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ĮŽANGA
Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas1, savivaldybės
kontrolierius (kontrolės ir audito tarnyba) kiekvienais metais rengia ir teikia savivaldybės tarybai
išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio. Savivaldybės
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą 2 – savivaldybės
biudžetinių įstaigų, savivaldybės išteklių fondų ir kitų savivaldybės kontroliuojamų viešojo
sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto
finansinių ataskaitų rinkinys, ir savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kuriame
pateikiami savivaldybės biudžeto vykdymo duomenys.
Auditas atliktas vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
kontrolieriaus 2013 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl audito atlikimo“. Auditą atliko
savivaldybės kontrolierė Giedrė Sinkevičienė, kontrolieriaus pavaduotoja Gelma Dabašinskienė ir
vyriausioji specialistė Rasa Baublienė. Auditas atliktas bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos
valstybės kontrole pagal pasirašytą Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ir Radviliškio rajono
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013-11-11 bendradarbiavimo susitarimą Nr. B3-28 dėl
Savivaldybės konsoliduotųjų 2013 metų ataskaitų rinkinio audito.
Radviliškio rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį rengia Radviliškio rajono
savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), adresas – Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis,
juridinio asmens kodas – 188726247.
Savivaldybės administracijos direktorius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatyme numatytus reikalavimus3, organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą.
Savivaldybės administracijos Finansų skyrius rengia savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitų
rinkinį ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.4
Audituojamu laikotarpiu Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pareigas ėjo Jolanta Margaitienė, Finansų skyriaus vedėjo pareigas ėjo Rita Chlebauskienė. Kitų
subjektų, kuriuose buvo atliekamos savarankiškos audito procedūros, atsakingi asmenys:

1

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994-07-07 įstatymo Nr. I-533 (Žin., 1994, Nr. 55-1049, su pakeitimais) 27
straipsnio 1 dalies 2 punktas.
2
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 įstatymo Nr. X-1212 (Žin., 2007, Nr. 77-3046, su
pakeitimais) 2 straipsnio 17 dalis.
3
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 1990-07-30 įstatymo Nr. I-430 (Žin., 2004, Nr. 4-47, su pakeitimais) 27
straipsnio 3 punktas.
4
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3046, su pakeitimais) 23
straipsnio 4 dalis; Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-31 įsakymu Nr. A-860-(8.2) patvirtintu
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus nuostatų 27 ir 37 punktai.
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Eil.
Nr.

Subjektas

1.

Radviliškio Vaižganto
progimnazija

2.

Radviliškio r. Šeduvos lopšelisdarželis

3.

Radviliškio lopšelis-darželis
„Kregždutė“

4.

Radviliškio miesto kultūros
centras

Subjekto vadovas
Direktorė
Nijolė Krušienė
Direktorė
Daiva Staškūnienė
Direktorė
Jolanta Pranevičienė
Direktoriaus
pavaduotoja,
pavaduojantį direktorių,
Violeta Jasiūnienė

Subjekto apskaitą tvarkantis asmuo
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir
sporto paslaugų centras5.
Vyr. buhalterė Laima Gudžiūnienė
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir
sporto paslaugų centras6.
Vyr. buhalterė Laima Gudžiūnienė
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir
sporto paslaugų centras7.
Vyr. buhalterė Laima Gudžiūnienė
Vyr. buhalterė Laima Senulienė

Audituojamas laikotarpis – 2013 metai.
Audito tikslas – įvertinti Radviliškio rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio ir savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams duomenų tikrumą bei teisingumą ir pareikšti
nepriklausomą nuomonę.
Audito ataskaitoje pateikti tik šio audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o
nepriklausoma nuomonė dėl konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir dėl savivaldybės lėšų ir turto
valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
pareiškiama audito išvadoje.

5

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras tvarko įstaigos apskaitą pagal 2010 m. gegužės 3
d. pasirašytą Buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį Nr. FS-2010/05/2.
6
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras tvarko įstaigos apskaitą pagal 2009 m. gruodžio
31 d. pasirašytą Buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį Nr. FS-2009/12/6.
7
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras tvarko įstaigos apskaitą pagal 2009 m. gruodžio
31 d. pasirašytą Buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį Nr. FS-2009/12/20.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą8 Viešojo sektoriaus
subjektų metinių ataskaitų rinkinį sudaro: metinės finansinės ataskaitos ir metinės biudžeto
vykdymo ataskaitos. Audito metu buvo vertinama Radviliškio rajono savivaldybės konsoliduotųjų
metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai bei statistinės ataskaitos
2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis:
Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitos:
 Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita (Forma Nr. 1-sav.);
 Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2-sav.);
 2013 metų savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas.
Savivaldybės statistinės ataskaitos:
 Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė ataskaita
su priedais (Forma Nr. 3-sav.);
 Ilgalaikių paskolų panaudojimo statistinė ataskaita (Forma Nr. 4-sav.);
 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma Nr. 4).
Savivaldybės konsoliduotos finansinės ataskaitos:
 Finansinės būklės ataskaita;
 Veiklos rezultatų ataskaita;
 Grynojo turto pokyčio ataskaita;
 Pinigų srautų ataskaita;
 2013 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
Savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir įplaukų patikslintas planas buvo 108 285,4
tūkst. Lt (iš jų 4 273,2 tūkst. Lt sudarė skolintos lėšos). Faktiškai Savivaldybė gavo 103 311,0 tūkst.
Lt pajamų bei turėjo 6 159,0 tūkst. Lt ataskaitinio laikotarpio pradžios likutį, 3 628,8 tūkst. Lt
skolintų lėšų. Asignavimų panaudojo 104 566,9 tūkst. Lt. Nepanaudotų lėšų likutis 2013 metų
pabaigoje sudarė 8 531,9 tūkst. Lt9. Savivaldybės biudžeto vykdymo rezultatą sudarė 1 255,9 tūkst.
Lt, biudžeto deficitas – skirtumas tarp išlaidų 104 566,9 tūkst. Lt ir pajamų (mokesčių, dotacijų)
103 311,0 tūkst. Lt. Savivaldybės biudžeto asignavimai buvo patvirtinti 53 asignavimų valdytojams
pagal 6 biudžeto programas10.

