugos – 2,8 tūkst. Lt; straipsnis kitos 

prekės – 7,7 tūkst. Lt; sumažinti straipsniai: ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 

11,1 tūkst. Lt, kitos išlaidos einamiesiems tikslams – 11,2 tūkst. Lt. 

 Priešgaisrinė tarnyba įstaigos darbuotojams išmokėjo pašalpas esant sunkiai 

materialinei būklei ligos ar mirties atvejais, tačiau 1,0 tūkst. Lt šių išmokų apskaitė 

nesivadovaudama Klasifikacija, todėl straipsnis socialinės pašalpos sumažintaos 1,0 tūkst. Lt, 

o straipsnis darbo užmokestis ta pačia suma padidintas. 

 Be to, Priešgaisrinė tarnyba nesilaikė finansinės drausmės, iš Savivaldybės 

administracijos Finansų skyriaus gautas lėšas naudojo ne tiems tikslams, kuriems pagal 

paraiškas paskirta, laikė pinigų likučius banke, kai tuo tarpu buvo skolinga prekių ir paslaugų 

tiekėjams. 

                                                                                                                                                        
šį turtą, skaičių. nuomos laikotarpio pradžioje dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė sudaro ne mažiau kaip 

90 procentų nuomojamo turto tikrosios vertės. 
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 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“. 
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Daujėnų pagrindinėje mokykloje netinkamai sudaryti kasinių išlaidų žiniaraščiai, 

juose pateikta informacija nerodo tikrosios biudžeto lėšų panaudojimo ir paskirstymo pagal 

išlaidų ekonominės klasifikacijos kodus būklės, išlaidos priskiriamos neteisingam 

ekonominės klasifikacijos straipsniui. Mokykla, neturėdama asignavimų atskiriems išlaidų 

ekonominės klasifikacijos straipsniams atitinkamą mėnesį, kasines išlaidas apskaitė prie tų 

išlaidų straipsnių, kuriems turėjo asignavimų. Negalime pasisakyti apie kasinių išlaidų 

apskaitos registrų, iš kurių sudarytos biudžeto vykdymo ataskaitos, teisingumą
74

. Dėl to, kad 

neteisingai apskaitė kasines išlaidas, Daujėnų pagrindinė mokykla Mokėtinų ir gautinų sumų 

ataskaitoje nurodė (11,2 tūkst. Lt) neteisingus duomenis, neatitinkančius apskaitos registro 

(3,8 tūkst. Lt) ir Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinės 

ataskaitos (3,9 tūst. Lt) duomenų. 

 19 pastebėjimas. Dalis asignavimų valdytojų nesivadovavo Valstybės ir savivaldybių 

biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo 

taisyklėmis ir biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamajame rašte pateikė neišsamią, netikslią 

informaciją. 

  Aiškinamasis raštas yra sudedamoji Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio dalis, 

kuriame. asignavimų valdytojai, privalo apibendrinti pagrindinius išlaidų sąmatų vykdymo 

(nevykdymo) rodiklius (pagal patvirtintas programas) ir paaiškinti priežastis, atskleisti kitą 

reikšmingą informaciją, nurodytą Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų 

subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėse
75

.  

Pasvalio darželis–mokykla „Liepaitė“ aiškinamajame rašte nepateikė informacijos 

apie finansinės nuomos įsipareigojimus.  

  Savivaldybės administracija ir Narteikių mokykla – darželis „Linelis“  

nesivadovavo Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio 

biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių 10.5 ir 13 punktais, nes Aiškinamajame rašte 

neatskleidė informacijos apie įgyvendinamus projektus, kuriuos įgyvendinant padarytos 

netinkamos finansuoti išlaidos; netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastys; netinkamų 

finansuoti išlaidų sumą, kurią buvo planuojama apmokėti iš projektui skirtų ES, kitos 

tarptautinės finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų, tačiau nustačius 

pažeidimą ar dėl kitų priežasčių lėšos turėjo būti apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų 

(įskaitant atvejus, kai išlaidos nebuvo apmokėtos iš projektui skirtų ES, kitos tarptautinės 

finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų, ir atvejus, kai išlaidos buvo 

apmokėtos, bet gautos finansavimo lėšos turėjo būti grąžintos, o išlaidos padengtos iš 

valstybės biudžeto lėšų); netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai (pagal 

savivaldybės biudžeto programą). Visa ši informacija nepaskelbta interneto svetainėje. 

Daujėnų pagrindinė mokykla nepateikė informacijos apie biudžetinių lėšų sąskaitoje 

lėšų likučius metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, apie praėjusiais metais 

nepanaudotą lėšų likutį, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus 

asignavimus, nesivadovauta 10 punkto reikalavimų. 
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 Detali informacija pateikiama 2015 m. kovo 31 d. Daujėnų pagrindinės mokyklos finansinio (teisėtumo) 

audito ataskaitoje Nr. A-7, su kuria galima susipažinti  www.pasvalys.lt. 
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Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir 

savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo 
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VI. SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ  

ATASKAITŲ RINKINIO VERTINIMAS 

Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio (toliau – KFAR) duomenimis 

ilgalaikio turto vertė 259.183,59 tūkst. Lt lyginant su 2013 metais padidėjo 2.836,95 tūkst. Lt 

(259.183,59 – 256.346,64), trumpalaikio turto – 12.849,33 tūkst. Lt, lyginant su 2013 metais 

sumažėjo 1.133,47 tūkst. Lt (13.982,8 – 12.849,33), finansavimo sumos –  189.664,32 tūkst. 

Lt, lyginant su 2013 metais padidėjo 850,11 tūkst. Lt (189.664,32 –188.814,21),  

įsipareigojimai – 20.656,46 tūkst. Lt, lyginant su 2013 metais sumažėjo 2.157,77 tūkst. Lt 

(20.656,46 – 22 814,23), grynasis turtas – 61.712,21 tūkst. Lt, lyginant su 2013 metais 

padidėjo 3.011,14 tūkst. Lt (61.712,21 – 58.701,07), einamųjų metų perviršis sudaro 3.270,34 

tūkst. Lt. Pagrindinės veiklos pajamos sudarė 120.207,22 tūkst. Lt , pagrindinės veiklos 

sąnaudos 117.154,05 tūkst. Lt. 

Viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS), vadovaudamiesi Viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymo nuostatomis
76

, buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas 

sudaro pagal apskaitos standartus (toliau – VSAFAS), kurie nustato bendrus apskaitos 

principus, atskleidimus finansinėse ataskaitose, konkrečiai nenurodydami kiekvienam 

subjektui, kada ir kaip juos taikyti, tačiau suteikia galimybę pasirinkti tinkamus apskaitos 

metodus iš kelių apskaitos variantų. Dėl šios priežasties, būtina pasirinkti bendrą VSS grupės 

veiklai tinkančią apskaitos politiką, kuri garantuotų, kad finansinėse ataskaitose teikiama 

informacija tinkama finansinių ataskaitų informacijos vartotojų sprendimams priimti ir 

patikima. 

Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 35 straipsnio 3 dalies nuostatas, 

administracijos direktorius yra atsakingas už KFAR rengimą ir pateikimą. Tam, kad užtikrintų 

KFAR duomenų tikrumą ir teisingumą, Savivaldybės administracija turėtų nustatyti 

pagrindinius apskaitos principus, metodus ir tvarkas, kuriais vadovautųsi visi VSS, 

priklausantys KFAR grupei. 

Kasmet atkreipiame dėmesį, kad, nesant bendros subjektų grupės apskaitos politikos, 

neužtikrinami įstatyme numatyti atsargumo ir/ar palyginamumo principai, nes kiekvienas 

subjektas gali pasirinkti skirtingus apskaitos variantus ir finansinių ataskaitų duomenys dėl 

skirtingų apskaitos metodų ar būdų, gali būti atvaizduoti taip, kad vartotojai negalės palyginti 

jose pateiktų duomenų su kitų viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose pateiktais 

duomenimis ir teisingai įvertinti konkretaus viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės 

pokyčių.  

20 pastebėjimas. 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. 

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklėse
77

, Pasvalio rajono 

savivaldybės iždo apskaitos politikoje
78

, Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus 

                                                                                                                                                        
taisyklių ir formų patvirtinimo“ (su pakeitimais). 
76

 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 19 straipsnio 2 dalis. 

77
 22 punktas. Juridiniai ir fiziniai asmenys nuomos mokestį už valstybinę žemę sumoka į Finansų skyriaus 

sąskaitą, nurodytą deklaracijoje iki kalendorinių metų lapkričio 15 d. 23 punktas. Finansų skyrius tvarko nuomos 

mokesčio už valstybinę žemę apskaitą. (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimas 

Nr. T1-15 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“). 
78

 I dalies Savivaldybės iždo apskaitos organizavimas. 4.13. punktas. Administruoja žemės nuomos mokestį, 

vietines rinkliavas ir kitas nemokestines pajamas, įskaitomas į savivaldybės biudžetą (Pasvalio rajono 
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nuostatuose
79

, nustatyta, kad valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaita tvarkoma 

Savivaldybės administracijos Finansų skyriuje. Savivaldybės administracijos Apskaitos 

skyrius valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaitos iš Finansų skyriaus neperėmė, 

surenkamoji valstybinės žemės nuomos mokesčio sąskaita yra Finansų skyriaus apskaitoje, 

apskaitą tvarko Finansų skyriaus specialistas, o Apskaitos skyriaus apskaitos registre 

„Didžioji knyga“ apskaitomi duomenys apie valstybinės žemės nuomos mokestį, kurie 

gaunami iš Finansų skyriaus.  

21 pastebėjimas. Savivaldybės administracijos ir Iždo apskaitos politikose netinkamai 

reglamentuota nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaita.   

Biudžeto sandaros įstatymo 7 straipsnis nustato, kad asignavimų valdytojai yra 

atsakingi už buhalterinės apskaitos organizavimą ir finansinės atskaitomybės rengimą bei pateikimą 

pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinius pagal VSAFAS, viena iš 

priemonių sumažinti klaidų ir apgaulės riziką bei užtikrinti duomenų finansinių ataskaitų 

rinkiniuose patikimumą, yra vieninga visiems VSS kompiuterinė buhalterinės apskaitos 

programa. Savivaldybės administracija dar 2010 m. įsigijo finansų apskaitos valdymo pagal 

VSAFAS informacinę sistemą, kuri įdiegta visose Savivaldybės biudžetinėse įstaigose. Visos 

įstaigos moka programos palaikymo mokesčius. Tačiau finansų apskaitos valdymo 

informacinę sistemą pilnai įsisavino ir apskaitą 2014 metais tvarkė tik apie 70 proc. 

Savivaldybės biudžetinių įstaigų, likusios – tik atskiras apskaitos sritis. 

 22 pastebėjimas. Buhalterinės apskaitos tvarkymas ne buhalterinės apskaitos programa 

didina klaidų ir neteisingų duomenų finansinių ataskaitų rinkiniuose pateikimo riziką. 

Apskaitos programos dar neįsisavino apie 30 proc. Savivaldybės biudžetinių įstaigų, kuriose 

apskaita tik dalinai tvarkoma programa, nors moka programos palaikymo moketį. 

 

2014 metais atlikus septynių asignavimų valdytojų finansinius auditus, dėl metinių 

finansinių ataskaitų rinkinių pareikštos trys besąlyginės ir trys sąlyginės ir viena neigiama 

nuomonės.  

 

1. Dėl ilgalaikio turto, finansavimo sumų apskaitos 

Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 4 dalies nuostatas apskaitos 

registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys turi būti užregistruojami ūkinės 

operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne 

vėliau kaip per 4 mėnesius. Vadovaujantis 12-ojo VSAFAS 45 punkto nuostatomis, ilgalaikio 

materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas 

pradedamas naudoti.  

 Audito metu nustatyta, kad Savivaldybės administracija ilgalaikio materialiojo turto 

grupės nebaigtos statybos sąskaitoje apskaitė 628,7 tūkst. Lt VšĮ Pasvalio ligoninė virtuvės 

renovaciją. Renovuotose Ligoninės virtuvės patalpose veikla vykdoma, turtas naudojamas 

veikloje, tačiau Savivaldybės administracija nebaigtos statybos sąskaitoje sukaupta verte 

nepadidino atitinkamo nekilnojamojo turto įsigijimo vertės, naudojamam veikloje turtui 

                                                                                                                                                        
savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. DV-715 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės iždo apskaitos vadovo patvirtinimo“). 
79

 6. 4. punktas. vykdyti žemės nuomos mokesčio surinkimą ir apskaitą. (Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. DV-248 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos Finansų skyriaus nuostatų patvirtinimo“). 
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neskaičiavo nusidėvėjimo bei ilgalaikio materialiojo turto (67,0 tūkst. Lt) ir ūkinio 

inventoriaus (29,7 tūkst. Lt) neperdavė valdyti ir naudoti Ligoninei panaudos pagrindais. Dėl 

šios priežasties Savivaldybės administracijos Finansinės būklės ataskaitos nebaigtos statybos 

ir išankstinių mokėjimų straipsnis buvo nepagrįstai padidintas 628,7 tūkst. Lt suma, o pastatų 

straipsnis atitinkamai sumažintas. Pažymėtina kad, užbaigus darbus statybos išlaidos, nebuvo 

kapitalizuotos, sukuriant ilgalaikio turto kortelę finansų valdymo ir apskaitos sistemoje, 

nenustatytas naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinė vertė, neskaičiuotas ilgalaikio turto 

nusidėvėjimas. Tai neatitinka 12 – ojo VSAFAS7 „Ilgalaikis materialus turtas“ 7, 45, 55 

punkto reikalavimų.  

23 pastebėjimas. Savivaldybės administracijos Finansinės būklės ataskaitos nebaigtos 

statybos ir išankstinių mokėjimų straipsnis buvo nepagrįstai padidintas 628,7 tūkst. Lt, o 

pastatų straipsnis atitinkamai sumažintas, nes Savivaldybės administracija ilgalaikio 

materialiojo turto grupės nebaigtos statybos sąskaitoje apskaitė ilgalaikio turto vienetą, kuris 

yra pripažintas tinkamu ir naudojamas veikloje. užbaigus darbus statybos išlaidos, nebuvo 

kapitalizuotos, sukuriant ilgalaikio turto kortelę finansų valdymo ir apskaitos sistemoje, 

nenustatytas naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinė vertė, neskaičiuotas ilgalaikio turto 

nusidėvėjimas. 

Daujėnų pagrindinės mokyklos apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį neatitinka ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitos žiniaraščių duomenų. Įstaiga, 

gruodžio mėn. atlikusi ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo perskaičiavimus ir 

sumažinusi sukauptą nusidėvėjimą 114,5 tūkst. Lt, perskaičiavimo nepagrindė dokumentais, 

buhalterinių sąskaitų įrašai apskaitos registre (Didžioji knyga) neatitinka buhalterinės 

pažymos įrašų. Turto nusidėvėjimo perskaičiavimas atliktas neteisingai ir turtas nusidėvės 

ankščiau nei galutinė nusidėvėjimo data. Todėl Finansinės būklės ataskaitos A.II. „Ilgalaikis 

materialusis turtas“ ir 12–ojo VSAFAS  priedo eilutėje Ilgalaikio materialiojo turto vertė 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nurodyta 264,3 tūkst. Lt suma yra neteisinga. Į turto grupę 

„Transporto priemonės“ pergrupuota savaeigė žoliapjovė, kurį neatitinka transporto 

priemonei keliamų reikalavimų, nesivadovauta 12-ojo VSAFAS 73.6. punkto nuostatomis. 

Atliekamas ilgalaikio materialiojo turto pergrupavimas iš vienos turto grupės į kitą, 8 klasės 

(sąnaudų) sąskaitos klaidų taisymas nesant buhalterinių pažymų. Mokykla atliko stogo 

dangos remontą už 12,4 tūkst. Lt, tačiau pažeidžiant 12-ojo standarto 32.1 punkto nuostatas, 

esminio pagerinimo išlaidomis nepadidino ilgalaikio materialiojo turto (t.y. mokyklos 

pastato) įsigijimo savikainos, o šias išlaidas nurašė į sąnaudas. Dėl to, kad ilgalaikio turto 

remontą pripažino sąnaudomis, o ne padidino ilgalaikio materialiojo turto vertę, finansinės 

būklės ataskaitos straipsnis pastatai sumažintas, o Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnis 

sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina padidintas 12,4 tūkst. Lt suma.  

 24 pastebėjimas. Negalime patvirtinti Daujėnų pagrindinės mokyklos Finansinės 

būklės ataskaitos straipsnio ilgalaikis materialusis turtas ir 12 –ojo VSAFAS priedo eilutės 

ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nurodytos 264,3  tūkst. Lt 

sumos teisingumo.  