8

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3046) 16 straipsnis.
Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2014-02-04 ataskaitos (Forma Nr. 1-sav. metinė) duomenys.
10
Radviliškio rajono savivaldybė tarybos 2013-02-24 sprendimas Nr. T-437 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės
2013 metų biudžeto ir privatizavimo fondo lėšų tvirtinimo“.
9
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Finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto likutis11 2013 metų pradžioje buvo 272
974,6 tūkst. Lt, pabaigoje – 285 617,2 tūkst. Lt, t. y. 4,4 proc. didesnis nei metų pradžioje.
Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais12, siekiant gauti pakankamą
užtikrinimą, kad konsoliduotose finansinėse ir biudžeto vykdymo ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų ir jos parengtos pagal teisės aktų reikalavimus, o savivaldybės lėšos ir turtas valdomas,
naudojamas ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų audito ir
vidaus kontrolės apribojimų bei to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių
įvykių ir sudarytų sandorių.
Atlikdami auditą surinkome pakankamus ir tinkamus įrodymus, kuriais pagrindėme
savivaldybės biudžeto lėšų ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimu jais teisėtumo ir
jų naudojimo įstatymo nustatytiems tikslams vertinimus.
Audito planavimo etape įvertinę reikšmingo iškraipymo riziką, kontrolės aplinką ir kontrolės
priemones, pagrindines audito procedūras atlikome didžiausios rizikos srityse:
- Savivaldybės pajamų;
- asignavimų skirtų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms naudojimo ir
apskaitos;
- asignavimų išlaidų prekėms ir paslaugoms naudojimo ir apskaitos;
- ilgalaikio turto naudojimo ir apskaitos;
- Savivaldybės vardu paimtų paskolų naudojimo ir apskaitos.
Audito įrodymams gauti buvo atliktos skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo, analitinės ir
kitos procedūros.

11
12

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis.
Valstybinio audito reikalavimai patvirtinti Valstybės kontrolieriaus 2004-01-20 įsakymu Nr. V-12 (su pakeitimais).

Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

6

Finansinio audito ataskaita

ADITO PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS
1. Dėl Savivaldybės 2013 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
1.1. Savivaldybės biudžeto pajamos
Radviliškio rajono savivaldybės 2013 metų patikslintas biudžeto pajamų planas be skolintų
lėšų buvo 104 012,2 tūkst. Lt, įvykdyta 103 311,0 tūkst. Lt arba 99,3 proc., negauta 701,2 tūkst. Lt
pajamų. 2013 metais savivaldybės biudžeto pajamų planas padidintas 1 705,2 tūkst. Lt.
Savivaldybės biudžetas savivaldybės tarybos sprendimais buvo patikslintas 7 kartus, Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymais13 4 kartus.


Savivaldybės

biudžeto

pajamos

tikslintos

administracijos

direktoriaus

įsakymais

nesivadovaujant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo14 16 straipsnio 6 dalies
nuostata, pagal kurią savivaldybės biudžeto tikslinimas yra išimtinė savivaldybės tarybos
kompetencija ir kurios ji negali perduoti jokiai kitai savivaldybės institucijai ar įstaigai.
1 lentelė
Savivaldybės biudžeto 2010-2013 metų pajamos
2010

Patikslintas pajamų
planas
105 153,3

2011

112 941,9

104 107,4

92,2

2012

106 265,4

104 027,8

97,9

2013

104 012,2

103 311,0

99,3

Metai

Įvykdymas

Įvykdymas, proc.

106 488,9

101,3

Savivaldybės biudžeto pajamos per 2010 – 2013 metų laikotarpį sumažėjo 3 proc. Nuo
2011 metų biudžeto pajamų planas buvo nevykdomas, t.y. biudžeto pajamos buvo planuojamos per
didelės. Savivaldybės biudžeto 2013 m. pajamų plano įvykdymo analizė pagal atskirus mokesčius ir
kitus mokėjimus pateikiama 2 lentelėje.
2 lentelė
Savivaldybės biudžeto 2013 m. pajamų plano įvykdymas
Eil.
Nr.
1

1.
1.1.

Pajamų pavadinimas

Patikslintas
planas,
tūkst. Lt

2

Mokesčiai
Gyventojų pajamų mokestis

Įvykdyta per
2013 m.,
tūkst. Lt

Plano vykdymas
Suma,
tūkst. Lt

Įvykdymo
proc.

3

4

5

6

40 485,0
33 319,0

41 349,4
33 900,1

864,4
581,1

102,1
101,7

13

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai 2013-12-31 Nr. A-1343-(8.2), 2013-12-30 Nr.
1340-(8.2), 2013-12-23 Nr. 1337-(8.2), 2013-11-25 Nr. A-1219-(8.2).
14
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290).
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1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.

Turto mokestis
Prekių ir paslaugų mokesčiai
Dotacijos
Kitos pajamos
Materialiojo ir nematerialiojo turto
realizavimo pajamos
Iš kitų savivaldybių gautos mokinio
krepšelio lėšos
Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir
sandoriai

3 050,0
4 116,0
58 552,1
4 832,2

3 350,6
4 098,7
57 773,0
4 110,0

300,6
-17,3
-779,1
-722,2

109,9
99,6
98,7
85,1

110,8

46,5

-64,3

42,0

32,1

32,1

0

100,0

104 012,2

103 311,0

-701,2

99,3

Analizuojant Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto pajamų plano įvykdymą pagal
atskiras pajamų rūšis nustatyta, kad įvykdytos gyventojų pajamų mokesčio ir turto mokesčio
pajamų planinės užduotys. Savivaldybė 779,1 tūkst. Lt nepanaudojo tikslinės paskirties lėšų ir
grąžino ministerijoms ir departamentams (socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti 118,7
tūkst. Lt, socialinėms paramos mokiniams (dėl sumažėjusių mokinių skaičiaus) 597,9 tūkst. Lt,
žemės ūkio funkcijoms vykdyti 0,6 tūkst. Lt, vaikų teisių apsaugai 21,5 tūkst. Lt, gyventojų registro
tvarkymui ir duomenų teikimui 2,0 tūkst. Lt, socialinėms paslaugoms 13,8 tūkst. Lt, darbo rinkos
politikai vykdyti 8,5 tūkst. Lt, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių, 6,2 tūkst. Lt,
mokinio krepšelio lėšų 0,4 tūkst. Lt).
1.2. Savivaldybės biudžeto išlaidos
Radviliškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto išlaidų ir išmokų patikslintas planas
buvo 113 786,0 tūkst. Lt, įvykdyta 104 508,5 tūkst. Lt arba panaudota 91,8 proc. patvirtintų
biudžeto asignavimų. Biudžeto lėšų likutis audituojamo laikotarpio pradžioje buvo 6 159,0 tūkst.
Lt, laikotarpio pabaigoje – 8 531,9 tūkst. Lt. Metinėse biudžeto vykdymo ataskaitose (Formoje Nr.
1-sav. ir Formoje Nr. 2-sav.) nurodytas Savivaldybės 2013 metų biudžeto asignavimų panaudojimas
pagal funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus. Savivaldybės biudžeto 2013 m. išlaidų pagal
funkcinę klasifikaciją plano vykdymo analizė pateikiama 3 lentelėje.
3 lentelė
Savivaldybės biudžeto 2013 m. išlaidų pagal funkcinę klasifikaciją plano vykdymas
Funkcinės
klasifikacijos
kodas
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rezultatas
Išlaidos pagal funkcinę
klasifikaciją

Patikslintas
planas,
tūkst. Lt

Įvykdyta,
tūkst. Lt

2
Bendros valstybės paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir religija

3
10 915,9
64
1 421,4
3 612,6
5 958,7
1 412,3
1 721,3
6 523,5

4
1 0391,0
62,6
1 421,4
3 159,3
5 680,9
1 336,9
1 706,2
6 256,9
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tūkst. Lt
(4-3)

proc.

Proc.
visų
išlaidų

5
-524,9
-1,4
0
-453,3
-277,8
-75,4
-15,1
-266,6

6
95,2
97,8
100,0
87,5
95,3
94,7
99,1
95,9

7
9,9
0,1
1,4
3,0
5,4
1,3
1,6
6,0
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9.
10.
11.

Švietimas
Socialinė apsauga
IŠ VISO IŠLAIDŲ
Kitoms savivaldybėms perduotos
mokinio krepšelio lėšos
IŠ VISO IŠMOKŲ

54 931,9
27 224,4
113 786,0

54 036,3
20 457,0
104 508,5

-895,6
-6767,4
-9 277,5

98,4
75,1
91,8

58,4

58,4

0

100,0

113 844,4

104 566,9

-9 277,5

91,9

51,7
19,6
100,0

2013 metais planuotų biudžeto asignavimų panaudojimas yra mažesnis beveik pagal visus
valstybės funkcinės klasifikacijos kodus. Asignavimų valdytojai panaudojo 91,8 proc. patvirtintų
biudžeto asignavimų arba 9 277,5 tūkst. Lt mažiau nei planavo, iš jų daugiausia asignavimų
nepanaudota:
 valstybės funkcijai „01. Bendrosios valstybės paslaugos“ – 524,9 tūkst. Lt,
 valstybės funkcijai „04. Ekonomika“ – 453,3 tūkst. Lt,
 valstybės funkcijai „09. Švietimas“ – 895,6 tūkst. Lt,
 valstybės funkcijai „10. Socialinė apsauga“ – 6 767,4 tūkst. Lt.
Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje pagal valstybės funkcinę klasifikaciją daugiausia
asignavimų skirta ir panaudota švietimui – 51,7 proc. visų išlaidų. Palyginti su 2012 metais,
Švietimo funkcijai 2013 metais panaudota 2,2 proc. daugiau lėšų. Išlaidos socialinei apsaugai
sudarė 19,6 proc. visų išlaidų. Palyginti su 2012 metais, Socialinės apsaugos funkcijai 2013 metais
panaudota 11,3 proc. mažiau lėšų.
1.3. Savivaldybės įsiskolinimai
Pagal savivaldybės Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą (Forma Nr. 4) savivaldybės
įsiskolinimas metų pradžioje buvo 15 096,4 tūkst. Lt, pabaigoje 14 807,2 tūkst. Lt. Įsiskolinimai,
kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos sudarė 1 038,6 tūkst. Lt.
Didžiausi įsiskolinimų dalį sudaro paskolos 12 034,5 tūkst. Lt arba 81,3 proc. visų
įsiskolinimų (asignavimų valdytojas Savivaldybės administracijos Finansų skyrius), lizingo sutartys
245,0 tūkst. Lt arba 1,6 proc. visų įsiskolinimų (asignavimų valdytojas Radviliškio miesto seniūnija
231,7 tūkst. Lt ir 13,3 tūkst. Lt Savivaldybės administracija), soc. paramos lėšos 769,7 tūkst. Lt arba
5,2 proc. visų įsiskolinimų (asignavimų valdytojas Savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyrius), kitos paslaugos 1 062,1 tūkst. Lt arba 7,2 proc. visų įsiskolinimų (asignavimų valdytojas
Savivaldybės administracijos Finansų skyrius), negyvenamieji pastatai 600,5 tūkst. Lt arba 4,1 proc.
visų įsiskolinimų (asignavimų valdytojas Savivaldybės administracija).
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2. Dėl savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
jais teisėtumo
2.1. Lėšų, skirtų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui
Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo lėšų naudojimo audito procedūras Savivaldybės administracijoje, Radviliškio
miesto kultūros centre, Radviliškio Vaižganto progimnazijoje, Radviliškio lopšelyje-darželyje
„Kregždutė“ ir Radviliškio r. Šeduvos lopšelyje-darželyje.
Audito metu nustatyta, kad dalis audituotų įstaigų neįgyvendina arba iš dalies įgyvendina
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatas, kuriose
numatyta, kad biudžetinės įstaigos vadovo pareiga tvirtinti biudžetinės įstaigos struktūrą ir
pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.
 Savivaldybės administracijos Turto ir vietinio ūkio skyriuje įdarbintos 3 valytojos, kurių pareigybės nėra
patvirtintos Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu15.
 Kultūros centro direktoriaus įsakymais

16

patvirtintos kultūros centro darbuotojų pareigybės, tačiau

nepatvirtintas jų skaičius.