Negalime patvirtinti Veiklos rezultatų ataskaitos eilutės nusidėvėjimas ir amortizacija 

nurodytos sumos 61,1 tūkst. Lt  ir apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 

taisymo įtaka nurodytų 114,5 tūkst. Lt teisingumo, o straipsnio sunaudota atsargų padidinta 

12,4 tūkst. Lt. 

Pagal 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 5 straipsnio reikalavimus, 

finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija turi išsamiai ir teisingai rodyti viešojo 
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sektoriaus subjekto turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną.  

Audito metu nustatyta, kad Savivaldybės administracijos Finansinės būklės ataskaitos 

pastatų straipsnis nepagrįstai padidintas 150,5 tūkst. Lt (atitinkamai nepagrįstai buvo 

padidintos finansavimo sumos), nes į pastatų straipsnį buvo įtraukta Pasvalio miesto pirtis 

(inventorinis Nr. 01010007). Administracija 1999 m. atlikusi miesto pirties įrengimo darbus, 

apskaitoje įregistravo ilgalaikio turto vienetą „Pasvalio miesto pirtis“ (įsigijimo savikaina 

194,2 tūkst. Lt), kurio neperdavė Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centrui 

pagyvenusiems ir neįgaliesiems, kurio apskaitoje turtas apskaitomas ir naudojamas veikloje 

pajamoms uždirbti. Savivaldybės administracija veikloje nenaudojamam turtui nepagrįstai 

skaičiavo nusidėvėjimą, kurį apskaitė sąnaudose. 

25 pastebėjimas. Savivaldybės administracijos Finansinės būklės ataskaitos pastatų 

straipsnis nepagrįstai padidintas 150,5 tūkst. Lt (atitinkamai nepagrįstai buvo padidintos 

finansavimo sumos), nes į pastatų straipsnį buvo įtraukta Pasvalio miesto pirtis (inventorinis 

Nr. 01010007), kuri  turėjo būti perduota ir apskaityta Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo 

centrui pagyvenusiems ir neįgaliesiems. Tai nepilnai atitinka 2-ojo VSAFAS „Finansinės 

būklės ataskaita“ 5 straipsnio reikalavimų. 

Pasvalio lopšelis-darželis „Žilvitis“ 2014 m. gruodžio mėn. nesivadovaudamas 12-ojo 

VSAFAS 73.10 punkto nuostatomis, sumokėtą 5,0 tūkst. Lt avansą už automobilį nurodė 

Finansinės būklės ataskaitoje  straipsnyje išankstiniai mokėjimai, nors turėjo nurodyti 

straipsnyje nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai, atitinkamai neteisingi duomenys 

pateiki 12-ojo VSAFAS 1 priede. 

26 pastebėjimas. Finansinės būklės ataskaitos straipsnis išankstiniai mokėjimai 

padidintas, o straipsnis nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai sumažintas 5,0 tūkst. Lt, 

atitinkamai neteisingi duomenys pateiki 12-ojo VSAFAS 1 priede. 

Audito metu nustatyta, kad ne visos įstaigos vadovavosi Buhalterinės apskaitos 

įstatymo 17 straipsniu, kuris nustato, kad finansinės ataskaitos sudaromos pagal sąskaitų 

duomenis ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės įstatymo 19 straipsnio 10 dalies 

nuostatomis, kad ataskaitinių finansinių metų pradžios finansinių ataskaitų straipsnių sumos 

turi sutapti su praėjusių finansinių metų pabaigos finansinių ataskaitų atitinkamų straipsnių 

sumomis. Kai kurių įstaigų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS, 

13-ojo VSAFAS priedų duomenys neatitinka apskaitos registrų duomenims.  

Pvz. Priešgaisrinės tarnybos 12-ojo VSAFAS priedo duomenys metų pradžiai ir 

sukaupta nusidėvėjimo suma metų pradžiai neatitinka suvestinio (Didžioji knyga) ir analitinės 

apskaitos registrų duomenų 1,1 tūkst. Lt suma. 

  VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras į konsolidavimo sistemą 

VSAKIS pateikė kitus finansinių ataskaitų rinkinio duomenis negu nepriklausomo auditoriaus 

audituotus, Savivaldybės Tarybos patvirtintus bei Kontrolės ir audito tarnybai pateiktus. 

Duomenys pateikti į VSAKIS neatitiko apskaitos registro duomenų, ataskaitinių finansinių 

metų pradžios finansinių ataskaitų straipsnių sumos nesutapo su praėjusių finansinių metų 

pabaigos finansinių ataskaitų atitinkamų straipsnių sumomis: 

  

Audituoto 

rinkinio 

duomenys 

Duomenys 

VSAKIS 

sistemoje Skirtumas 

Įsigijimo savikaina m. pradžioje 3.720.731,00 5.576.717,00 -1.855.986,00 

Pergrupavimai 65.777,00 1.872.125,00 -1.806.348,00 

Įsigijimo savikaina m. pabaigoje 3.680.935,00 3.730.573,00 -49.638,00 
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Sukaupta nusidėvėjimo suma  m. pradžioje 2.333.365,00 4.189.351,00 -1.855.986,00 

Pergrupavimai 65.777,00 1.872.125,00 -1.806.348,00 

Sukaupta nusidėvėjimo suma  m. pabaigoje 2.395.859,00 2.445.497,00 -49.638,00 

Daujėnų pagrindinės mokyklos 13-ojo VSAFAS 1 priedas, 12-ojo VSAFAS 1 priedas 

sudarytas ne pagal apskaitos registrų (Didžioji knyga) duomenis, todėl ilgalaikio turto 

įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje, ilgalaikio materialiojo turto likutinė 

vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal turto grupes yra neteisinga. 

 27 pastebėjimas. Įstaigų (Priešgaisrinė tarnyba, VšĮ Pasvalio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centras, Daujėnų pagrindinė mokykla) finansinių ataskaitų aiškinamojo 

rašto priedai (12-ojo, 13-ojo VSAFAS) sudaryti  ne pagal sąskaitų (apskaitos registro) 

duomenis.  

  

2. Dėl gautinų sumų ir įsipareigojimų apskaitos 

Savivaldybės paimtų kreditinių linijų lėšos naudojamos projektų finansavimui išlaidų 

kompensavimo būdu. Savivaldybės administracija, apmokėjusi tiekėjams išlaidas už projektą 

savivaldybės biudžeto lėšomis iš kreditinių linijų, buhalterinėje apskaitoje neregistravo 

sukauptų gautinų ir sukauptų grąžintinų finansavimo sumų savivaldybės biudžetui. 

Savivaldybės administracijos apskaitoje neužregistruotos ankstesniais metais iš savivaldybės 

biudžeto (kreditinių linijų) išlaidų kompensavimo būdu sumokėtos projektų išlaidos, turinčios 

sugrįžti iš ES fondų ateinančiais laikotarpiais sudarė 2014 m. sausio 1 d. – 828,0 tūkst. Lt, 

2014 m. gruodžio 31 d. – 886,5 tūkst. Lt. Atitinkamai įrašai neatlikti ir Savivaldybės iždo 

buhalterinėse sąskaitose.  

28 pastebėjimas. Savivaldybės administracijos Finansinės būklės ataskaitos straipsniai 

per vienerius metus gautinos sumos ir įsipareigojimai sumažinti 828,0 tūkst. Lt (praėjusių 

metų pabaigai) ir 886,5 tūkst. Lt (ataskaitinio laikotarpio pabaigai).  

 Įstaigose (Sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“, Priešgaisrinė tarnyba, 

Švietimo pagalbos tarnyba) nesivadovaujama Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 19 

straipsnio 9 dalies, Inventorizacijos taisyklių 4, 55, 60, 61 punktų nuostatomis, nes ne visos 

skolos suderintos. Nesuderintos skolos, nenaudojamas įstaigos veikloje turtas nesurašyti į 

atskirus inventorizacijos apyrašus. Priešgaisrinė tarnyba, Švietimo pagalbos tarnyba 

neinventorizavo įsipareigojimų (sukauptų nepanaudotų atostogų rezervo).  

 Priešgaisrinės tarnybos, Sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ 

duomenys apie atostoginių kaupinius pateikti Finansinės būklės ataskaitos straipsniuose 

sukauptos gautinos sumos ir sukauptos mokėtinos sumos, neatitinka apskaitos registro 

(Didžioji knyga) 228 ir 695 sąskaitų duomenų. Dėl to negalima pasisakyti apie Finansinės 

būklės ataskaitos straipsniuose sukauptos gautinos sumos 33,4 tūkst. Lt (Priešgaisrinė tarnyba 

– 18,6 tūkst. Lt, Sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ – 14,8 tūkst. Lt) ir 

sukauptos mokėtinos sumos 22,3 tūkst. Lt (Priešgaisrinė tarnyba – 7,5 tūkst. Lt, Sutrikusio 

intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ – 14,8 tūkst. Lt)   likučių teisingumą. 

 29 pastebėjimas. Negalima pasisakyti apie finansinių būklės ataskaitos straipsniuose 

sukauptos gautinos sumos  33,4  tūkst. Lt ir sukauptos mokėtinos sumos 22,3 tūkst. Lt 

nurodytų likučių teisingumą dėl to, kad neatlikta sukauptų nepanaudotų atostogų rezervo 

inventorizacija, apskaitos registrų duomenys neatitinka ataskaitose pateiktų duomenų. 

Daujėnų pagrindinė mokykla nesivadovavo Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 

19 straipsnio 9 dalies, Inventorizacijos taisyklių 60, 61 punktų nuostatomis, gautinoms, 

mokėtinoms sumoms nesurašytas inventorizacijos apyrašas, pateikti tik suderinimo aktai su 
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vienos pusės, t.y. Mokyklos buhalterio parašais, gautinos ir mokėtinos skolos nėra suderintos. 

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje su darbo santykiais susiję įsipareigojimai nurodyta 

suma nesutampa su apskaitos registro (Didžioji knyga) nurodyta suma 0,6 tūkst. Lt, 

nesivadovauta Buhalterinės apskaitos įstatymo 17 straipsnio nuostatomis.  

Gautinų kompensuojamų išlaidų už komunalines paslaugas ir gautinas nuomos pajamas 

apskaitė ne tą ataskaitinį laikotarpį kada jos uždirbtos, todėl Finansinės būklės ataskaitos 

straipsniai kitos gautinos sumos 3,4 tūkst. Lt ir  gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas 

prekes, turtą ir paslaugas“ 0,2 tūkst. Lt sumos yra sumažintos. 

30 pastebėjimas. Dėl to, kad neinventorizuotos skolos tiekėjams, skolos nesuderintos, 

neatitinka su apskaitos registrų duomenimis, negalime patvirtinti Finansinės būklės ataskaitos 

straipsnių tiekėjams mokėtinos sumos 8,3 tūkst. Lt ir su darbo santykiais susiję 

įsipareigojimai 4,4 tūkst. Lt sumų teisingumo (atitinkamai negalime patvirtinti straipsnio 

sukauptos gautinos sumos). 

Dėl to, kad pajamas apskaitė ne tuo ataskaitiniu laikotarpiu kada uždirbtos, finansinės būklės 

straipsnis kitos gautinos sumos sumažintas 3,4 tūkst. Lt, straipsnis gautinos sumos už turto 

naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas sumažintas 0,2 tūkst. Lt. 

   

3. Dėl finansavimo sumų apskaitos 

Sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ finansinės būklės ataskaitos 

straipsnis finansavimo sumos iš valstybės biudžeto neatitinka suvestinio apskaitos registro 

(Didžioji knyga) duomenų, dėl to negalima patvirtinti  ataskaitoje nurodyto 2,4 tūkst. Lt 

likučio teisingumo. 

Priešgaisrinė tarnyba 2013 m. klaidingai pateikė duomenis 20-ojo VSAFAS 4 priede 

bei finansinės būklės ataskaitos straipsnyje finansavimo sumos pagal šaltinius, dėl to kad  

finansavimo sumų likutis 2014 m. pabaigai neatitinka nenudėvėto ilgalaikio materialiojo 

turto, nenurašytų atsargų, išankstinių apmokėjimų ir lėšų likučio banke sumos. Dėl to 

negalime pasisakyti apie finansinės būklės ataskaitos straipsnyje finansavimo sumos nurodyto 

319,3 tūkst. Lt likučio ir sumų pagal finansavimo šaltinius teisingumą. 

Priešgaisrinė tarnyba 2012 metais nemokamai gavo 20,0 tūkst. Lt vertės transporto priemonę – gaisrinį 

automobilį Volvo F613 (inventorinis Nr. 015021). Tačiau 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinyje 20-ojo 

VSAFAS 6 stulpelyje „Neatlygintinai gautas turtas“ 4 eil. „Iš kitų šaltinių“ nenurodė 20,0 tūkst. Lt finansavimo 

sumų.  

2013 metais įsigijo transporto priemonę gaisrinį automobilį Iveco (inventorinis Nr. 015022) už 50.5 tūkst. 

Lt. Už transporto priemonę 25,0 tūkst. Lt sumokėta savivaldybės biudžeto lėšomis ir 25,5 tūkst. Lt kitų šaltinių 

lėšomis. Tačiau 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti klaidingi duomenys apie finansavimo sumas. 20-

ojo VSAFAS 9 stulpelyje „Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai“ 4 eil. „Iš kitų 

šaltinių“ klaidingai nurodė 25,5 tūkst. Lt.  

 

 31 pastebėjimas. Negalime pasisakyti dėl finansinės būklės ataskaitos straipsniuose 

finansavimo sumos pagal šaltinius 321,7 tūkst. Lt teisingumo, nes neatitinka su apskaitos 

registro duomenimis bei nenudėvėto ilgalaikio materialiojo turto, nenurašytų atsargų, 

išankstinių apmokėjimų ir lėšų likučio banke sumai. 

 

 

 

.  
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4. Dėl nuvertėjimo apskaitos 

KFAR duomenimis 2014 metų pabaigai Savivaldybėje apskaityta 16.784,23 tūkst. Lt 

nebaigtos statybos, tai sudaro 6,5 proc. viso ilgalaikio turto vertės. Savivaldybės 

administracijoje apskaityti keturiasdešimt du nebaigtos statybos objektai.  

Savivaldybės administracija nesivadovavo 12-ojo VSAFAS 66 punkto, 22-ojo 

VSAFAS, nes nevertino turto nuvertėjimo požymių. Audito metu nustatyta, kad aštuoni 

nebaigtos statybos objektai
80

, kuriems 2008-2011 metais parengti techniniai projektai už 

178,6 tūkst. Lt, nepradėti įgyvendinti, t.y. darbai nevyksta ilgiau nei dvylika mėnesių. 

Atsižvelgiant į tai, kad yra nuvertėjimo požymių, nenustatyta turto atsiperkamoji vertė, 

nepalyginta su turto balansine verte ir apskaitoje neregistruoti turto nuvertėjimo nuostoliai. 

 32 pastebėjimas. Savivaldybės administracija nesivadovavo 12-ojo VSAFAS 66 

punkto, 22-ojo VSAFAS, nes nevertino turto nuvertėjimo požymių. Savivaldybės 

administracijos nevykdomų projektų sukauptos išlaidos padidino Finansinės būklės ataskaitos 

straipsnį nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 178,6 tūkst. Lt, kadangi yra didelė 

tikimybė, kad šie projektai nebus vykdomi. 

Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ apskaitos duomenimis veiklos pajamų (už vaikų 

išlaikymą Darželyje) įsiskolinimas 2014 m. gruodžio 31 d. – 11,8 tūkst. Lt. Gautina suma už 

vaikų išlaikymą 0,4 tūkst. Lt suma susidariusi 2012 m. birželio mėn., tačiau įstaiga nesiėmė 

veiksmų skolą išsireikalauti, be to skola nenuvertinta, nesivadovauta 17-ojo VSAFAS 36 

punkto nuostatomis. 

33 pastebėjimas. Finansinės būklės ataskaitos straipsnis gautinos sumos padidintas 0,4 

tūkst. Lt, nes gautina suma nenuvertinta, kaip to reikalauja 17-ojo VSAFAS 36 punkto 

nuostatos. 