Švietimo įstaigų darbo apmokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro įsakymu17 patvirtintas Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos
aprašas, Kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos
Kultūros ministro įsakymu18 patvirtinti Kultūros įstaigų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai ir kitos
darbo apmokėjimo sąlygos. Atlikus audito procedūras nustatyta, kad Radviliškio miesto kultūros
centras ir Radviliškio Vaižganto progimnazija atlyginimų koeficientus darbuotojams nustato
nesivadovaudami teisės aktų reikalavimais.
 Kultūros centro direktoriaus 2011-07-01 įsakymo Nr. V-36 (1.2) „Dėl darbuotojų koeficientų ir
pareigybės aprašymų tvirtinimo“ 2.1 punktu, kultūrinės veiklos vadybininko pareigybei patvirtintas
koeficientas – 14. Kultūros centro direktoriaus 2013-05-29 įsakymu Nr. P-20-(3.1) nuo 2013-03-29
priimtam darbuotojui į pareigas kultūrinės veiklos vadybininko pareigybei bandomajam 3 mėnesių
laikotarpiui paskirta minimali mėnesinė alga.
 Kultūros centro vadovaujančių darbuotojų tarnybinio atlyginimo koeficientai priklauso nuo kultūros

15

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-31 įsakymas Nr. PA-125-(10.1) „Dėl Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo
patvirtinimo“.
16
Radviliškio kultūros centro direktoriaus įsakymai 2011-01-03 Nr. V-1 (1.2), 2011-01-03 Nr. V-2 (1.2), 2011-07-01
Nr. V-36-(1.2), 2011-11-17 Nr. V-62-(6.2).
17
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-18 įsakymas Nr. V-1315 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų
ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 96-4517, su
pakeitimais).
18
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012-10-09 įsakymas Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo“ (Žin., 2012, Nr. 118-5965, su pakeitimais).
Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

10

Finansinio audito ataskaita

centro kategorijos. Pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintų kultūros centrų
akreditavimo tvarkos nuostatų 25 punktą19, Kultūros centras kasmet iki einamųjų metų vasario 1 dienos
steigėjui turi pateikti nustatytos formos kultūros centro ir jo filialų veiklos ataskaitą. Steigėjas, įvertinęs
pateiktas ataskaitas, turi teisę keisti kultūros centrui suteiktą kategoriją. Kultūros centras iki 2013 metų
vasario 1 dienos steigėjui nepateikė nustatytos formos veiklos ataskaitos, todėl steigėjas neturėjo
galimybės įvertinti ataskaitos bei pasinaudoti teise keisti kultūros centrui suteiktą kategoriją.
 Vaižganto progimnazija mokytojai metodininkei už pirmą darbo dieną neteisėtai priskaičiavo ir išmokėjo
minimalų darbo užmokestis. Pedagoginiams darbuotojams darbo užmokesčio dydis priklauso nuo jų
darbo stažo, išsilavinimo, kvalifikacinės kategorijos, darbo krūvio.



Radviliškio kultūros centras nesivadovavo Lietuvos Respublikos kultūros ministro 201210-09 įsakymo Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“
nuostatomis priimant į darbą darbuotojui kultūrinės veiklos vadybininko pareigybei
bandomajam 3 mėnesių laikotarpiui paskyrė minimalų mėnesinį atlyginimą.



Radviliškio kultūros centras nesivadovavo Lietuvos Respublikos kultūros ministro 200904-30 įsakymo Nr. ĮV-207 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m.
gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-443 „Dėl kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“ 25 punkto nuostatomis, todėl negalėjome įvertinti ar teisingai
kultūros centro vadovaujantiems darbuotojams nustatyti tarnybiniai atlyginimų
koeficientai.



Radviliškio Vaižganto progimnazijos direktorius nesivadovavo Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2011-07-18 įsakymu Nr. V-1315 „Dėl švietimo įstaigų
darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ ir mokytojai metodininkei neteisėtai priskaičiavo ir išmokėjo minimalų
darbo užmokestį.
Valstybės tarnautojams priemokų mokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės

tarnybos įstatymo20 26 straipsnio nuostatos, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis
vienkartinių piniginių išmokų, priedų, priemokų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1993-07-08 nutarimas Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“. Atlikus audito procedūras nustatyta, kad
vienkartinės piniginės išmokos, priedai, priemokos skiriamos nesivadovaujant teisės aktų
reikalavimais.