5. Dėl sąnaudų, išmokų apskaitos 

Savivaldybės administracijoje (su seniūnijomis) ilgalaikio turto nusidėvėjimas buvo 

apskaičiuojamas neteisingai (neteisingai apskaičiuota mėnesio/metinė nusidėvėjimo suma, 

nusidėvėjimo suma apskaičiuota neįvertinus turto nudėvėtos vertės, neteisingai taikyti 

nusidėvėjimo normatyvai metais) – nesivadovauta Savivaldybės administracijos direktoriaus 

2009-12-01 įsakymu Nr. DV-739 patvirtintais ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 

ekonominiais normatyvais. Neteisingai skaičiuojant nusidėvėjimą, ilgalaikio turto likutinė 

vertė neatitinka likusio ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko, per kurį likutinė turto vertė 

turi būti nudėvima. Audito metu iš 240 atrinktų pavyzdžių 102 atvejų nusidėvėjimas buvo 

skaičiuojamas neteisingai (43 proc.). Išanalizavus ilgalaikio turto korteles, nustatyta, kad 

neteisinga nusidėvėjimo suma skaičiuota nuo 2014 m. liepos mėn., o iki liepos mėn. 

skaičiuota mėnesio/metinė nusidėvėjimo suma buvo teisinga.  

Savivaldybės administracija paaiškinime teigia, kad ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

apskaičiavimo klaidos nuo 2014 m. liepos mėn. įvyko dėl naudojamos apskaitos programos 

sutrikimų įdiegus atnaujinimus.  

                                                 
80

 28 butų gyvenamojo namo Ežero g. statyba; Pasvalio miesto Panevėžio g. Svalios tilto rekonstrukcija; 

Daujėnų kadastro vietovės Orijos sausinimo sistemos griovio rekonstrukcija; Gulbinėnų kadastro vietovės 

drenažo rinktuvų rekonstrukcija; Namišių seniūnijos Islikio sausinimo sistemos griovio 1-8-4 pralaidos 

rekonstrukcija; Namišių seniūnijos Islikio sausinimo sistemos griovio 1-12 pralaidos rekonstrukcija; Pumpėnų 

seniūnijos Piliakalnio sausinimo sistemos griovio pralaidos rekonstrukcija; Daujėnų seniūnijos Orijos sausinimo 

sistemos griovio pralaidos rekonstrukcija;  
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Neteisingai skaičiuotas nusidėvėjimas iškreipė finansinių ataskaitų rodiklius: veiklos 

rezultatų ataskaitoje neteisingai atvaizduotos nusidėvėjimo sąnaudos ir finansavimo pajamos, 

finansinės būklės atskaitoje ilgalaikio turto straipsnių sumos ir finansavimo sumos. 

 34 pastebėjimas. Negalime pasisakyti dėl Savivaldybės administracijos veiklos 

rezultatų ataskaitos straipsniuose finansavimo pajamos ir nusidėvėjimo sąnaudos 8.214,5 

tūkst. Lt sumos teisingumo, finansinės būklės ataskaitų straipsniuose ilgalaikio turto ir 

finansavimo sumos nurodytų sumų teisingumo. 

Sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ ir Priešgaisrinė tarnyba 

materialines pašalpas mirties atveju apskaitė veiklos rezultatų ataskaitos ir pinigų srautų 

ataskaitos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo straipsniuose, nesivadovauta 3-ojo 

VSAFAS 13 punkto, 5-ojo VSAFAS 19, 20 punktų, 11-ojo  VFASFAS 12.1. punkto, 24-ojo 

VSAFAS 9.4 10, 19 punktų reikalavimų. Materialinės pašalpos mirties atveju apskaitomos 

veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje pagrindinės veiklos kitos sąnaudos, o pinigų srautų 

ataskaitos straipsnyje kitos išmokos.  

35 pastebėjimas. Dėl to, kad materialines pašalpas mirties atveju apskaitė 

neteisinguose sąnaudų ir išmokų straipsniuose, veiklos rezultatų ataskaitos straipsnis kitos 

sąnaudos sumažintas 5,6 tūkst. Lt, o darbo užmokesčio ir socialinio draudimo straipsnis 

padidinta ta pačia suma, atitinkamai tomis pačiomis sumomis pinigų srautų ataskaitos 

straipsnis kitos išmokos sumažintas, o darbo užmokesčio ir socialinio draudimo straipsnis 

padidintas ta pačia suma: 

Sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ – 0,8 tūkst. Lt,  

Priešgaisrinė tarnyba – 4,8 tūkst. Lt 

Biudžetinės įstaigos pinigų srautų ataskaitos straipsnyje kitos įplaukos nenurodo gautų 

piniginių lėšų iš kitų įmonių už komunalines paslaugas, atitinkamai išmokų dalyje sumažintos 

komunalinių paslaugų sumos (Krinčino A. Vienažindžio pagrindinė mokykla, Daujėnų 

pagrindinė mokykla, Priešgaisrinė tarnyba, Pumpėnų vidurinė mokykla, M. Katiliškio viešoji 

biblioteka), arba nurodomos gautos kitos įplaukos, ir neteisingai nurodomos pervestos kitiems 

subjektams (Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla), materialines pašalpas apskaitė išlaidų 

straipsnyje socialinės išmokos, o ne straipsnyje kitos išmokos (Priešgaisrinė tarnyba). 

Paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems 195,4 tūkst. Lt sumažino 

gautas pinigines lėšas iš pirkėjų už suteiktas paslaugas, atitinkamai ta pačia suma straipsnis 

kitos išmokos sumažintas. Atitinkamai neteisinga 25 – ojo VSAFAS priedo „Segmentai“ 

ataskaita. 

36 pastebėjimas. Dėl to, kad kai kurios biudžetinės įstaigos nenurodo gautų ir išleistų 

piniginių lėšų už komunalines paslaugas, gautų  lėšų iš pirkėjų už suteiktas paslaugas ir kt. 

Pinigų srautų ataskaitos ir aiškinamojo rašto 25 –ojo VSAFAS priedo duomenys neatspindi 

tikro ir teisingo vaizdo. 

 

6. Dėl atsargų apskaitos 

Palyginus biudžetinių įstaigų 8-ojo VFAFAS priedo duomenis su veiklos rezultatų 

ataskaitos atitinkamų straipsnių duomenimis, nustatyta, kad klaidingai į atsargų sunaudojimą 

savo veikloje įtraukiama tiekėjams grąžintų prekių vertė 2,7 tūkst. Lt (Pasvalio krašto 

muziejus), medžiagos nurašomos dvigubai (kaip sunaudotos prekės gamybai ir kaip parduotos 

prekės savikaina) 10,6 tūkst. Lt (Paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems), neapskaitytas ir nenurašytas atsargų už 3,3 tūkst. Lt (Visuomenės sveikatos 
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biuras), dėl atsargų perdavimo kitiems atsakingiems asmenims padidintos 2 klasės apyvartos 

7,3 tūkst. Lt (Krinčino A. Vienažindžio mokykla), nurašytos atsargos klaidingai apskaitytos 

veiklos rezultatų straipsnyje paslaugų sąnaudos 2,2 tūkst. Lt (Muzikos mokykla) ir 1,6 tūkst. 

Lt Pasvalio specialioji mokykla, Svalios pagrindinė mokykla prie atsargų įsigijimo ir 

nurašymo neapskaitė 27,3 tūkst. Lt įsigyto ūkinio inventoriaus vertės, Sutrikusio intelekto 

žmonių užimtumo centras „Viltis“ 8-ojo VSAFAS priedo duomenys neatitinka apskaitos 

registro (Didžioji knyga) duomenų. 

Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai pateikė neteisingus duomenis apie 

nemokamai gautą turtą. Pasvalio lopšelis-darželis „Žilvitis“ 8-ojo VSAFAS priede nenurodė 

5,6 tūkst. Lt nemokamai gautų maisto produktų vertės,  Saločių Antano Poškos vidurinė 

mokykla klaidingai nurodė už 3,7 tūkst. Lt įsigytų atsargų vertę kaip nemokamai gautas 

atsargas. 

37 pastebėjimas. Kai kurios biudžetinės įstaigos aiškinamojo rašto 8-ojo VSAFAS 

priede pateikė neteisingus duomenis. 

 

7. Dėl  ilgalaikių įsipareigojimų, einamųjų metų dalies ir finansinės nuomos 

(lizingo) apskaitos  

Savivaldybės iždas nesivadovavo 17-ojo VSAFAS ir Savivaldybės iždo apskaitos 

vadovo IV dalies Įsipareigojimų registravimas ir įvertinimas 16 punkto nuostatomis, nes 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitos registre (Didžioji knyga) neregistravo 1.998,9 

tūkst. Lt ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalies.  Savivaldybės iždo apskaitos vadovo 

IV dalies Įsipareigojimų registravimas ir įvertinimas 16 punkto nuostatomis, apskaičiuota 

ilgalaikių įsipareigojimų dalis, kuri turi būti grąžinta per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo 

paskutinės ketvirčio dienos, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų (6 klasės) ilgalaikių 

įsipareigojimų einamųjų metų dalies sąskaitą. Savivaldybės iždas finansines ataskaitas sudarė 

ne pagal sąskaitų t.y. apskaitos registro (Didžioji knyga) duomenis ir 1.998,9 tūkst. Lt 

ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį parodė.  

Savivaldybės iždo aiškinamojo rašto lentelėje finansinių įsipareigojimų pokytis per 

ataskaitinį laikotarpį, nurodyti įvykdyti įsipareigojimai per ataskaitinį laikotarpį 2.590,2 tūkst. 

Lt neteisingi, nes pateikti duomenys apie 2013 m. įsipareigojimų įvykdymą; lentelėje 

informacija apie paskolų įvykdymo terminus per vienerius metus nurodyta neteisinga 1.766,0 

tūkst. Lt, t.y.  2014 m. įvykdytų įsipareigojimų suma, o ne ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų 

metų dalis 1.998,91 tūkst. Lt 

Savivaldybės administracija finansinės būklės ataskaitos straipsnyje ilgalaikiai 

įsipareigojimai  nurodyta  45,5 tūkst. Lt padidinta suma, o ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų 

metų dalis ta pačia suma sumažinta, nes iš ilgalaikių įsipareigojimų į trumpalaikius 

įsipareigojimus neperkelta finansinės nuomos (lizingo) einamųjų metų dalis. Atitinkamai 

neteisingos aiškinamojo rašto lentelės finansinių įsipareigojimų pokytis per ataskaitinį 

laikotarpį, ilgalaikės finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis. 

Pasvalio darželis-mokykla „Liepaitė“ pagal finansinės nuomos sutartį išsinuomotas 

nešiojamas kompiuteris neapskaitytas buhalterinės apskaitos registruose, neskaičiuotas 

nusidėvėjimas, neparodytas finansinės būklės bei veiklos rezultatų ataskaitose, kaip to reikalauja 

19-asis VSAFAS. 

38 pastebėjimas. Dėl to, kad savivaldybės administracija neperkėlė ilgalaikių 

įsipareigojimų einamųjų metų dalies, finansinės būklės ataskaitos straipsniai ilgalaikiai 

finansiniai įsipareigojimai padidinti, o ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 
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sumažinta 45,5 tūkst. Lt. Savivaldybės iždo finansinės būklės ataskaitos straipsnio ilgalaikių 

įsipareigojimų ir ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis sudaryti ne pagal apskaitos 

registrų duomenis, neteisingi duomenys pateikti apie paskolų gavimą ir įvykdymą 

aiškinamojo rašto lentelėse. 

 

8. Dėl aiškinamojo rašto 

39 pastebėjimas. Dalis viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinio 

aiškinamuosiuose raštuose atskleidė ne visą pagal VSAFAS privalomą atkleisti informaciją: 

 Bendrojoje dalyje pateikti neišsamūs bendrieji duomenys apie įstaigą; nenurodytas VSS 

kodas, viešojo sektoriaus subjektų grupė, prie kurios priklauso VSS, struktūrinio padalinio 

buveinės adresas ir pagrindinė veikla, informacija apie svarbias sąlygas, kuriomis veikia viešojo 

sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą, 

nesivadovauta 6-ojo VSAFAS 8 punktu (Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla). 

  Nepateikė informacijos kiek darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų sudaro 

kitiems darbuotojams, t.y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis, 

ir kiek tokių darbuotojų yra, nesivadovauta 11-ojo VSAFAS 19 punkto nuostatomis 

(Sutrikusio  intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“, Krinčino Antano Vienažindžio 

pagrindinė mokykla, Pasvalio darželis –mokykla „Liepaitė). 

Apskaitos politikos dalyje nenurodytas įstaigos apskaitoje taikomas reikšmingumo 

kriterijus, nepaaiškinti reikšmingi finansinių ataskaitų straipsnių, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu, pokyčiai, nesivadovauta 1 – ojo VSAFAS 39 punktu ir 6-ojo VSAFAS 15 punktu 

(Sutrikusio  intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“, Krinčino Antano Vienažindžio 

pagrindinė mokykla, Pasvalio darželis –mokykla „Liepaitė, Daujėnų pagrindinė mokykla, VšĮ 

Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras). 

Nepateikta informacija apie nudėvėtą, tačiau vis dar naudojamą veikloje ilgalaikį turtą; 

turtą, kuris nebenaudojamas ar laikinai nenaudojamas VSS veikloje; sutartis, pasirašytas dėl 

ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendrą vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio 

dieną, nesivadovauta 12–ojo VSAFAS 76 punktu (Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė 

mokykla). 

Nepateikta informacija apie turtą, kuris nebenaudojamas VSS veikloje; per ataskaitinį 

laikotarpį patikėjimo teise perduotą kitiems subjektams turto likutinę vertę turto atidavimo 

momentu, nesivadovauta 13–ojo VSAFAS 64 punktu Nepateikta informacija (Krinčino 

Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla).  

Nepateikta informacija (pateikta neišsami, nepilna) apie pagal panaudos sutartis gautą ir 

perduotą turtą, nesivadovauta 19–ojo VSAFAS 62 punktu. (Sutrikusio  intelekto žmonių 

užimtumo centras „Viltis“, Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla, Daujėnų 

pagrindinė mokykla, VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras). 

Nepateikta informacija apie ilgalaikio, trumpalaikio, nematerialiojo turto nuvertėjimą, 

nuvertėjimo panaikinimą ar sumažinimą, nesivadovauta 22–ojo VSAFAS 69, 70, 71 punktais. 

(Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla).  

Nepateikta informacija apie vidutinį per ataskaitinį laikotarpį ir praėjusį ataskaitinį 

laikotarpį darbuotojų skaičių; asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei 

darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, skaičių ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje ir pabaigoje; ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintų išmokų 

šiems asmenims, sumą; priežastis, jei reikšmingai padidėjo ataskaitinio laikotarpio 
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sąnaudomis pripažintų išmokų darbuotojams suma, nesivadovauta 24-ojo VSAFAS 34 

punktu. (Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla). 

Neatskleidė informacijos apie gautinų sumų pripažintą nuvertėjimą ir nepaaiškino 

nuvertėjimo pripažinimo priežasčių, kaip to reikalauja17–ojo VSAFAS 95.2 punktas 

(Pasvalio darželis –mokykla „Liepaitė) 

Neatskleidė informacijos apie turtą, naudojamą pagal finansinės nuomos sutartis, 

finansinės nuomos įsipareigojimų kaip numato 19–ojo VSAFAS 56 punktas (Pasvalio 

darželis –mokykla „Liepaitė).  

Nepateikta informacija apie ilgalaikio turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą 

priežastis, nesivadovauta 12-ojo VSAFAS 76.8. punkto nuostatomis (Daujėnų pagrindinė 

mokykla, VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras);  

Nepateikta informacija dėl esminės klaidos (114.521,68 Lt) taisymo, kaip to reikalauja 

7-ojo VSAFAS 27, 28 punktų nuostatos (Daujėnų pagrindinė mokykla). 

 

VII. TURTO IR LĖŠŲ VALDYMO, NAUDOJIMO, DISPONAVIMO JAIS TEISĖTUMO 

VERTINIMAS 

 

2014 metais atlikus septynių asignavimų valdytojų finansinius auditus, dėl turto ir lėšų 

valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo pareikštos septynios sąlyginės nuomonės.  

 

40 pastebėjimas. Išlieka formalus požiūris į turto valdymą – neužtikrinama, kad turtas 

būtų valdomas teisėtai, siekiant maksimalios naudos. Dalis apskaityto registruotino 

nekilnojamojo turto neįregistruota viešuosiuose registruose kaip reikalauja teisės aktai, 

nepakankamai sparčiai Savivaldybėje vyksta naudojamos valstybinės žemės sklypų ir kitų 

registruotinų daiktinių teisių įforminimas. 

 Įstaigos nesilaikė Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo įstatymo 14 straipsnio ir 9 straipsnio 4 punkte nustatyto viešosios teisės principo 

laikymosi, kad sandoriai dėl savivaldybės turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, 

reglamentuojančių disponavimą valstybės ir  savivaldybės turtu, nustatytais atvejais ir būdais, 

nes suteikė teisę naudotis patikėjimo teise valdomu, naudojamu ir disponuojamu turtu 

subjektams, kuriems jis negalėjo būti perduotas naudoti neatlygintinai, tuo privačioms 

įmonėms suteikė teisę neatlygintinai naudotis savivaldybės turtu ir joms gauti naudą bei 

negavo pajamų už turto nuomą;  neužtikrino turto naudojimo kontrolės, nes ne dėl viso kitų 

subjektų naudojamo turto sudarytos sutartys; turtas neapskaitytas teisės aktų nustatyta tvarka. 

Savivaldybės įstaigos naudojasi kitiems subjektams priklausančiu turtu nepasirašę sutarčių ir 

perdavimo-priėmimo aktų.  

 Įstaigos, perduodamos laikinai naudotis panaudos ar kitais pagrindais Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausantį turtą, neužtikrino turto apsaugos, nes nekontroliavo, ar turto 

gavėjai laikosi sutarčių reikalavimų, ar savo lėšomis apdraudė gautą turtą,  panaudos sutartyse 

nenustatė pareigos panaudos gavėjui apdrausti gautą turtą, kaip nustato Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas ir 

Savivaldybės tarybos  patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos 

pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas: 

1. Savivaldybės administracija, atlikusi pastatų rekonstrukciją ir padidinusi atitinkamo 

ilgalaikio materialiojo turto savikainą rekonstrukcijos verte, nepatikslino turto panaudos 

sutarčių, nepadidino VšĮ Pasvalio ligoninė (toliau – Ligoninė) perduoto turto vertės 4.261,7 
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tūkst. Lt
81

, VšĮ Pasvalio pirminės asmens priežiūros centrui (toliau – PASPC) – 500,0 tūkst. 

Lt
82

. Be to, po atliktos pastatų rekonstrukcijos Joniškėlyje keitėsi patalpų išplanavimas bei 

plotai, tačiau panaudos sutartys nebuvo pakeistos. 

2. Ligoninė naudojasi Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu, Savivaldybės 

administracijos patikėjimo teise valdomu Savivaldybės nekilnojamuoju turtu  – 3 (trimis) 

pastatais ir statiniais
83

 (ūkio dalies, katilinės, elektros pastotės patalpos) ir 7 (septyniais) 

garažais (patalpų indeksai 4G/p ir 5G/p), esančiais adresu Geležinkeliečių g. 70, Pasvalys, 

kurie šiai įstaigai sutartimi  nėra perduoti.  

Audito metu pateikus pastabas, Savivaldybės administracija ir kiti Savivaldybės turto 

valdytojai  2015 metais pakeitė ir patikslino panaudos sutartis, perdavė  1.1. ir 1.2. punktuose 

nurodytą neperduotą turtą. 

3. PASPC pagal turto panaudos sutartį
84

 Savivaldybės administracija perdavė 9 

(devynis) garažus, esančius adresu Geležinkeliečių g. 70, Pasvalys, tačiau perdavimo 

dokumentuose nenurodyta perduotų garažų vertė. Turto valdytojų (seniūnijų, mokyklų) 

sudarytose panaudos sutartyse su PASPC dėl ambulatorijų ir kaimų medicinos punktų patalpų 

(išskyrus Daujėnų pagrindinę mokyklą) nenurodyta perduoto turto vertė. Daujėnų ir Ustukių 

pagrindinių mokyklų sudarytose panaudos sutartyse su PASPC, pateikti neteisingi duomenys 

apie turto valdytoją. Septynių panaudos sutarčių galiojimo terminai pasibaigę
85

.  

4. Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomame Saločių ambulatorijos 

pastate
86

 įrengti kambariai ir apgyvendinti. Savivaldybės administracija sutarčių dėl šių 

patalpų perdavimo ir (ar) išnuomojimo nepateikė. 

 5. Savivaldybės taryba 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. T1-267 „Dėl leidimo 

išnuomoti negyvenamąsias patalpas“ leido Ligoninei nuomoti žmonių sveikatos apsaugai 

neprieštaraujančiai veiklai vykdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 

negyvenamąsias patalpas
87

, esančias Pasvalyje, Geležinkeliečių g. 70, šiuo metu įstaigos 

valdomas ir naudojamas panaudos pagrindais. Priėmus įstatymo nuostatas, draudžiančias 

neatlygintinai perduotą turtą išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenims, 

minėtas Savivaldybės tarybos sprendimas nebuvo panaikintas, todėl Ligoninė iki šiol dviem 

juridiniams ir fiziniam asmeniui nuomoja negyvenamąsias patalpas (159,46 kv. m.). 

 Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu
88

, pajamos iš savivaldybių turto yra 

                                                 
81

 Ligoninės gydomasis korpusas 4 aukštų (inventorinis Nr. 010001, unikalus Nr. 6798-4001-2016, plotas 

6684,45 kv. m.) perduota vertė Ligoninei 2.826.068 Lt, neperduota vertė pagal 2013 m. spalio 1 d. Ilgalaikio 

turto įvertinimo aktą –1.576.781 Lt;  

Ligoninė mūrinė, esanti adresu Vytauto g. 1, Joniškėlis (inventorinis Nr. 010012a, unikalus Nr. 6781-0000-1010, 

plotas 688,08 kv. m.), perduoto turto Ligoninei įsigijimo vertė nenurodyta, neperduota 2009 m. rekonstrukcijos 

vertė – 2.684.978 Lt.  
82

 Ligoninė mūrinė, esanti adresu Vytauto g. 1, Joniškėlis (inventorinis Nr. 010012, unikalus Nr. 6781-0000-

1010, plotas 234,64 kv. m.) perduota vertė PASPC – 49.057 Lt, neperduota vertė – 500.000 Lt.  
83

 Unikalūs Nr. 6798-4001-2027, 6798-4001-2038, 6798-4001-2081; 
84

 2011 m. gruodžio 30 d.  Nr. ASR-585 (pakeista 2013 m. rugpjūčio 1 d.  susitarimu Nr. 1). 
85

 2000 m. gruodžio 12 d. panaudos sutartis Nr.5 Dėl Grūžių med. punkto patalpų; 2001 m. birželio 1 d. 

panaudos sutartis dėl Meškalaukio med. punkto patalpų; 2001 m. liepos 9 d. Valstybės turto panaudos sutartis 

Nr. 31 su Administracijos švietimo ir sporto skyriumi dėl Jurgėnų med. punkto patalpų; 2003 m. sausio 3 d. 

panaudos sutartis Nr.1 dėl Girsūdų med. punkto patalpų; 2005 m. kovo 21 d. panaudos sutartis Nr. 4 dėl 

Tetirvinų med. punkto patalpų; 2005 m. balandžio 4 d. panaudos sutartis Nr. GP-2 dėl Kraštų med. punkto 

patalpų; 1999 m. kovo1 d. panaudos sutartis Nr. 1-99 dėl Ustukių med. punkto patalpų. 
86

 Inventorinis Nr. 010007. 
87

 Kadastrinių matavimų byloje Nr. 67/1227 pastatas pažymėtas – 1D2/p, unikalus Nr. 67/984-0012-01-6, 

patalpų indeksai:  pusrūsyje nuo P-7 iki P-10, P-13, P-14, nuo P-53 iki P-57, ½ P-58, I aukšte 1-16, 1-94, nuo 1-

102 iki 1-119, II aukšte 3/5 1-151, nuo 1-152 iki 1-156, visų patalpų bendras plotas – 520,17 kv.m) 
88

  Lietuvos respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nt. I-430 (su vėlesniais pakeitimais) 22 str. 1 
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Savivaldybės biudžeto pajamų šaltinis ir naudojamos savivaldybių vykdomoms programoms 

finansuoti. 

Atkreipiame dėmesį, kad audito metu informavome Savivaldybės administraciją apie 

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatoms 

prieštaraujantį Savivaldybės tarybos sprendimą, tačiau sprendimas nepanaikintas. 

 6. PASPC pagal panaudos sutartis iš Savivaldybės administracijos gauto 5.809,4 tūkst. 

Lt vertės turto, o Ligoninė gautų pagal panaudos sutartį
89

 negyvenamųjų patalpų
90

, esančių 

adresu Geležinkeliečių g. 70, Pasvalys, kurių vertė – 8.270,7 tūkst. Lt, neapskaitė 

nebalansinėse sąskaitose pagal 19-ojo VSAFAS 45 punkto reikalavimus
91

. 

 7. Savivaldybės administracijoje apskaityta daugiau kaip 300 Savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančių pastatų, kurių bendra įsigijimo vertė virš 52.288 tūkst. Lt, infrastruktūros 

statiniai (turto vienetų nurodyti negalime dėl neteisingos jų apskaitos), kurių vertė 326.979,4 

tūkst. Lt. Savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis, tik apie 20 proc. valstybinės 

žemės sklypų po pastatais įstatymų
92

 nustatyta tvarka suformuoti, įregistruoti Nekilnojamojo 

turto kadastre, sudarytos panaudos sutartys, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir 

apskaityti įstaigos apskaitos registruose, po statiniais sutvarkytos žemės dar mažiau. 

Auditų metu nustatyta, kad Daujėnų pagrindinė mokykla, Švietimo pagalbos tarnyba, 

Narteikių mokykla-darželis „Linelis“ naudojasi valstybine žeme po pastatais ir statiniais, 

kurie nėra suformuoti, neįregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre, nesudarytos panaudos 

sutartys, neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir neapskaityti įstaigos apskaitos 

registruose. 

8. Savivaldybės taryba leido
93

 viešo konkurso būdu išnuomoti mokinių maitinimo 

paslaugų teikimui Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas, nustatė kainą ir 

patvirtino Bendrojo lavinimo mokyklų negyvenamųjų patalpų ir kito materialiojo turto 

nuomos mokinių maitinimui organizuoti tipinę sutartį (toliau– Sutartis). 

Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

gimnazija, Vaškų vidurinė mokykla ir Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla 2014 metais 

negyvenamųjų patalpų nuomos mokestį maitinimo paslaugą teikiančiai įmonei apskaičiavo už 

10 mėnesių. Mokyklos neskaičiavo nuomos mokesčio už liepos ir rugpjūčio mėnesius, kai 

mokiniai atostogauja, nors Sutartis išimčių nenumato. Mokyklos pateikė informaciją kad 

neteisėtai 2014 metais sumažintą nuomos mokestį perskaičiavo 2015 metais, išskyrus 

Pasvalio Svalios pagrindinę mokyklą. 

Sutarties 1 ir 11  punktais nustatyta, kad nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui 

ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą pagal pridedamą prie šios Sutarties sąrašą bei 

negyvenamąsias patalpas naudoti organizuojant moksleivių maitinimą. Nuomininkas 

įsipareigoja savo lėšomis remontuoti valgyklų įrangą ir ne rečiau kaip kas 3 metai atlikti 

nuomojamų patalpų paprastąjį remontą. 

 Mokyklos maitinimo paslaugų teikėjams kartu su išnuomotomis patalpomis perdavė 

neatlygintinai naudotis ir tose patalpose esančią maisto gaminimo įrangą, baldus, kitą 

                                                                                                                                                        
d. 2 p. 
89

 2011 m. gruodžio 30 d. Savivaldybės turto panaudos sutartis Nr. ASR-584; 
90

 Unikalus Nr. 6798-4001-2070, inventoriniai Nr. 01010008, 01010009, plotas 1998,41 kv. m.; 
91

 45 punktas. Viešojo sektoriaus subjektas turtą, gautą pagal panaudos sutartis, registruoja nebalansinėse 

sąskaitose turto kontrolei užtikrinti. 
92

  Lietuvos Respublikos 2000 m. birželio 27 d.  Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas Nr. VIII-1764, Lietuvos 

Respublikos 1996 m.  rugsėjo 24 d. Nekilnojamojo turto registro įstatymas Nr. I-1539. 
93

 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimas Nr. T1-231 „Dėl bendrojo lavinimo 

mokyklų negyvenamųjų patalpų nuomos mokinių maitinimui organizuoti“. 
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inventorių. Pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymo 14 straipsnio 1 dalį neatlygintinai Savivaldybės turtas gali būti perduotas tik 

įstatyme nurodytiems subjektams, tarp kurių baigtinio sąrašo nėra privačių pelno siekiančių 

juridinių asmenų. Verslo subjektams turtas gali būti nuomojamas už atlygį. 

9. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 5 dalis (iki 2014 m. spalio 1 d. – 13 straipsnio 3 dalis) 

ir Savivaldybės tarybos patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos 

pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas
94

 numato panaudos 

gavėjo pareigą savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ir statinio kapitalinį 

remontą, kito ilgalaikio turto remontą, apmokėti visas turto išlaikymo išlaidas, apdrausti visą 

gaunamą materialųjį turtą ir kt. 

Savivaldybės administracija panaudos teise yra perdavusi Savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančio turto už 43.751,6 tūkst. Lt (įsigijimo verte), iš jų daugiau kaip 92 procentai 

perduoti trims į Savivaldybės įsteigtiems subjektams: UAB „Pasvalio vandenys“ – už 

12.026,0 tūkst. Lt; VšĮ „Pasvalio ligoninė“ – už 22.121,8 tūkst. Lt; PASPC – už 6.151,3 tūkst. 

Lt. Audito metu nustatyta, kad šiems trims subjektams perduotas neatlygintinai naudotis 

Savivaldybės turtas nėra apdraustas. 

   41 pastebėjimas. Savivaldybėje turto inventorizacijos atliekamos formaliai, 

nesivadovaujant Inventorizacijos taisyklėmis. Iki šiol neišspręstas klausimas dėl Savivaldybės  

funkcijoms atlikti nereikalingo ar nenaudojamo (negalimo naudoti) Savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančio nekilnojamojo turto tolimesnio panaudojimo, nurašymo ar realizavimo ir 

taip nesivadovaujama Valstybės ir savivaldybių turto valdymo ir disponavimo juo įstatymo 9 

straipsnyje įtvirtintais visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais. 

 Nustatyta atvejų, kai Savivaldybėje apskaitant turtą nesivadovaujama VSAFAS: 

1. PASPC neinventorizavo pagal panaudos sutartis gautų 3 (trijų) garažų
95

 ir 

negyvenamųjų patalpų
96

, esančių adresu  Vytauto g. 1, Joniškėlis, negyvenamųjų patalpų
97

 ir 

9 (devynių) garažų
98

, esančių adresu Geležinkeliečių g. 70, Pasvalys, medicinos punktų ir 

ambulatorijų patalpų. PASPC ir Ligoninės inventorizacijos aprašuose nenurodytas turto 

panaudos pabaigos laikas, neįvertinta jų būklė. 

2. Beveik kiekvieno audito metu įstaigose randame nereikalingo ar nenaudojamo 

(negalimo naudoti) turto, tame skaičiuje ir nekilnojamojo, kurį reikia remontuoti, nurašyti ir 

išardyti, ar nugriauti, tačiau šiam turtui  inventorizacijos metu atskiri netinkamo naudoti turto 

aprašai nesudaryti.  

Pavyzdžiui  

Apie 20 procentų Savivaldybės būsto fondo yra nenaudojama dėl prastos būklės (Savivaldybės 

būsto fonde 251 objektas, nenaudojami – 49). Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo 

renovuoto Joniškėlio poliklinikos-ligoninės pastato dalis (apie 150 kv.m.) nenaudojama, apleista. Prie 

šio pastato esantys ūkiniai pastatai yra avarinės būklės, nenaudojami. 

 

                                                 
94

 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 24 d.  sprendimas Nr. T1-214 „Dėl Savivaldybės turto 

perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašo patvirtinimo“. (nauja 
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Savivaldybės įstaigose yra nenaudojamų transporto priemonių: Pumpėnų vidurinėje mokykloje 

(1992m. Ford Tranzit, valst. Nr. BVF 089) Pasvalio lopšelyje-darželyje „Žilvitis“(1998 m. Ford 

Tranzit, valst. Nr.FPP 461, Krinčino seniūnijoje(1990 m. Audi-100, valst. Nr.FPP 958), tačiau jos 

nenurašytos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Nereikalingo nekilnojamojo turto būklė kasmet blogėja, o pastatai ir statiniai, kuriuos 

planuojama nugriauti, dėl avarinės būklės gali kelti pavojų aplinkai. Savivaldybės 

administracija audito metu nepateikė informacijos apie  Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio  nereikalingo, ar netinkamo (negalimo) naudoti nekilnojamojo turto (pastatų ir 

statinių), kurį planuojama griauti ar perduoti tretiesiems asmenims, skaičių ir būklę. 