19

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009-04-30 įsakymas Nr. ĮV-207 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-443 „Dėl kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 52-2064).
20
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708).
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 Šeduvos lopšelio-darželio direktoriaus įsakymuose21 nenurodomas konkretus teisinis pagrindas
(nutarimo punktas), kuriuo vadovaujantis skiriama vienkartinė piniginė išmoka, priedai už
pavadavimus ligos metu. Atsižvelgiant į tai, negalime patvirtinti 8,9 tūkst. Lt darbo užmokesčio ir 2,7
tūkst. Lt socialinio draudimo įmokoms panaudotų asignavimų teisėtumo.
 Savivaldybės tarybos sprendimais 2012-04-05 Nr. T-264 ir 2012-04-25 Nr. T-266 nustatytos
darbuotojams priemokos nenurodant konkretaus papildomo darbo. Atsižvelgiant į tai, negalime
patvirtinti 15,6 tūkst. Lt darbo užmokesčio ir 4,8 tūkst. Lt socialinio draudimo įmokoms panaudotų
asignavimų teisėtumo.
 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-26 įsakymu Nr. PA-105 Turto ir vietinio ūkio
skyriaus vyr. specialistui paskirta ir mokėta 30 proc. priemoka už papildomų darbų vykdymą, kurie
numatyti pareigybės aprašyme. Atsižvelgiant į tai, negalime patvirtinti 1,8 tūkst. Lt darbo užmokesčio
ir 0,6 tūkst. Lt socialinio draudimo įmokoms panaudotų asignavimų teisėtumo.
 Kultūros centro direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių, įsakymu22 nuo 2013-01-01 iki
2013-12-31 darbuotojams nustatytos priemokos už padidėjusį darbų mąstą, tačiau nėra nurodyta kokias
papildomas funkcijas (pareigas) ar raštiškai darbuotojui sutikus paskirti papildomi darbai. Priedai
23

darbuotojams mokami nuo 2013-01-01 nepatvirtinus Savivaldybės 2013 metų biudžeto , t. y.
nepatvirtinus Kultūros centrui asignavimų sumos darbo užmokesčiui. Nesivadovauta Biudžetinių įstaigų
ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos

24

5 punkto nuostata, kuri nurodo, kad priedai ir

priemokos darbuotojams gali būti nustatyti neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Atsižvelgiant į tai,
negalime patvirtinti 16,5 tūkst. Lt darbo užmokesčio ir 5,1 tūkst. Lt socialinio draudimo įmokoms
panaudotų asignavimų teisėtumo.
 Kultūros centro direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių įsakymu paskirta25 darbuotojui
vienkartinė 200,00 Lt priemoka už papildomus darbus (tarnybinio automobilio priežiūrą ir vairuotojo
pareigų atlikimą), kurie numatyti Kultūros centro darbininko pareigybės aprašyme. Atsižvelgiant į tai,
negalime patvirtinti 0,2 tūkst. Lt darbo užmokesčio ir 0,1 tūkst. Lt socialinio draudimo įmokoms
panaudotų asignavimų teisėtumo.



Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Radviliškio miesto kultūros centras,
Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželis mokėjo darbuotojams priedus, priemokas,
vienkartines pinigines išmokas nesilaikydami teisės aktų reikalavimų, todėl negalime
patvirtinti 43,0 tūkst. Lt darbo užmokesčio ir 13,2 tūkst. Lt socialinio draudimo įmokoms
panaudotų asignavimų teisėtumo.

21

Šeduvos lopšelio darželio direktoriaus įsakymai 2013-01-21 Nr. P-8, 2013-02-14 Nr. P-15, 2013-12-19 Nr. P-115,
Nr. P-116, Nr. P-120, Nr. P-121, Nr. P-123, Nr. P-127, Nr. P-128.
22
Radviliškio miesto kultūros centro direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios direktorių 2013-01-07 įsakymas Nr. P3 (3.1) „Dėl priemokų darbuotojams skyrimo“.
23
Savivaldybės biudžetas patvirtintas Savivaldybės tarybos 2013-02-14 sprendimu Nr. T-437 „Dėl Radviliškio rajono
savivaldybės 2013 metų biudžeto ir privatizavimo fondo lėšų patvirtinimo“.
24
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl Biudžetinių įstaigų ir organizacijų
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655) 5 punktas.
25
Radviliškio miesto kultūros centro direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių, 2013-05-30 įsakymas Nr. P23 (3.1) „Dėl priemokų darbuotojams skyrimo“.
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Audito metu nustatyta, kad nesivadovauta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto
vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 26 4
punktu, pagal kurį vienkartinė piniginė išmoka negali viršyti 100 procentų nustatytosios valstybės
tarnautojo pareiginės algos.
 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu27 neteisėtai paskirta ir išmokėta valstybės
tarnautojui vieno mėnesio gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginė išmoka, kuri viršijo
darbuotojo nustatytą pareiginę algą.



Radviliškio rajono savivaldybės administracija permokėjo 1821,40 Lt

savivaldybės

biudžeto lėšų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, taip ji pažeidė
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-12 nutarimo Nr. 1134 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002-07-19 nutarimo Nr. 1167 „Dėl vienkartinių piniginių išmokų
valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4
punkto nuostatas.
Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 1 punkto
nuostatą, Savivaldybės tarybos paprastoji kompetencija yra savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų
skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka, kitų funkcijų, susijusių su šių
juridinių asmenų vadovų darbo santykiais įgyvendinimas Darbo kodekso ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka, kuri Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu28 pavesta Savivaldybės
administracijos direktoriui.
 Šeduvos lopšelio-darželio direktorius neturėdamas

įgaliojimų savo įsakymu29, paskyrė sekretorę

vaduoti jį laike jo komandiruotės metu. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui įsakymu30 taip pat paskyrė
sekretorę vaduoti direktorių jo kasmetinių atostogų metu.



Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio direktorius ir direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, pavaduojantis direktorių, įsakymais paskyrė įstaigos darbuotoją pavaduoti
įstaigos vadovą neturėdamos teisės aktų nustatytų įgaliojimų, tuo pažeidė Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo31 16 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatą.

26

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-12 nutarimas Nr. 1134 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 132-5072).
27
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-14 įsakymas Nr. PA-14-(10.1) „Dėl A. S. atleidimo iš darbo“.
28
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013-04-19 sprendimo Nr. T-505 „Dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės
administracijos direktoriui personalo valdymo srityje“ 1.2. punktas.
29
Radviliškio r. Šeduvos-lopšelio darželio direktoriaus 2013-06-18 įsakymas Nr. P-62 „Dėl direktorės vadavimo“.
30
Radviliškio r. Šeduvos-lopšelio darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui, pavaduojančio direktorių 2013-07-23
įsakymas Nr. P-73 „Dėl direktorės vadavimo bei papildomo darbo“.
31
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (Žin., 1994, Nr. 55-1049, su vėlesniais
pakeitimais).
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Audito metu nustatyta, kad kai kurios įstaigos nepateikia VSDFV prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir 2SD pranešimų apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą priėmus ar atleidus
darbuotojus.