3. Savivaldybės taryba nėra įgyvendinusi Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (2002-

10-03 Nr. IX-1113) 6 straipsnio 4 dalies nuostatos, kad vietinės reikšmės kelių sąrašus 

tvirtina savivaldybių tarybos. Nesat patvirtinto vietinės reikšmės kelių sąrašo, negalima 

nustatyti, ar visi vietinės reikšmės keliai, gatvės apskaityti. Savivaldybės vietinės reikšmės 

kelių apskaita nėra tiksli: apskaitoma atskiromis atkarpomis, atlikus tų atkarpų kapitalinį 

remontą (rekonstrukciją). Dažnai nėra nurodomas kelio ilgis, taip pat nėra nurodoma, kokie 

kelio elementai yra apskaityti kaip sudėtinės kelio dalys. Įvertinus atliktos inventorizacijos 

žiniaraščio duomenis, yra požymių, kad inventorizacija atlikta formaliai – nepareikšta pastabų 

dėl kelių būklės ar nuvertėjimo požymių, pastabų, kad apskaitoma tik dalis turto vieneto 

(apskaitoma kelio atkarpos), nes inventorizacijos sąrašai yra tapatūs netikslių apskaitos 

registrų duomenims. Savivaldybėje tik labai mažai daliai vietinės reikšmės kelių yra atlikta 

techninė inventorizacija ir jie įregistruoti nekilnojamojo turto registre (savivaldybės 

duomenimis inventorizacija atlikta Joniškėlio mieste, Žilpamūšio, Diliauskų ir kalno 

gyvenvietėse, Pasvalio mieste Žalioji g.). Kadangi kelias yra inžinerinis statinys, jo teisinis 

registravimas yra privalomas.  

Savivaldybės administracijoje dalis infrasruktūros statinių ir kito turto apskaityta ne 

atskirais objektais, bet bendrai pagal turto rūšis, dėl to negalima identifikuoti atskirų turto 

vienetų. Analitinės apskaitos registruose (kortelėse) nėra nurodytų požymių  ir techninių turto 

duomenų (plotų, kelio ilgio, dangos ir kt). 

     Pavyzdžiui 

Tvenkiniai (inv. Nr. 02010001), įsigijimo vertė 1.442,3 tūkst. Lt; tiltai (inv. Nr. 020200001), įsigijimo 

vertė 5.305,5 tūkst. Lt; pralaidos (inv. Nr. 02030001), įsigijimo vertė 10.865,3 tūkst. Lt ir t.t.  

 

42 pastebėjimas. Asignavimų valdytojai, naudodami Savivaldybės biudžeto 

asignavimus ir prisiimdami įsipareigojimus, neužtikrino biudžetinės drausmės ir Lietuvos 

Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytos asignavimų 

valdytojui pareigos – biudžeto asignavimus naudoti teisėtai, ekonomiškai ir efektyviai ir 

rezultatyviai: 

 1. Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko įsakymu
99

 

nustatyta, kad darbinėje parengtyje esančių gaisrinių automobilių su karbiuratoriniais 

varikliais užvesto variklio darbo trukmė atliekant kasdienę techninę priežiūrą (toliau- KTP) 

neturi viršyti 3 min, su dyzeliniais varikliais – ne daugiau 5 min. Pasvalio rajono savivaldybės 

priešgaisrinė tarnyba (toliau – Tarnyba) 2014 metais KTP taikė 3 minučių trukmę ne tik 

darbinėje parengtyje esantiems, bet ir rezerviniams gaisriniams automobiliams. Per 2014 

metus Tarnyba KTP sunaudojo daugiau kaip 1 toną degalų. Priešgaisrinės tarnybos vadovo 
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įsakymu
100

 užvesto variklio darbo trukmė atliekant KTP pailginta 2 minutėmis ir nustatyta 

maksimali 5 minučių trukmė. Vadovo sprendimas pailginti KTP laiką nemotyvuotas, todėl 

kyla abejonių dėl jo pagrįstumo ir Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo racionalumo. 

Tarnyba atlieka valstybines (perduotas Savivaldybei) funkcijas, tačiau valstybės biudžeto lėšų 

Tarnybos išlaikymui neužtenka, todėl kasmet daugiau kaip 100 tūkst. Lt (apie 13 proc. viso 

įstaigos finansavimo) skiriama iš Savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms 

finansuoti. 

2. Tvirtinant 2014 metų Savivaldybės biudžetą 6 priede
101

  investiciniam projektui „VšĮ 

Pasvalio ligoninė I aukšto gydomojo korpuso renovacija“ numatyta 370 tūkst. Lt (350,0 tūkst. 

Lt VIP ir 20,0 tūkst. Lt - Savivaldybės biudžeto lėšos). Savivaldybės administracija 2014 m. 

balandžio 30 d. patikslintame investiciniame projekte numatė 210,0 tūkst. Lt prisidėjimą 

savivaldybės biudžeto lėšomis ir apie tai 2014 m. rugpjūčio 1 d. informavo Sveikatos 

apsaugos ministeriją. Ligoninė 2014 m. birželio mėn. atliko viešųjų pirkimų procedūras, 

Savivaldybės administracija 2014 m. liepos mėn. sudarė sutartį dėl darbų atlikimo už 604.990 

Lt, t.y. viršijant Tarybos sprendimu šiam projektui patvirtintą 370,0 tūkst. Lt sumą. 

 Asignavimų planas šiam projektui Savivaldybės tarybos sprendimu
102

 buvo padidintas 

iki 665,0 tūkst. Lt (455,0 tūkst. Lt VIP ir 210,0 tūkst. Lt – Savivaldybės biudžeto lėšos) tik 

2014 metų gruodžio mėn. 

 3. Pasvalio švietimo pagalbos tarnyba (toliau – ŠPT) 2014 metais organizavo 

mokymus, seminarus, konferencijas, kurių metu buvo naudojamos kanceliarinės išlaidos, 

maisto produktai ir pan. ŠPT nesudarė renginių išlaidų sąmatų, todėl renginiai buvo 

organizuojami be įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintų išlaidų sąmatų, dėl to 

negalėjo tiksliai įvertinti, kiek konkrečiam renginiui padaryta išlaidų ir ar teisingai 

apskaičiuotos išlaidos ir išrašytos sąskaitos renginių dalyviams. 

4. 2014 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės autoparką sudarė daugiau kaip 100 

Savivaldybės biudžetinių įstaigų valdomų ir naudojamų automobilių. 

Automobilių ridos limitai 2014 metams nenustatyti: vienuolikai automobilių – 

Priešgaisrinėje tarnyboje; keturiems automobiliams – Pasvalio sporto mokykloje, Joniškėlio 

Gabrielės Petkevičaitės–Bitės gimnazijoje; dviem automobiliams – Savivaldybės 

administracijoje, Pasvalio miesto seniūnijoje, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje, Pumpėnų 

vidurinėje, Daujėnų ir Pasvalio Lėvens pagrindinėse mokyklose, Pasvalio specialiojoje 

mokykloje, Narteikių mokykloje–darželyje „Linelis“, Grūžių vaikų globos namuose, Pasvalio 

kultūros centre, Pasvalio lopšelyje–darželyje „Žilvitis“; vienam automobiliui – Daujėnų ir 

Krinčino seniūnijose, Pasvalio Svalios pagrindinėje mokykloje, Sutrikusio intelekto žmonių 

užimtumo centre „Viltis“. 

2014 metais nustatyti ridos limitai viršyti: 13,7 tūkst. km – Pumpėnų seniūnijoje 

automobiliu VW Caddy nuvažiuota 27,7 tūkst. km, nors limitas 14,0 tūkst. km; 9,0 tūkst. km 

– Pasvalio apylinkių seniūnijoje,  automobiliu VW Transporter nuvažiuota 19,0 tūkst. km, 

nors limitas 10 tūkst. km; 4,2 tūkst. km – Pušaloto seniūnijoje VW Caddy nuvažiuota 18,2 

tūkst. km, nors limitas 14,0 tūkst. km; 3,9 tūkst. km – Saločių seniūnijoje automobiliu Ford 

Tranzit nuvažiuota 21,9 tūkst. km, nors limitas 18,0 tūkst. km;  2,9 tūkst. km – Saločių 

seniūnijoje VW Caddy nuvažiuota 14,9 tūkst. km, nors limitas 12,0 tūkst. km; 2,4 tūkst. km – 

Saločių seniūnijoje Citroen Berlingo nuvažiuota 14,4 tūkst. km, nors limitas 12,0 tūkst. km;  
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 Nustatytos reikšmingai (daugiau kaip 2 litrai 100 km) didesnės degalų sunaudojimo 

normos: Savivaldybės administracijoje automobiliui Audi 100 (valst. Nr. CPL 555) nustatyta 

– 14,08 l/100 km, nors norma apskaičiuota pagal Metodiką 12,14 l/100 km; Savivaldybės 

administracijoje automobiliui Škoda Superb (valst. Nr. HJL 474) nustatyta – 10,21 l/100 km, 

nors norma apskaičiuota pagal Metodiką – 7,2 l/100 km. (2015 metais norma sumažinta iki 

7,38 l/100 km),  

Pasvalio sporto mokykla trims automobiliams žiemos periodui nustatė iki 28 proc. 

didesnes degalų sunaudojimo normas, nors pagal Metodiką, dirbant žiemą kuro norma gali 

būti didinama 10 procentų.  

Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu nustatyta Savivaldybės 

tarybos išimtinė kompetencija – nustatyti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisykles, išskyrus atvejus, kai tvarka yra  

nustatyta įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose. Savivaldybėje 

transporto priemonių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Pasvalio rajono savivaldybės 

biudžetinėse įstaigose taisyklės, kurios užtikrintų Savivaldybės turto valdymo principų 

laikymąsi ir racionalų lėšų naudojimą, nenustatytos.   

43 pastebėjimas. Savivaldybės įstaigos prekes ir paslaugas įsigijo neatlikę viešųjų 

pirkimų procedūrų, pažeidė bendrą viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo trukmės principą, 

nesilaikė pirkimo sutarties turiniui keliamų būtinųjų reikalavimų, todėl neužtikrino Viešųjų 

pirkimų įstatymo 3 str. 2 d. įtvirtinto viešųjų pirkimų tikslo – vadovaujantis šio įstatymo 

reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų 

prekių, paslaugų ir darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Be to, viešai nesuteikdama 

prekių ir paslaugų tiekėjams pakankamai informacijos apie pirkimus bei vykdydama pirkimus 

iš vieno tiekėjo iškreipė konkurenciją:  

 16. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla, Švietimo pagalbos tarnyba, 

2014 metais atlikusi apklausą įsigijo kompiuterinę techniką, tačiau nepateikė motyvuoto 

sprendimo neatlikti centrinės perkančiosios organizacijos kataloge siūlomų prekių, paslaugų 

ar darbų pirkimo; Priešgaisrinėje tarnyboje, Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinėje 

mokykloje nesilaikoma Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalimi nustatytų būtinųjų 

reikalavimu raštu su tiekėjais ir rangovais sudaromoms sutartims; Priešgaisrinėje tarnyboje, 

Daujėnų, Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinėse mokyklose sudarytos prekių ir 

paslaugų pirkimo sutartys nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje įtvirtinto 

bendro 3 metų viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo trukmės principo; Krinčino Antano 

Vienažindžio pagrindinėje mokykloje, Priešgaisrinėje tarnyboje neužtikrinti pirkimų viešumo 

ir skaidrumo principai, nes įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka nepaskelbė supaprastintų 

pirkimų taisyklių, Priešgaisrinė tarnyba nerengė, netvirtino ir neskelbė pirkimų planų ir mažos 

vertės pirkimų ataskaitų. 

 44 pastebėjimas. Valstybinėje tarnyboje dirbantys Savivaldybės biudžetinių įstaigų 

darbuotojai ne visada laikosi Viešųjų ir privačių intereso derinimo valstybės tarnyboje 

įstatymo nuostatų: 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas nustato, kad 

viešųjų interesų viršenybei užtikrinti asmenims, dirbantiems valstybinėje tarnyboje,  

draudžiama: dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti 

sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą;  naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. 

17. Pateiktus projektus Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

finansavimui gauti, vertina Savivaldybės tarybos sudaryta komisija (toliau – Komisija). 
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Komisijos pirmininke paskirta Švietimo pagalbos tarnybos psichologė, kuri parengė ir pateikė 

Komisijai svarstymui projektą „Kartu su vaiku – 3“. Komisijai svarstant minėtą projektą 

nenusišalino nuo savo parengto projekto vertinimo, užpildė projekto vertinimo anketą, kurios 

įvertinimo balas priskiriamas finansuojamam projektui. Projektui skirta 1,5 tūkst. Lt, iš jų 0,4 

tūkst. Lt apmokėjimui už darbą lektoriams. Projektą pati ir vykdė ir gavo papildomą 

apmokėjimą kaip lektorė. 

18. Švietimo pagalbos tarnyboje 2014 metais paslaugų (lektorių) sutartys buvo 

sudaromos ir su tos pačios įstaigos darbuotojais (direktoriumi, psichologais, specialiaisiais 

pedagogais) ir jiems už lektoriaus paslaugas  apmokama papildomai.  

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nuomone, biudžetinė įstaiga neturėtų su šioje 

įstaigoje dirbančiais darbuotojais sudaryti papildomų mokymo paslaugų teikimo sutarčių, 

jeigu ši funkcija yra numatyta darbuotojų pareigybių aprašymuose, arba jeigu šios įstaigos 

darbuotojai patys sukuria sau papildomas darbo vietas arba kontroliuoja procesus, susijusius 

su jų papildomai teikiamomis mokymo paslaugomis. Įstatymas įpareigoja valstybinėje 

tarnyboje dirbančius asmenis nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti
103

. 

 
REKOMENDACIJOS  

1. Parengti ir pateikti Savivaldybės tarybai išklaus yti bei patvirtinti Savivaldybės 

plėtros strateginio plano įgyvendinimo metinę ataskaitą už 2014 metus (žr. ataskaitos 1 

pastebėjimas); 

2. Įpareigoti Priešgaisrinę tarnybą parengti 2014 metų veiklos ataskaitą ir pateikti 

savivaldybės tarybai. Pareikalauti, kad ataskaita apie veiklą būtų rengiama ir Savivaldybės 

tarybai teikiama kasmet (žr. ataskaitos 2 pastebėjimas); 

3. Nustatyti Savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų naudojimo tvarką (žr. ataskaitos 3 

pastebėjimas); 

4. Užtikrinti, kad investiciniams projektams panaudotos Savivaldybės biudžeto lėšos 

išlaidų kompensavimo būdu, būtų apskaitomos teisės aktų nustatyta tvarka (žr. ataskaitos 4, 

14, 28 pastebėjimai); 

5. Savivaldybės biudžete planuojamą skolintų lėšų poreikį (deficitą) pagrįsti detalia 

lėšų poreikio investiciniams projektams finansuoti analize (žr. ataskaitos 5 pastebėjimas); 

6. Numatyti priemones žemės nuomos mokesčio skolų mažinimui. Glaudžiau 

bendradarbiauti su Nacionaline žemės tarnyba sprendžiant valstybinės žemės nuomos 

klausimus (žr. ataskaitos 7 pastebėjimas); 

7. Nedelsiant spręsti valstybinės žemės sklypų, priklausančių garažų bendrijoms ir 

esančių po daugiabučiais namais suformavimo ir apmokestinimo valstybinės žemės nuomos 

mokesčiu klausimą (žr. ataskaitos 8 pastebėjimas); 

8. Užtikrinti, kad vietinės rinkliavos atitiktų teisės aktų reikalavimus (žr. ataskaitos 9 

pastebėjimas); 

9. Užtikrinti, kad Savivaldybės biudžeto asignavimai būtų planuojami ir naudojami 

racionaliai, teisės aktų nustatyta tvarka (žr. ataskaitos 10, 42 pastebėjimai); 

10. Teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti vienodas Savivaldybės biudžetinių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas (apibrėžti asmeninių, profesinių švenčių sampratą, 

vienkartinių skatinamųjų, materialinių išmokų dydžius ir kt) (žr. ataskaitos 11 pastebėjimas); 

11. Užtikrinti, kad Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų internetiniės svetainės  
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atitiktų  teisės aktų reikalavimus, ir kad duomenys jose būtų tikri ir teisingi (žr. ataskaitos 12 

pastebėjimas); 

12. Patikslinti vežėjo (UAB „Pasvalio autobusų parkas“) patirtų išlaidų dėl nemokamo 

mokinių vežimo kompensavimo tvarką (žr. ataskaitos 13 pastebėjimas); 

13. Išanalizuoti įsiskolinimo, susidariusio nekompensavus vežėjo patirtus nuostolius 

vežant keleivius vietinio (reguliaraus) susisiekimo maršrutais, didėjimo priežastis ir numatyti 

priemones jam mažinti (žr. ataskaitos 13 pastebėjimas); 