Radviliškio rajono savivaldybės administracija ir Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželis
nesivadovavo VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu32
patvirtintomis duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklėmis
ir nepateikė kai kurių darbuotojų nustatytų pranešimų (1-SD ir 2-SD) priimant į darbą ir
atleidžiant darbuotojus iš darbo.
Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimą biudžetinėse įstaigose reglamentuoja

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu33 patvirtintos tarnybinių komandiruočių išlaidų
apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės. Nustatyta, kad nesivadovaujama minėto nutarimo 5 ir
17 punkto reikalavimais.
Vaižganto progimnazijos direktoriaus įsakymuose dėl darbuotojų tarnybinių komandiruočių nenurodo
kurias komandiruotės išlaidas apmokės įstaiga.

Atliekant darbo užmokesčio apskaitos audito procedūras pasirinktose įstaigose, kuriuose
įdiegta apskaitos „MyLOBster“ programa iš darbuotojų darbo užmokesčio kortelės duomenų
negalime nustatyti už kiek darbo dienų darbuotojams apmokėta atostogų metu.
Viešojo sektoriaus subjektas sudarydamas Aiškinamąjį raštą, turi pateikti visas pastabas,
kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu34 patvirtintu 6-ojo
VSAFAS reikalavimus. Aiškinamojo rašto pastabų galima neteikti, jeigu ataskaitinio ir praėjusio
ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių
ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui. Jei ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių
sumos, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, reikšmingai pasikeitė, turėtų būti nurodomos
tokių pasikeitimų priežastys. Aiškinamajame rašte detalizuojamos Veiklos rezultatų, Finansinės
būklės, Grynojo turto pokyčių, Pinigų srautų ataskaitose nurodytos sumos, tiek kiek reikalauja šis ir
kiti VSAFAS, kurios leidžia teisingai suprasti finansinėse ataskaitose pateiktą informaciją.

32

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 -064 įsakymas Nr. V-243 „Dėl duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio
draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 733728).
33
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-29 nutarimas Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų
apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 74-2555).
34
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-08-18 įsakymu Nr. 1K-247 patvirtinto 6-ojo VSAFAS „Dėl viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės“ (Žin., 2008, Nr. 97-3756 su vėlesniais pakeitimais).
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 Finansinių ataskaitų „Aiškinamajame rašte“ nenurodytos reikšmingai padidėjusių darbo užmokesčio ir
soc. draudimo sąnaudų pokyčio priežastys palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu:
Savivaldybės administracijos - 217,5 tūkst. Lt ir Šeduvos lopšelio-darželio - 140,9 tūkst. Lt.



Įstaigos nepakankamai siekė atskleisti papildomą informaciją, kad finansinių ataskaitų
vartotojai gautų informaciją, leidžiančią suprasti tam tikrų ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių
įtaką viešojo sektoriaus subjekto finansinei būklei ir veiklos rezultatams. Nesivadovauta
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintu 6-uoju VSAFAS „Finansinių
ataskaitų aiškinamasis raštas“, kuris nustato Finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
sudarymo reikalavimus.

2.2. Lėšų, skirtų prekėms ir paslaugoms
Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko lėšų skirtų prekėms ir
paslaugoms įsigyti audito procedūras Savivaldybės administracijoje, Radviliškio miesto kultūros
centre, Radviliškio Vaižganto progimnazijoje, Radviliškio lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ ir
Radviliškio r. Šeduvos lopšelyje-darželyje.
Audito metu nustatyta, kad Savivaldybės administracijos Biudžeto išlaidų sąmatos (Forma
Nr. 2) duomenimis išlaidos tarnybiniams automobiliams išlaikyti, nuomotis arba nuomotis pagal
veiklos sutartis 2013 m. sudarė 4,3 procentų asignavimų darbo užmokesčiui. Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 1998-11-17 nutarimu35 Nr. 1341 rekomenduoja savivaldybių taryboms taupant biudžeto
lėšas nustatyti iš savivaldybės biudžetų išlaikomoms biudžetinėms įstaigoms išlaidų tarnybiniams
lengviesiems automobiliams išlaikyti, nuomotis arba nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį dydį –
iki 1 procento asignavimų darbo užmokesčiui. Savivaldybės tarybos 2007-11-29 sprendime Nr. T225 (su vėlesniais pakeitimais) nenustatyta iš savivaldybės biudžeto išlaikomoms įstaigoms išlaidų
tarnybiniams lengviesiems automobiliams išlaikyti, nuomotis arba nuomotis pagal veiklos nuomos
sutartį dydis.
Atlikus lėšų, panaudojimo teisėtumo auditą, nustatyta, kad įstaigos ne visais atvejais
asignavimus prekėms ir paslaugoms panaudojo teisės aktų nustatyta tvarka.
 Savivaldybės administracija įtraukė į apskaitą ir apmokėjo 84 236,36 Lt už socialinio būsto remontą
pagal UAB „Radviliškio būstas“ PVM sąskaitą-faktūrą „Daugiabučių administruojamų namų
papildomai apmokamų darbų dalis tenkanti socialiniam būstui už 2011, 2012 iki 2013 -11-30“,
neturinčią visų privalomų rekvizitų (nenurodyto PVM tarifo) bei pripažino 2013 m. sąnaudomis, kurios