14. Užtikrinti, kad paskolos ir /ar (lizingas) būtų naudojamos Savivaldybės tarybos 

sprendimuose numatytiems tikslams, o apskaitoje ir ataskaitose atvaizduojamos teisingai (žr. 

ataskaitos 14, 16, 38 pastebėjimai); 

15. Užtikrinti, kad, įgyvendinant investicinius projektus, nebūtų patiriamos netinkamos 

finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir papildomų darbų išlaidos apmokamos iš Savivaldybės 

biudžeto lėšų (žr. ataskaitos 15 pastebėjimas); 

16. Siekiant užtikrinti, kad savivaldybės KFAR pateikta informacija būtų išsami ir 

teisingai atspindėtų VSS finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius, pinigų 

srautus., nustatyti vieningus visiems VSS pagrindinius apskaitos politikos ir ataskaitų rinkinių 

rengimo principus, patikslinti Administracijos ir Iždo apskaitos politikas dėl žemės nuomos 

mokesčio apskaitos (žr. ataskaitos 20, 21 pastebėjimas); 

17. Užtikrinti, kad visi Savivaldybės VSS apskaitą tvarkytų buhalterinės apskaitos 

programa (žr. ataskaitos 22 pastebėjimas); 

 19. Užbaigus statybos ar rekonstrukcijos darbus, nebaigtos statybos  išlaidas laiku 

perkelti į atitinkamas turto grupes pagal VSAFAS reikalavimus (žr. ataskaitos 23 

pastebėjimas); 

 20. Perskaičiuoti Savivaldybės administracijoje apskaityto ilgalaikio turto neteisingai 

apskaičiuotą nusidėvėjimą, ilgalaikį turtą apskaityti pagal turto vienetus, Savivaldybės taryboje 

patvirtinti vietinės reikšmės kelių sąrašą (žr. ataskaitos 34, 41 pastebėjimas); 

 21. Inicijuoti Savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T1-267 „Dėl 

leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas“ panaikinimą;   

22. Užtikrinti, kad Savivaldybės administracijoje atliekant inventorizaciją būtų 

sudaromi atskiri aprašai nereikalingo, nenaudojamo ar netinkamo naudoti  turto, įvertinamas 

jo nuvertėjimas ir apskaitomas teisės aktų nustatyta tvarka (žr. ataskaitos 32, 40, 41 

pastebėjimai); 

 23. Užtikrinti, kad perkant darbus, prekes ir paslaugas, sudarant sutartis ir prisiimant 

įsipareigojimus būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų (žr. ataskaitos 17, 43, 44 

pastebėjimai); 

 Pridedamame rekomendacijų įgyvendinimo plane (22 priedas) pateikti audituojamo 

subjekto tolesni veiksmai ir rekomendacijų įgyvendinimo terminai. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                   Rima Juodokienė 

 

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė                                         Ilma Paliukėnaitė 

 

 

Audito ataskaita surašyta trimis egzemplioriais: vienas – Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybai, antras – Pasvalio rajono savivaldybės administracijai, trečias – Pasvalio rajono 

savivaldybės  Kontrolės ir audito tarnybai. 
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PRIEDAI 

 

 

1 priedas 

 

Savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimų paskirstymas programoms  

2 priedas 

 

Savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų plano įvykdymas  

3 priedas 

 

Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamų užduočių įvykdymas 2014 metais  

4 priedas 

 

Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2011-2014 metais  

5 priedas 

 

Savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų struktūra (įskaitant paskolas ir likučius)  

6 priedas Duomenys apie Pasvalio rajono savivaldybės  biudžetinių įstaigų pajamas už suteiktas  

paslaugas 2014 m. 
 

7 priedas Duomenys apie Savivaldybės tarybos patvirtintus valstybinės žemės nuomos 

tarifus ir valstybinės žemės nuomotojų skaičių 2010-2014 metais 

 

8 priedas 

 

Duomenys apie žemės nuomos mokestį 2010-2014 metais  

9 priedas 

 

Duomenys apie taikytas lengvatas nuomos mokesčiui  už valstybinę žemę  

10 priedas Pasvalio rajono savivaldybės skolininkų, kurie už žemės nuomą neatsiskaito 

tris ir daugiau metų, tačiau žeme naudojasi, sąrašas 
 

11 priedas Duomenys apie Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2014 metais 

išduotus leidimus  

 

12 priedas 

 

Pasvalio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimų įvykdymas                            

13 priedas Pasvalio rajono savivaldybės 2013–2014 metų biudžeto išlaidų struktūra pagal 

funkcinę klasifikaciją          
 

14 priedas Darbo užmokesčio kitimo tendencijos 2009 -2013 metais pagal funkcinę 

klasifikaciją            

 

15 priedas Savivaldybės administracijos skola UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 2010-

2014 metais 

 

16 priedas Savivaldybės biudžeto išlaidos UAB „Pasvalio autobusų parkas“ ir mokinių 

pavevžėjimo dinamika 2010-2014 metais 

 

17 priedas 

 

Savivaldybės biudžeto išlaidos turtui 2014 metais  

18 priedas 

 

Savivaldybės skolos kitimas 2011-2014 metais,  

19 priedas Darbo užmokesčio įsiskolinimo kitimas  2011-2014 metais  

20 priedas Kontrolės ir audito tarnybos 2014 metais savivaldybės biudžetinėse įstaigose atlikti 

finansinio (teisėtumo) auditai 
 

21 priedas Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės biudžetinėms įstaigoms pateikti 

raštai dėl nustatytų neatitikimų 

 

22 priedas Rekomendacijų įgyvendinimo planas  
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1 priedas 

Savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimų paskirstymas programoms 

 

 
Šaltinis. Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-251 

 

 

2 priedas 
Savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų plano įvykdymas

104
 

 
   Šaltinis. Pasvalio rajono savivaldybės Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. 

ataskaita 

 

 

 

 

                                                 
104 Neįskaitant paskolų ir praėjusių metų likučių. 
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                                                        3 priedas 

Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamų užduočių įvykdymas 2014 metais 

     

Eil. 

Nr. 
Pajamų šaltinio  pavadinimas 

Pajamų 

užduotis 

Įvykdymas 

tūkst. Lt proc. 

1. Mokesčiai 29846 30066,3 100,7 

1.1. Gyventojų pajamų mokestis       26696,0 26933,9 100,9 

  gyventojų pajamų mokestis iš VMI 16684,0 16904,9 101,3 

  gyventojų pajamų mokestis išlaidų struktūros skirtumams 

išlyginti 

4994,0 5382,0 107,8 

  
gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų 

pajamų mokesčio išlyginti 

5018,0 4647,0 92,6 

1.3. Turto mokesčiai 2914,0 2947,4 101,1 

  žemės mokestis 1700,0 1739,3 102,3 

  paveldimo turto mokestis 22,0 23,6 107,3 

  nekilnojamojo turto mokestis 1192,0 1184,5 99,4 

1.4. Prekių ir paslaugų 236,0 185,0 78,4 

   vietinės rinkliavos 16,0 17,0 106,3 

  valstybės rinkliavos 120,0 77,3 64,4 

  mokesčiai  už aplinkos teršimą 100,0 90,7 90,7 

2. Dotacijos 38791,8 38483,5 99,2 

  ES finansinės paramos lėšos 302,5 302,6 100,0 

  valstybinėms (v-bės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms 

atlkti 

8871,8 8794,9 99,1 

  mokinio krepšeliui finansuoti 19958,0 19958,0 100,0 

  kita tikslinė dotacija 1305,8 1305,8 100,0 

  kitos dotacijos 230,0 230,0 100,0 

  bendrosios dotacijos kompensacija 6846,0 6846,0 100,0 

  dotacija kapitalui formuoti 1277,7 1046,2 81,9 

3. Kitos pajamos       4357,8 4313,6 99,0 

  palūkanos už depozitus 4,0 2,8 70,0 

  dividendai 258,5 258,5 100,0 

  nuomos mokestis už valstybinę žemę 670,7 667,3 99,5 

  Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 70,0 84,7 121,0 

  pajamos už prekes ir paslaugas ir kitos pajamos 3352,6 3300,9 98,5 

  pajamos iš baudų ir konfiskacijos 2,0 -0,6 -30,0 

4. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos 30,0 38,8 129,3 

5. Paskolos 5200,0 2633,1 50,6 

  IŠ VISO: 78225,6 75535,3 96,6 

   Šaltinis. Pasvalio rajono savivaldybės Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. 

ataskaita 
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4 priedas 

Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2011-2014 metais 

       
Eil. 

Nr. 
Pajamų šaltinio  pavadinimas 

Pajamos (tūkst. Lt) Pokytis  2014 

m. palyginus 

su 2013 m. 
2011 2012 2013 2014 

1. Mokesčiai 24.185,80 26.133,00 25344 30066,3 4722,3 

1.1. Gyventojų pajamų mokestis       21.759,40 23.097,10 22429,6 26933,9 4504,3 

1.3. Turto mokesčiai 2.185,70 2.829,60 2680,2 2947,4 267,2 

  žemės mokestis 1.360,50 1485 1657,2 1739,3 82,1 

  paveldimo turto mokestis 20,5 20,2 44,8 23,6 -21,2 

  nekilnojamojo turto 804,7 1.324,40 978,2 1184,5 206,3 

1.4. Prekių ir paslaugų 240,7 206,3 234,2 185 -49,2 

   vietinės rinkliavos 8,8 11,2 14,6 17 2,4 

  valstybės rinkliavos 99,9 97,4 123,9 77,3 -46,6 

  mokesčiai  už aplinkos teršimą 132 97,7 95,7 90,7 -5 

2. Dotacijos 44.224,00 43.028,20 38654,5 38483,5 -171 

  ES finansinės paramos lėšos 334,7 0,3 59,5 302,6 243,1 

  valstybinėms (v-bės perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms atlkti 
17142,1 17466,4 15093,7 8794,9 -6298,8 

  mokinio krepšeliui finansuoti 23258,5 21478,8 20434,1 19958 -476,1 

  kita tikslinė dotacija 934,9 909,1 1294,6 1305,8 11,2 

  bendrosios dotacijos kompensacija 2341 1549,5 1516 6846 5330 

  dotacija kapitalui formuoti 212,8 1395,6 249,6 1046,2 796,6 

   kitos dotacijos 0 228,5 7 230 223 

3. Kitos pajamos       3069,5 3.230,00 4265,7 4313,6 47,9 

  palūkanos už depozitus 18,6 4,6 3,1 2,8 -0,3 

  dividendai 0 53,7 370,6 258,5 -112,1 

  nuomos mokestis už valstybinę žemę 636 448 741,8 667,3 -74,5 

  Mokesčiai už valstybinius gamtos 

išteklius 
56,1 87,6 79,5 84,7 5,2 

  pajamos už prekes ir paslaugas ir 

kitos pajamos 
1963,6 2631,2 3069,6 3300,9 231,3 

  pajamos iš baudų ir konfiskacijos 395,2 4,9 1,1 -0,6 -1,7 

4. Materialiojo ir nematerialiojo 

turto realizavimo pajamos 

177 39,5 11,6 38,8 27,2 

5. Iš kitų savivaldybių gautos 

mokinio krepšelio lėšos 

18,5 14,2 34,8 0 -34,8 

6. Paskolos 3527,4 3.311,10 2689,9 2633,1 -56,8 

  IŠ VISO: 75202,2 75756 71000,5 75535,3 4534,8 

   Šaltinis. Pasvalio rajono savivaldybės Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. 

ataskaita 
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5 priedas 

Savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų struktūra (įskaitant paskolas ir likučius) 

 

   Šaltinis. Pasvalio rajono savivaldybės Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2013 ir 2014 metų ataskaitų 

duomenys.                                                                                                                                                 6 priedas 
Duomenys apie Pasvalio rajono savivaldybės  biudžetinių įstaigų pajamas už suteiktas  paslaugas 2014 m. 

Eil. 

Nr. 

Biudžetinės įstaigos (struktūrinio padalinio) 

pavadinimas 

Likutis  

2014-01-01 

Pajamų užduoties Įvykdymo 

procentas Planas Įvykdymas 

1. Savivaldybės administracija 6,4 130,0 130,0 104,9 

2. Pasvalio miesto seniūnija   7,0 6,8 97,1 

3. Joniškėlio miesto seniūnija   14,0 10,4 74,3 

4. Pasvalio apylinkių seniūnija   4,0 2,7 67,5 

5. Joniškėlio apylinkių seniūnija   14,9 12,8 85,9 

6. Saločių seniūnija   121,4 121,1 99,8 

7. Vaškų seniūnija   106,4 97,6 91,7 

8. Krinčino seniūnija   72,0 68,3 94,9 

9. Pumpėnų seniūnija 1,0 25,3 22,2 91,7 

10. Pušaloto seniūnija   5,0 3,9 78,0 

11. Daujėnų seniūnija 0,1 8,5 7,9 94,1 

12. Namišių seniūnija   10,8 10,2 94,4 

13. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka   4,6 4,4 95,7 

14. Pasvalio krašto muziejus   59,3 59,1 99,7 

15. Pasvalio kultūros centras   35,6 35,5 99,7 

16. Grūžių vaikų globos namai   133,4 132,9 99,6 

17. Paslaugų ir užimtumo c.  pagyven. ir neįgaliems   570,6 568,5 99,6 

18. Sutrikusio intelekto žmonių užimtumo c. „Viltis“   75,5 72,9 96,6 

19. Švietimo pagalbos tarnyba 0,7 65,0 64,4 100,2 

20. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 0,8 14,5 13,3 97,2 

21. Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazija   9,1 9,1 100,0 

22. Vaškų vidurinė mokykla   5,0 4,8 96,0 

23. Pumpėnų vidurinė mokykla   7,8 7,7 98,7 

24. Saločių Antano Poškos vidurinė mokykla   7,0 6,4 91,4 

25. Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla   4,0 4,0 100,0 

26. Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla 0,5 18,4 18,4 102,7 

27. Krinčino A. Vienažindžio pagrindinė mokykla   4,5 3,6 80,0 

28. Daujėnų pagrindinė mokykla   2,0 1,9 95,0 

29. Pajiešmenių pagrindinė mokykla   15,1 15,0 99,3 

30. Pasvalio darželis-mokykla „Liepaitė“   115,0 114,0 99,1 

31. Pasvalio lopšelis-darželis „Žilvitis“   93,6 93,5 99,9 

32. Narteikių mokykla-darželis „Linelis“   86,0 81,9 95,2 

33. Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“   165,0 165,0 100,0 

34. Pasvalio muzikos mokykla   112,5 112,5 100,0 

35. Pasvalio sporto mokykla 1,0 1032,2 1030,5 99,9 

36. Pasvalio specialioji mokykla 3,9 162,2 159,6 100,8 

37. Pasvalio visuomenės sveikatos biuras 0,5 30,4 27,2 91,1 

  Iš viso: 14,9 3347,6 3300,0 98,0 

Šaltinis. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pateiktų Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ataskaitos (forma Nr.1) 

duomenys 
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                                                                                                                                     7 priedas 

 
Šaltinis: Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimai. 

 

  Šaltinis: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus pateikti duomenys. 

8 priedas 

 

Šaltinis: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir Finansų skyrių pateikti duomenys. 
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9 priedas 
Duomenys apie taikytas lengvatas nuomos mokesčiui  už valstybinę žemę, (Lt)          

Šaltinis: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus pateikti duomenys.                    10 priedas  

Pasvalio rajono savivaldybės skolininkų, kurie už žemės nuomą neatsiskaito tris ir 

daugiau metų, tačiau žeme naudojasi, sąrašas 
Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Nepriemok

a 2014 m. 

gruodžio 31 

d. 

(Lt) 

Laikotarpis, 

už kurį  

nesumokėta 

Žemės plotas ir 

paskirtis 

Deklaruo

ja 

pasėlius 

Pastabos, taikytos 

priemonės 

1. Navalinskas 

Virginijus 

18.408,98 2012-2014 

m. 

10,73 ha žemės 

ūkio paskirties 

taip Perduota antstoliui 

2. Vaitekūnas Arūnas 12.039,46 2008-2009 

m. 

170  ha žemės 

ūkio paskirties 

ne Perduota anstoliui 

3. Sodininkų bendrija 

"Technika" 

1.425,45 2003-2005 ir 

2008 m. 

3,31 ha žemės 

ūkio paskirties 

x Bendrija 

neregistruota JAR 

4. Sodininkų bendrija 

"Berželis" 

908,71 2003-2005 ir 

2008 m. 

2,11 ha žemės 

ūkio paskirties 

x Bendrija 

neregistruota JAR 

5. UAB“Daiman“ 14.417,4 2011-2013 Komercinė x Susitarimas dėl skolos 

mokėjimo dalimis 

6. UAB "Chimkora" 

 

5.014,36 2008-2014 

m. 