35

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-11-17 nutarimas Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo,
nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose (Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose)“ (Žin., 1998,
Nr. 103-2838; 2003, Nr. 121-5486; 2007, Nr. 15-554; 2009, Nr. 69-2796)
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buvo padarytos 2011 m., 2012 m. t.y. kai uždirbtos su jomis susijusios pajamos. Tuo pažeistos Lietuvos
Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo36 12, 13 straipsnių nuostatos, bei Lietuvos Respublikos
finansų ministro įsakymu37 patvirtintos 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ nuostatos.
 Savivaldybės administracija 2013 m. neteisėtai apmokėjo pagal sąskaitą38 už savivaldybei
priklausančių socialinio būstų remontus 10 066,37 Lt: už Vasario 16-osios g. 23 (butai 6, 8) Radviliškis
gyvenamojo namo stogo dangos remontą du kartus po 442,31 Lt, už stogo dangos remontą Dariaus ir
Girėno g. 3, Radviliškis, 9 624,06 Lt nesant darbų atlikimo aktui.
 Savivaldybės administracijos vairuotojas komandiruotės į užsienį metu degalų įsigijimo išlaidas
apmokėjo įstaigos banko kortele. Administracijos direktoriaus įsakymu nebuvo nurodyta teisė naudotis
įstaigos mokėjimo kortele vairuotojui. Įstaigos patvirtintame sąskaitų plane nenumatyta sąskaita
„Mokėjimo kortelės“, kuri būtų skirta Savivaldybės administracijos turimose banko mokėjimo kortelėse
esančių pinigų apskaitai.
 Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė“ nesivadovavo Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos
įstatymo39 2 straipsnio 1 dalies nuostatomis, apmokėjo sąskaitas40, kurių turinys neatitiko ūkinės
operacijos arba ūkinio įvykio tapatumo. Įstaiga apmokėjo sąskaitas už kurą 5,6 tūkst. Lt, tačiau audito
metu nustatyta, kad įstaiga faktiškai perka transporto paslaugas.


Radviliškio rajono savivaldybės administracija nesivadovavo Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatymo 12, 13 straipsnių nuostatomis bei Lietuvos Respublikos finansų ministro
įsakymu patvirtintu 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ nuostatomis, neteisėtai įtraukė į apskaitą ir
apmokėjo 84 236,36 Lt už socialinio būsto remontą.



Savivaldybės administracija neteisėtai apmokėjo už savivaldybei priklausančių socialinio būsto
remontą: du kartus po 442,31 Lt, už stogo dangos remontą ir 9 624,06 Lt nesant darbų atlikimo
akto.
Pagal Biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatas, biudžeto

asignavimų valdytojai privalo užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo
ekonomiškumą bei efektyvumą.
 Šeduvos lopšelis-darželis iš mokinio krepšelio lėšų įsigijo 9 foto aparatus41 (3 375,00 Lt), gumines
trinkeles42 (5 835,23 Lt), akvariumą43 (2 985,84 Lt). Pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir

36

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3515, su pakeitimais).
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-02-08 įsakymas Nr. 1K-059 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 11-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 20-743).
38
PVM sąskaita-faktūrą 2013-11-30 RB Nr. 130000874 „Daugiabučių administruojamų namų papildomai apmokamų
darbų dalis tenkanti socialiniam būstui už 2011 m., 2012 m. iki 2013-11-30“.
39
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3515, su pakeitimais).
40
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras Sąskaitos faktūros 2013-01-08 ŠSC Nr. 2280,
2013-02-07 ŠSC Nr. 2358, 2013-03-07 ŠSC Nr. 2395, 2013-05-09 ŠSC Nr. 2514, 2013-06-11 ŠSC Nr. 2563, 2013-0705 ŠSC Nr. 2658, 2013-08-28 ŠSC Nr. 2713, 2013-10-08 ŠSC Nr. 2812, 2013-11-11 ŠSC Nr. 2880, 2013-12-05 ŠSC
Nr. 2931, 2013-12-27 ŠSC Nr. 2951.
41
UAB Avitelos prekyba Sąskaita faktūra 2013-12-19 AV-CVD Nr. 013921.
42
UAB Metaloidas PVM sąskaita faktūra MTR Nr. 0000719.
37
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paskirstymo metodikos

44

12.2 punktą mokyklos skirtas mokinio krepšelio lėšas naudoja mokymo

reikmėms tenkinti: vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms. Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir
mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo

45

16 punkto

nuostata nusako, kad įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą, už mokinio krepšelio lėšas
perka priemonių, kurios ikimokyklinio ugdymo programoje numatytos kaip ugdymo turiniui įgyvendinti
reikalingos priemonės. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013-11-21 sprendimu Nr. T-631
patvirtintoje Radviliškio rajono Šeduvos lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programoje nėra
patvirtinto numatytų,

už mokinio krepšelio lėšas perkamų kaip ugdymo turinio įgyvendinimui

reikalingų mokymo priemonių sąrašo.



Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželis ugdymo programoje nėra numatyta ugdymo turiniui
įgyvendinti reikalingų priemonių, todėl negalėjome įvertinti 12 196,07 Lt. panaudojimo
teisėtumo. Šeduvos lopšelis-darželis lėšas panaudojo pažeisdamas Biudžeto sandaros
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatas.

Atlikus audito procedūras audituotose įstaigose prekių, paslaugų įsigijimo srityje nustatyti
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo46 pažeidimai.
 Lopšelio-darželio „Kregždutė“ įgaliotasis viešąjį pirkimą atlikti asmuo Radviliškio rajono savivaldybės
Švietimo ir sporto paslaugų centras vykdė viešąjį pirkimą be perkančiosios organizacijos nustatytos
užduoties, nevykdant Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktoriaus patvirtintų supaprastintųjų
viešųjų pirkimų taisyklių 12.1 punkto nuostatos.
 Pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 3 punkto nuostatas Lopšelio-darželio
„Kregždutė“ direktoriaus sudarytoje sutartyje47 su tiekėju nenurodyta fiksuota kaina.
 Kultūros centras pirko atlikėjo paslaugas už 8 515,56 Lt ir netaikė viešųjų pirkimų procedūrų.



Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė“ nevykdė Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6
dalies 3 punkto nuostatų ir lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktoriaus įsakymu48 patvirtintų
supaprastintųjų viešųjų pirkimų taisyklių 12.1 punkto.