Komercinės 

paskirties 

x Bankrutavusi 

7. M. Maskoliūno 

įmonė 

707,38 2009-2014 

m. 

Komercinės 

paskirties 

x Perduota  teismui 

8. Sakalauskas 

Alvydas 

3.620,33 2009-2014 

m. 

10,58 ha  

Žemės ūkio 

paskirties 

taip Išsiųstas raginimas 

9. Dambrauskas Petras 1.257,20 2003-2014 

m. 

Namų valda ne Nesudaryta sutartis 

10. Šimoliūnas 

Ričardas 

662,18 2012-2014 

m. 

2 ha žemės ūkio 

paskirties 

ne  

11. Tuominis Dainius 502,49 2012-2014 

m. 

1,19 ha žemės 

ūkio paskirties 

taip Išsiųstas raginimas 

12. Pacevičienė Nijolė 551,79 2012-2014 

m. 

3 ha žemės ūkio 

paskirties 

taip Perduota  teismui 

13. Trakelis Vilmantas 1.154,58 2008-2014 

m. 

2 ha žemės ūkio 

paskirties 

ne Nėra sutarties 

14. Lukėnas Nerimas 922,80 2012-2014 

m. 

1,93 ha žemės 

ūkio paskirties 

ne Perduota  teismui 

16. Svalbonas Antanas 1.463,37 2005-2014 

m. 

2,2  ha žemės 

ūkio paskirties 

ne Perduota anstoliui 

17. Charitonovas 

Genadijus 

1.096,26 2010-2014 

m. 

1,7  ha žemės 

ūkio paskirties 

(fermos) 

ne Perduota anstoliui 

18. Šilkinis Vidas 650,47 2009-2014 

m. 

1,5 ha žemės ūkio 

paskirties 

ne Perduota anstoliui 

19. Valiukas Virginijus 1.206,27 2003-2014 1,7  ha žemės ne Perduota anstoliui 

Lengvata Juridiniai 

asmenys 

Fiziniai 

asmenys 

Iš viso 

Neapmokestinamo žemės sklypo dydis 
 5.163,32 5.163,32 

Valstybinės žemės nuomos mokestis, neviršijantis 5 

Lt 
11,04 305,91 316,95 

Valstybinės žemės nuomos mokesčio nulinis tarifas 17.786,81  17.786,81 

Iš viso: 17.797,85 5.469,23 23.267,08 

Atleidimas nuo nuomos mokesčio už valstybinę 

žemę sumokėjimo pagal Savivaldybės tarybos 

sprendimus: 
   

UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 2.825,0  2.825,0 

Iš viso:      20.622,85 5.469,23 26.092,08 
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m. ūkio paskirties 

20. Paukštys Gintautas 581,00 2009-2014 

m. 

1,35 ha žemės 

ūkio paskirties 

ne Perduota anstoliui 

21. Charitonova Ilona 1.647,95 2010-2014 

m. 

4 ha žemės ūkio 

paskirties 

ne Perduota anstoliui 

22. Demko Vijoleta 1.629,24 2008-2014 

m. 

2,81 ha žemės 

ūkio paskirties 

ne Perduota anstoliui 

23. Samanavičienė Lina 1.304,85 2011-2014 

m. 

3,07 ha žemės 

ūkio paskirties 

ne Perduota anstoliui 

24. Morkūnas Rimantas 1.278,95 2012-2014 

m. 

3,2 ha žemės ūkio 

paskirties 

ne Perduota anstoliui 

25. Kruopis Antanas 772,67 2013-2014 

m. 

2,24 ha žemės 

ūkio paskirties 

ne Susitarimas dėl skolos 

padengimo dalimis 

26. Petronis Tomas 3.343,69 2013-2014 

m. 

10 ha žemės ūkio 

paskirties 

ne  

 Iš viso 76.567,83 x x x x 
Šaltinis: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus pateikti duomenys.                     

11 priedas 

Duomenys apie Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2014 metais išduotus 

leidimus  

Eil. 

Nr. 

Administracija ar 

struktūrinio padalinio 

pavadinimas 
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Iš viso 

1 Administracija  3  37  40 

2 Daujėnų seniūnija   1    1 

3 Joniškėlio m. seniūnija   4    4 

4 Joniškėlio apyl. seniūnija 3 57    60 

5 Krinčino seniūnija   53    53 

6 Namišių  seniūnija  4    4 

7 Pasvalio miesto seniūnija  11 95 3  13 122 

8 Pasvalio apyl. seniūnija 2 1    3 

9 Pumpėnų seniūnija 1 61    62 

10 Pušaloto seniūnija   261    261 

11 Saločių seniūnija 4 99    103 

12 Vaškų seniūnija  98    98 

 Iš viso 21 737 3 37 13 811 

Šaltinis: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pateikti duomenys.                     
 

12 priedas  
Pasvalio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimų įvykdymas                           

Eil. 

Nr. 

 

Rodiklis 

2014 metai 

Asignavimų 

planas, įskaitant 

patikslinimus 

Įvykdyta Patvirtinto plano 

įvykdymas % 

1.  Asignavimai iš viso (tūkst. Lt)  iš jų: 78845,3 75210,5 95,4 

1.1. Asignavimai išlaidoms 70693,8 69395,9 98,2 

1.1.1.  Iš jų darbo užmokesčiui 33952,9 33868,9 99,8 

1.2.  Asignavimai turtui įsigyti 8151,5 5814,8 71,3 

Šaltinis. Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo  2014 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (F-2-sav.) duomenys 
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13 priedas  
 

Pasvalio rajono savivaldybės 2013–2014 metų biudžeto išlaidų struktūra pagal funkcinę 

klasifikaciją                                                                                                                             
 

Išlaidų 

kodas 

 

Išlaidų straipsniai 

 

2013 m. 

 

2014 m. 

2014 m. rodiklių 

palyginimas su 

2013 m. 

tūkst.Lt % tūkst. Lt % tūkst. Lt % 

1. Bendros valstybės paslaugos 8 410,2 11,7 9353,9 12,4 +943,7 111,2 

2. Gynyba 56,1 0,1 61,6 0,1 +5,5 109,8 

3. Viešoji tvarka ir visuomenės 

apsauga 
1 361,7 1,9 1435,0 1,9 +73,3 105,4 

4. Ekonomika 2 998,6 4,2 4535,1 6,0 +1536,5 151,2 

5. Aplinkos apsauga 997,7 1,4 376,5 0,5 -621,2 37,7 

6. Būstas ir komunalinis ūkis 3 428,8 4,8 3912,6 5,2 +483,8 114,1 

7. Sveikatos apsauga 
205,2 0,3 1007,7 1,3 +802,5 

4,9 

karto 

8. Poilsis, kultūra, religija 6 904,9 9,6 8167,2 10,9 +1262,3 118,3 

9. Švietimas 32 972,6 46,1 33726,3 44,9 +753,7 102,3 

10. Socialinė apsauga 14 211,6 19,9 12634,6 16,8 -1577,0 88,9 

Iš viso 71547,4 100,0 75210,5 100 +3663,1 105,1 

Šaltinis. Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo  2014 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (F-2-sav.) duomenys 

 

14 priedas 

 

Darbo užmokesčio kitimo tendencijos 2009 -2013 metais pagal funkcinę klasifikaciją, 

(tūkst. Lt) 

Funkcinės 

klasifikacijos 

straipsniai 

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2014 m. 

palygini

mas su 

2013 m.  

tūkst. 

Lt 

% tūkst. 

Lt 

% tūkst. 

Lt 

% tūkst. 

Lt 

% tūkst.. 

Lt 

% 

Bendros valstybės 

paslaugos 

2.699,5 8,3 3.003,5 8,9 2.921,7 9,1 2.920,9 9,1 3544,9 10,5 624,0 

Gynyba 54,9 0,2 33,5 0,1 24,5 0,1 36,2 0,1 40,7 0,1 4,5 

Viešoji tvarka ir 

visuomenės 

apsauga 

814,0 2,5 812,9 2,4 838,3 2,6 906,4 2,8 893,8 2,6 -12,6 

Ekonomika 358,1 1,1 378,0 1,1 393,1 1,2 385,2 1,2 372,1 1,1 -13,1 

Aplinkos apsauga 0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Būstas ir 

komunalinis ūkis 

1.311,3 4,0 1.324,2 4,0 1.252,3 3,9 1.391,1 4,3 1574,4 4,6 183,3 

Sveikatos apsauga 49,0 0,2 80,0 0,2 86,8 0,3 86,7 0,3 202,0 0,6 115,3 

Poilsis, kultūra, 

religija 

2.557,5 7,9 2.698,2 8,0 2.558,2 8,0 2.774,6 8,7 3307,6 9,8 533,0 

Švietimas 22.540,1 69,5 22.999,2 68,5 21.514,0 67,3 21.135,7 65,9 21050,8 62,2 -85,0 

Socialinė apsauga 2.059,8 6,3 2.287,7 6,8 2.357,3 7,4 2.453,2 7,6 2882,6 8,5 429,4 

Iš viso 32.444,2 100 33.617,2 100 31.946,2 100 32.090,0 100 33868,9 

 

100 1.778,8 

Šaltinis. Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo  2014 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (F-2-sav.) duomenys 
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15 priedas 

 

Savivaldybės administracijos skola UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 2010-2014 m. 

Data 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 
Skola (tūkst. Lt) 304,9 526,4 865,3 939,0 936,0 
Šaltinis: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ataskaitų (Forma Nr.4) 

duomenys. 
16 priedas 

 
          Šaltinis: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pateikti duomenys.                  

 
            Šaltinis: Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigų pateikti duomenys.                     
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17 priedas  

Savivaldybės biudžeto išlaidos turtui 2014 metais 

 

Išlaidų turtui šaltiniai 

Išlaidos turtui 2014 m. (tūkst.Lt) 

Patvirtinta 

 2014-02-19  

 Nr. T1-2 

Patikslinta 

2012-12-19 Nr. 

T1-251 

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti 2401,1 3170,3 

Paskolos 2490,0 3490,0 

Valstybės investicijų programa (VIP) 550,0 1185,0 

Moksleivio krepšelio lėšos 0 89,0 

Teikiamų paslaugų lėšos 99,6 189,7 

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti 0 3,7 

Speciali tikslinė dotacija įstaigai išlaikyti 0 23,8 

Iš viso 5540,7 8151,5 

   Šaltinis: Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimai.                                                                           18 priedas 

Savivaldybės skolos kitimas 2011-2014 metais, (tūkst. Lt) 

Išlaidų pavadinimas 
2011.12.3

1 

2012.12.

31 
2013.12.31 2014.12.31 

Lyginamasis 

svoris, proc. 

Pokytis 

lyginant su 

2013 m. 

Darbo užmokestis 232,00 574,50 1.112,60 75,10 0,52 -1.037,50 

Socialinio draudimo įmokos 250,50 363,20 564,50 330,50 2,28 -234,00 

Prekių ir paslaugų naudojimas 1.475,10 1.737,50 1.643,40 719,70 4,96 -923,70 

Mityba  33,90 34,60 19,60 20,10     

Medikamentai     2,00       

Ryšių paslaugos 28,10 19,50 33,70 17,20     

Transporto išlaikymas 131,10 167,50 198,10 45,10     

Apranga ir patalynė 1,20   0,60       

Spaudiniai 1,00 0,20 0,60       

Kitos prekės 116,90 197,70 154,90 52,40     

Komandiruotės 0,10   0,50 0,30     

Miestų ir gyvenv. viešasis ūkis 2,10 4,30 2,30       

Ilgalaikio turto remontas 41,70 4,00 34,70 75,00     

Kvalifikacijos kėlimas 2,70 0,50 3,80 1,90     

Komunalinės paslaugos 911,60 1.139,80 897,50 423,80     

Kitos paslaugos 204,70 169,40 295,10 83,90     

Socialinė parama 753,40 752,80 641,10 351,80 2,42 -289,30 

Kitos išlaidos 630,10 907,40 953,90 936,00 6,45 -17,90 

Materialiojo ir nematerialiojo turto 

įsigijimo išlaidos 50,90 404,00 228,70 494,60 3,41 265,90 

Išlaidos dėl finansinių 

įsipareigojimų vykdymo (paskolų 

grąžinimas)     11.537,50 11.608,10 79,97 70,60 

Viso: 3.392,00 4.739,40 16.681,70 14.515,80 100,00 -2.165,90 

    Šaltinis. Mokėtinų ir gautinų sumų 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaita (Forma Nr.4) 

    Pastaba. 2011, 2012 metais Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitose nebuvo nurodomi grąžintinų paskolų likučiai.  

 
                Šaltinis. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų (Forma Nr.4) ir Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei                   

                paskolų statistinių ataskaitų ( forma Nr. 3-sav ) duomenys. 
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19 priedas 

 

Darbo užmokesčio įsiskolinimo kitimas  2011-2014 metais 

Eil. 

Nr. 

Asignavimų valdytojų 

pavadinimas 

Darbo užmokesčio įsiskolinimas Pokytis 

lyginant 

2014 m. 

su 2013 

m. 

2010.12.31 2011.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 

1 Savivaldybės administracija       186,1 2,0 -184,1 

2 Pasvalio miesto seniūnija     1,6 34,7   -34,7 

3 Joniškėlio miesto seniūnija 1,64 12,8 20 23,5   -23,5 

4 Pasvalio apylinkių seniūnija       17,2   -17,2 

5 Joniškėlio apylinkių seniūnija 0 6,7 21,1 20,2   -20,2 

6 Saločių seniūnija     6,8 16   -16 

7 Krinčino seniūnija 0 9,8 16,5 19,7   -19,7 

8 Vaškų seniūnija     7,4 18,4   -18,4 

9 Pumpėnų seniūnija 1,62   15,4 17,3   -17,3 

10 Pušaloto seniūnija 4   7,4 14   -14 

11 Daujėnų seniūnija     6,2 8,7   -8,7 

12 Namišių seniūnija       10,8   -10,8 

13 Priešgaisrinė tarnyba 65,3 66,8 63,2 75,1 67,1 -8 

14 Biblioteka 23,4 22,6 37,6 66,5   -66,5 

15 Pasvalio krašto muziejus 3,18   15,9 25,4   -25,4 

16 Pasvalio kultūros centras 19,8 20,5 55,6 53,8   -53,8 

17 Paslaugų ir užimtumo c. pagyven. ir 

neįgal.     52,5 

48,8   

-48,8 

18 Sutrikusio intelekto žmonių 

užimtumo c. "Viltis"     15,8 

23   

-23 

19 Grūžių vaikų globos namai 1,6     41,9   -41,9 

20 Švietimo pagalbos tarnyba     17,5 12,2   -12,2 

21 Pasvalio P. Vileišio gimnazija 17,92 15,3 16,9 20 6,0 -14 

22 Joniškėlio G.Petkevičaitės-Bitės 

gimnazija 4,09   7,8 

24,6   

-24,6 

23 Vaškų vidurinė mokykla 0 11,7 17,3 18,8   -18,8 

24 Pumpėnų vidurinė mokykla     15,6 16,8   -16,8 

25 Pušaloto pagrindinė mokykla 7,5 6,8       0 

26 Saločių A.Poškos vidurinė mokykla     10,6 0,3   -0,3 

27 Pasvalio Svalios pagrindinė 

mokykla     13,1 

16,3   

-16,3 

28 Pasvalio Lėvens pagrindinė 

mokykla     20,3 

28,1   

-28,1 

29 Krinčino A.Vienažindžio 

pagrindinė mokykla     22,8 

9,7   

-9,7 

30 Daujėnų pagrindinė mokykla     5,2 8,1   -8,1 

31 Pajiešmenių pagrindinė mokykla     8,6 9   -9 

32 Pasvalio darželis-mokykla 

„Liepaitė“ 0 0,6 11,8 

1,1   

-1,1 

33 Pasvalio lopšelis-darželis „Žilvitis“ 4,29 15,7 21,9 53   -53 

34 Narteikių darželis-mokykla 

„Linelis“ 15,63   15,1 

23,8   

-23,8 

35 Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“       36,1   -36,1 

36 Pasvalio muzikos mokykla 0 42,7 27 54,4   -54,4 

37 Pasvalio sporto mokykla 0,05     46,3   -46,3 

38 Visuomenės sveikatos biuras       4,3   -4,3 

39 Kontrolės ir audito tarnyba       8,6   -8,6 

  Iš viso 
170,02 232 574,5 1112,6 75,1 -1037,5 

Šaltinis. Savivaldybės biudžetinių įstaigų Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų (Forma Nr.4) duomenys 
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20 priedas 

Kontrolės ir audito tarnybos 2014 metais savivaldybės biudžetinėse įstaigosse atlikti finansinio 

(teisėtumo) auditai 

Audituotas subjektas 

Ataskaitos ir 

išvados data 

Ataskaitos 

numeris 

Išvados 

numeris 

Pasvalio rajono Narteikių mokykla-darželis 

"Linelis" 2015.03.31 A-1 AI-1 

Pasvalio rajono Krinčino Antano 

Vienažindžio pagrindinė mokykla 2015.03.31 A-2 AI-2 

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo 

pagalbos tarnyba 2015.03.31 A-3 AI-3 

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių 

užimtumo centras "Viltis" 2015.03.31 A-4 AI-4 

Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinė 

tarnyba 2015.03.31 A-5 AI-5 

Pasvalio darželis-mokykla "Liepaitė" 2015.03.31 A-6 AI-6 

Pasvalio rajono Daujėnų pagrindinė 

mokykla 2015.03.31 A-7 AI-7 
Šaltinis. Kontrolės ir audito tarnyba 

   21 priedas 

Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės biudžetinėms įstaigoms pateikti raštai dėl 

nustatytų neatitikimų 

Įstaigos  pavadinimas 
Rašto 

pateikimo data 

Rašto 

numeris 

Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla 2014.10.28 SS-75 

Pasvalio darželis-mokykla "Liepaitė" 2014.10.21 SS-76 

Pasvalio rajono Narteikių mokykla-darželis "Linelis" 2014.11.24 SS-77 

Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba 2014.11.25 SS-78 

Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba 2014.12.01 SS-79 

Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnyba 2014.12.08 SS-80 

Daujėnų pagrindinė mokykla 2014.12.11 SS-81 

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo 

centras "Viltis" 2014.12.16 SS-82 

Pasvalio darželis-mokykla "Liepaitė" 2014.12.31 SS-83 

Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla 2015.01.15 KS-4 

Savivaldybės administracija (dėl savivaldybės transporto) 2015.02.04 KS-7 

Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnyba 2015.02.26 KS-12 

Savivaldybės administracija (dėl darbo užmokesčio) 2015.03.09 KS-13 

Savivaldybės administracija (dėl maitinimo organizavimo 

švietimo įstaigose) 2015.04.03 KS-29 

Savivaldybės administracija (dėl turto valdymo, naudojimo, 

disponavimo ir apskaitos) 2015.04.15 KS-30 

VšĮ Pasvalio ligoninė (dėl turto valdymo, naudojimo, 

disponavimo ir apskaitos) 2015.04.15 KS-31 

VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras 

(dėl turto valdymo, naudojimo, disponavimo ir apskaitos) 2015.04.15 KS-32 

VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras 

(dėl finansinių ataskaitų rinkinio duomenų neatitikimo) 2015.05.27 KS-35 

Savivaldybės administracija (dėl duomenų neatitikimo) 2015.06.03 KS-36 
Šaltinis. Kontrolės ir audito tarnyba 
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22 priedas 

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 
 
Eil. 

Nr. 

Rekomendacija Numatomi veiksmai Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas (data) 

Skyrius 

atsakingas už 

rekomendacijos 

įgyvendinimą 

1 2 3 4 5 

1 Parengti ir pateikti 

Savivaldybės tarybai išklausyti 

bei patvirtinti Savivaldybės 

plėtros strateginio plano 

įgyvendinimo metinę ataskaitą 

už 2014 metus (žr. ataskaitos 1 

pastebėjimas); 

2015 m. liepos mėn. parengti 

metinę Savivaldybės plėtros 

strateginio plano 

įgyvendinimo ataskaitą už 

2014 m.  

2015 m. rugpjūčio mėn. – 

ataskaitą pristatyti 

Savivaldybės tarybos 

posėdyje. 

 

2015-09-01 Investicijų ir 

turto valdymo  

2 Įpareigoti Priešgaisrinę 

tarnybą parengti 2014 metų 

veiklos ataskaitą ir pateikti 

savivaldybės tarybai. 

Pareikalauti, kad ataskaita apie 

veiklą būtų rengiama ir 

Savivaldybės tarybai teikiama 

kasmet (žr. ataskaitos 2 

pastebėjimas); 

Įpareigosime Priešgaisrinę 

tarnybą parengti ir pateikti 

veiklos ataskaitą 

Savivaldybės tarybai  

2015-10-01 Bendrasis  

3 Nustatyti Savivaldybės 

biudžeto apyvartinių lėšų 

naudojimo tvarką (žr. 

ataskaitos 3 pastebėjimas); 

Parengsime sprendimo 

projektą ir teiksime svarstyti 

Savivaldybės tarybai  

2015-10-01 Finansų  

4 Užtikrinti, kad investiciniams 

projektams panaudotos 

Savivaldybės biudžeto lėšos 

išlaidų kompensavimo būdu, 

būtų apskaitomos teisės aktų 

nustatyta tvarka (žr. ataskaitos 

4, 14, 28 pastebėjimai); 

2015-07-02  išsiųstas 

užklausimas Finansų 

ministerijai dėl iš ES 

sugrįžusių lėšų apskaitos   

Gavus 

atsakymą iš 

Finansų 

ministerijos 

Finansų  

5 Savivaldybės biudžete 

planuojamą skolintų lėšų 

poreikį (deficitą) pagrįsti 

detalia lėšų poreikio 

investiciniams projektams 

finansuoti analize (žr. 

ataskaitos 5 pastebėjimas); 

Tikslinant Savivaldybės 

biudžetą 2015 m. pabaigoje, 

biudžeto deficitas bus 

patikslintas atsižvelgiant į 

faktinį poreikį.    

2015-12-31 Finansų  

6 Numatyti priemones žemės 

nuomos mokesčio skolų 

mažinimui. Glaudžiau 

bendradarbiauti su Nacionaline 

žemės tarnyba sprendžiant 

valstybinės žemės nuomos 

klausimus (žr. ataskaitos 7 

pastebėjimas); 

Organizuosime susitikimą su 

Nacionaline žemės tarnyba 

dėl glaudesnio 

bendradarbiavimo. 

Kreipsimės  į Nacionalinę 

žemės tarnybą dėl sutarčių 

sudarymo (pagal 10 priedą). 

2015-10-01 Žemės ūkio  

7 Nedelsiant spręsti valstybinės 

žemės sklypų, priklausančių 

garažų bendrijoms ir esančių 

po daugiabučiais namais 

Pradėsime turto 

pripažininimo bešeimininkiu 

turtu įteisinimo procesą.  

 

2015-10-01 Teritorijų 

planavimo ir 

ūkio plėtros  
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suformavimo ir 

apmokestinimo valstybinės 

žemės nuomos mokesčiu 

klausimą (žr. ataskaitos 8 

pastebėjimas); 

8 Užtikrinti, kad vietinės 

rinkliavos atitiktų teisės aktų 

reikalavimus (žr. ataskaitos 9 

pastebėjimas); 

Parengsime ir pateiksime 

Savivaldybės tarybai 

svarstyti sprendimo projektą 

dėl vietinės rinkliavos dydžių 

nustatymo. 

2015-10-01 Finansų  

9 Užtikrinti, kad Savivaldybės 

biudžeto asignavimai būtų 

planuojami ir naudojami 

racionaliai, teisės aktų 

nustatyta tvarka (žr. ataskaitos 

10, 42 pastebėjimai); 

Įpareigosime Pasvalio rajono 

priešgaisrinės tarnybos ir 

Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazijos vadovus 

vadovautis Biudžeto 

sandaros įstatymo 

nuostatomis. 

2015-10-01 Finansų  

10 Teisės aktų nustatyta tvarka 

nustatyti vienodas 

Savivaldybės biudžetinių 

įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo sąlygas (apibrėžti 

asmeninių, profesinių švenčių 

sampratą, vienkartinių 

skatinamųjų, materialinių 

išmokų dydžius ir kt) (žr. 

ataskaitos 11 pastebėjimas); 

Savivaldybės tarybos 2014 

m. gruodžio 19 d. sprendimas 

Nr. T1-249 „Dėl Pasvalio 

rajono savivaldybės 

biudžetinių įstaigų vadovų 

priedų prie tarnybinių 

atlyginimų nustatymo, 

skatinimo ir materialinių 

pašalpų skyrimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ bus 

peržiūrėtas, parengtas 

pakeitimo projektas ir 

pateiktas Savivaldybės 

tarybai svarstyti. 

Skatinamosios, materialinės 

išmokos savivaldybės 

biudžetinėse įstaigose 

mokamos pagal įstaigų 

vadovų patvirtintas tvarkas, 

kurios neprieštarauja LRV 

1993 m. liepos 8 d. nutarimo 

Nr. 511 nuostatoms. 

Parengsime sprendimo 

projektą ir pateiksime 

svarstyti Savivaldybės 

tarybai. 

2015-12-31 Juridinis ir 

personalo 

11 Užtikrinti, kad Savivaldybės 

biudžetinių ir viešųjų įstaigų 

internetiniės svetainės  atitiktų  

teisės aktų reikalavimus, ir kad 

duomenys jose būtų tikri ir 

teisingi (žr. ataskaitos 12 

pastebėjimas); 

Bus parengtas raštas 

Savivaldybės biudžetinių ir 

viešųjų įstaigų vadovams, 

įpareigojant sutvarkyti 

interneto svetaines, kad jos 

atitiktų Bendruosius 

reikalavimus valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir 

įstaigų interneto svetainėms 

tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos 

vyriausybės 2003 m. 

balandžio 18 d. nutarimu Nr. 

480 „Dėl bendrųjų 

reikalavimų valstybės ir 

2015-10-30 Bendrasis 
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savivaldybių institucijų ir 

įstaigų interneto svetainėms 

aprašo patvirtinimo“, 

reikalavimus. 

12 Patikslinti vežėjo (UAB 

„Pasvalio autobusų parkas“) 

patirtų išlaidų dėl nemokamo 

mokinių vežimo 

kompensavimo tvarką (žr. 

ataskaitos 13 pastebėjimas); 

Pasvalio rajono savivaldybės 

taryba 2005 m. lapkričio 30 

d. sprendimu Nr. T1-327 

„Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės teritorijoje 

esančių mokyklų mokinių 

vežiojimo ir jų kelionės 

išlaidų kompensavimo“ 

patvirtino Pasvalio rajono 

savivaldybės teritorijoje 

esančių mokyklų mokinių 

vežiojimo ir jų kelionės 

išlaidų kompensavimo 

tvarkos aprašą. Bus parengtas 

sprendimo dėl  Tvarkos 

pakeitimo projektas ir 

pateiktas svarstyti 

Savivaldybės tarybai 

2015-12-01 Švietimo ir 

sporto 

13 Išanalizuoti įsiskolinimo, 

susidariusio nekompensavus 

vežėjo patirtus nuostolius 

vežant keleivius vietinio 

(reguliaraus) susisiekimo 

maršrutais, didėjimo priežastis 

ir numatyti priemones jam 

mažinti (žr. ataskaitos 13 

pastebėjimas); 

Pagal finansines galimybes, 

Savivaldybė mažins 

įsiskolinimą UAB „Pasvalio 

autobusų parkas“, susidariusį 

nekompensavus vežėjo 

patirtus nuostolius vežant 

keleivius vietinio 

(reguliaraus) susisiekimo 

maršrutais 

 

Nuolat Finansų  

14 Užtikrinti, kad paskolos ir /ar 

(lizingas) būtų naudojamos 

Savivaldybės tarybos 

sprendimuose numatytiems 

tikslams, o apskaitoje ir 

ataskaitose atvaizduojamos 

teisingai (žr. ataskaitos 14, 16, 

38 pastebėjimai); 

Stengsimės užtikrinti, kad 

paskolos ir /ar (lizingas) būtų 

naudojamos Savivaldybės 

tarybos sprendimuose 

numatytiems tikslams, o 

apskaitoje ir ataskaitose 

atvaizduojamos teisingai 

Nuolat Finansų  

15 Užtikrinti, kad, įgyvendinant 

investicinius projektus, nebūtų 

patiriamos netinkamos 

finansuoti iš ES struktūrinių 

fondų ir papildomų darbų 

išlaidos apmokamos iš 

Savivaldybės biudžeto lėšų (žr. 

ataskaitos 15 pastebėjimas); 

Kiekvienas papildomų darbų 

ir netinkamų finansuoti ES 

lėšomis darbų, prekių ar 

paslaugų įsigijimo poreikio 

tikslingumo atvejis bus 

vertinamas Pasvalio rajono 

savivaldybės  administracijos 

Investicijų projektų 

koordinavimo komisijos 

posėdžiuose ir tik gavus jos 

pritarimą bus finansuojamas 

Savivaldybės biudžeto 

lėšomis   

Nuolat Investicijų ir 

turto valdymo 

16 Siekiant užtikrinti, kad 

savivaldybės KFAR pateikta 

informacija būtų išsami ir 

teisingai atspindėtų VSS 

finansinę būklę, veiklos 

Parengsime visiems VSS 

pagrindinius apskaitos 

politikos ir ataskaitų rinkinių 

rengimo principus. 

Pakeisime Iždo ir 

2017-06-30 

 

 

 

 

Finansų ir 

Apskaitos 
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rezultatus, grynojo turto 

pokyčius, pinigų srautus., 

nustatyti vieningus visiems 

VSS pagrindinius apskaitos 

politikos ir ataskaitų rinkinių 

rengimo principus, patikslinti 

Administracijos ir Iždo 

apskaitos politikas dėl žemės 

nuomos mokesčio apskaitos 

(žr. ataskaitos 20, 21 

pastebėjimas); 

Administracijos apskaitos 

politikas 

17 Užtikrinti, kad visi 

Savivaldybės VSS apskaitą 

tvarkytų buhalterinės apskaitos 

programa (žr. ataskaitos 22 

pastebėjimas); 

Parengti raštą įstaigų 

vadovams dėl apskaitos 

tvarkymo buhalterinės 

apskaitos programa 

2015-10-01 Finansų 

19 Užbaigus statybos ar 

rekonstrukcijos darbus, 

nebaigtos statybos  išlaidas 

laiku perkelti į atitinkamas 

turto grupes pagal VSAFAS 

reikalavimus (žr. ataskaitos 23 

pastebėjimas); 

Užbaigus statybos ar 

rekonstrukcijos darbus ir 

gavus darbų užbaigimo 

aktus, nebaigtos statybos  

išlaidas perkelsime į 

atitinkamas turto grupes 

pagal VSAFAS 

reikalavimus. 

Ilgalaikis materialus turtas 

(67,0 tūks. Lt) ir ūkinis 

inventorius (29,7 tūks. Lt) 

perduotas VšĮ Pasvalio 

ligoninei 2015-05-22 

panaudos sutartis ASR-254, 

direktoriaus 2015-05-22 

įsakymu Nr. DV-302 

 

Nuolat Teritorijų 

planavimo ir 

ūkio plėtros,  

 

Apskaitos  

20 Perskaičiuoti Savivaldybės 

administracijoje apskaityto 

ilgalaikio turto neteisingai 

apskaičiuotą nusidėvėjimą, 

ilgalaikį turtą apskaityti pagal 

turto vienetus, Savivaldybės 

taryboje patvirtinti vietinės 

reikšmės kelių sąrašą (žr. 

ataskaitos 34, 41 

pastebėjimas); 

 

Perskaičiuosime 

nusidėvėjimą 

 

 

 

 

Bus parengtas vietinės 

reikšmės kelių sąrašas ir 

pateiktas Savivaldybės 

tarybai patvirtinti 

2015-12-31 

 

 

 

 

2016-06-30 

Apskaitos,  

 

 

 

 

Teritorijų 

planavimo ir 

ūkio plėtros  

 

21 Inicijuoti Savivaldybės tarybos 

2005 m. rugsėjo 14 d. 

sprendimo Nr. T1-267 „Dėl 

leidimo išnuomoti 

negyvenamąsias patalpas“ 

panaikinimą;  

 

 

 

Pasibaigus VšĮ Pasvalio 

ligoninė sudarytų 

negyvenamųjų patalpų, 

esančių Geležinkeliečių g. 

70, Pasvalyje, nuomos 

sutarčių terminui, bus 

inicijuojamas Tarybos  

sprendimo panaikinimas. 

2016-03-01 Investicijų ir 

turto valdymo 

22 Užtikrinti, kad Savivaldybės 

administracijoje atliekant 

inventorizaciją būtų sudaromi 

atskiri aprašai nereikalingo, 

nenaudojamo ar netinkamo  

Inventorizacijos komisija 

nustačiusi, kad turtas yra 

nenaudojamas  ar netinkamas 

naudoti sudarys atskirus 

aprašus, bei įvertins  

2015-12-31 Investicijų ir 

turto valdymo 
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