Radviliškio miesto kultūros centras pirko atlikėjo paslaugas už 8 515,56 Lt netaikęs Viešųjų
pirkimų įstatyme numatytų procedūrų, todėl neužtikrino savo asignavimų panaudojimo

43

A. Daraškevičiaus įmonė „Agrova“ 2013-11-28 AGR Nr. 5246, 2013-11-21 AGR Nr. 5265, 2013-11-28 AGR Nr.
5278, 2013-11-29 AGR Nr. 5281, 2013-12-03 AGR Nr. 5288, 2013-12-04 AGR Nr. 5296.
44
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-27 nutarimas Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir
paskirstymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2009, Nr. 158-7134).
45
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-11-30 įsakymas Nr. V-2310 „Dėl Bendrojo ugdymo dalykų
vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.,
2011, Nr. 155-7372).
46
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809; 2002, Nr. 118-5296;
2006, Nr. 4-102).
47
Lopšelio-darželio „Kregždutė“ sutartis be pavadinimo 2011-11-28 Nr. 15.
48
Lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktoriaus 2011-09-28 įsakymas Nr. 12-B „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklių patvirtinimo“.
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teisėtumo. Todėl negalime patvirtinti 8 515,56 Lt asignavimų panaudojimo teisėtumo.
Tokiu būdu įstaigos neužtikrino, kad būtų pasiektas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2
dalyje įtvirtintas pirkimo tikslas – sudaryti pirkimų sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingų
prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
Audituotų įstaigų Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai daugeliu atvejų parengti laikantis
teisės aktų reglamentuojančių jų sudarymą. Pagrindiniai nustatyti trūkumai yra susiję su netinkamu
išlaidų ekonominės klasifikacijos49 straipsnių taikymu Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
ataskaitoje (Forma Nr. 2):
 Savivaldybės administracijos apmokėtos išlaidos už socialinio būsto remontą 84 236,36 Lt nurodytos
straipsnyje „Kitos paslaugos“ (EKK 2.2.1.1.1.30), šia suma sumažintos išlaidos straipsnyje „Ilgalaikio
materialiojo turto einamasis remontas“ (EKK 2.2.1.1.1.15); išmokėta 6 740,09 Lt kompensacija už
netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikalams nurodyta straipsnyje „Kitos paslaugos“ (EKK
2.2.1.1.1.30), šia suma sumažintos išlaidas straipsnyje „Transporto išlaikymas“ (EKK 2.2.1.1.1.6);
apmokėtos socialinio būsto remonto išlaidos už 5 252,65 Lt nurodytos straipsnyje „Kitos mašinos ir
įrengimai“ (EKK 3.1.1.3.1.2), šia suma sumažintos išlaidos straipsnyje „Negyvenamieji pastatai“
(EKK 3.1.1.2.1.2).
 Vaižganto progimnazijos apmokėtos išlaidos 207,22 Lt už interneto paslaugas nurodytos straipsnyje
„Kitos paslaugos“ (EKK 2.2.1.1.1.30), šia suma sumažintos išlaidas straipsnyje „Ryšių paslaugos“
(EKK 2.2.1.1.1.05).
 Kultūros centro apmokėtos išlaidos 6 352,50 Lt už kasmetinę patikrą pagal aprobuotą metodiką ir
scenos apšvietimo sistemos diagnostiką bei padarytus atitinkamus įrašus techninio aptarnavimo
dokumentuose nurodytos

straipsnyje „Kitos paslaugos“ (EKK 2.2.1.1.1.30), šia suma sumažintos

išlaidos straipsnyje „Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas“ (EKK 2.2.1.1.1.15).
 Šeduvos lopšelio-darželio apmokėtos išlaidos 2 985,84 Lt už prekes, iš kurių surinktas akvariumas
(ilgalaikis turtas) nurodytos straipsnyje „Kitos prekės“ (EKK 2.2.1.1.1.10), šia suma sumažintos
išlaidos straipsnyje „Kitas ilgalaikis materialus turtas“

(EKK 3.1.1.5.1.1.); apmokėtos išlaidos

7 925,50 Lt už prekes, kurių visuma sudaro daugiafunkcinį spalvinį kopijavimo aparatą nurodytos
straipsnyje „Kitos prekės“ (EKK 2.2.1.1.1.10), šia suma sumažintos išlaidos straipsnyje „Kitos mašinos
ir įrengimai“ (EKK 3.1.1.3.1.2).



Audituotos įstaigos dalį biudžeto asignavimų netinkamai suplanavo ir panaudojo ne pagal
nustatytas ir patvirtintas programų sąmatas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius.
Nesivadovauta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010-03-26 įsakymu50 patvirtinta
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės pajamų ir išlaidų klasifikacija.

49

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 1K-085 „Dėl finansų ministro 2003-07-03
įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 36-1732).
50
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010-03-26 įsakymu Nr. 1K-085 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybės pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“.
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Audituotų įstaigų patvirtintuose sąskaitų planuose 4 klasės „Finansavimo sumos“
subsąskaitų (gautos, panaudotos, perduotos, grąžintos) numeracija nesutampa su Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2009-06-16 įsakymu Nr. 1K-190 patvirtinto Viešojo sektoriaus
subjektų rekomenduojamu bendrojo sąskaitų plano subsąskaitų numeracija bei įstaigų Finansinių
įsipareigojimų apskaitos apraše nurodytomis subsąskaitomis.
2.3. Lėšų skirtų ilgalaikiam turtui įsigyti
Asignavimo valdytojai privalo užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų
naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą51, o turtas turi būti valdomas
efektyviai, racionaliai, rūpestingai ir sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi
tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais
atvejais ir būdais52.
Atlikus Savivaldybės administracijoje ilgalaikio turto audito procedūras reikšmingų klaidų
nenustatyta. Patikrinus ar inventorizacija Savivaldybės administracijoje atliekama pagal nustatytą
tvarką, ar teisingai įforminama, pastebėta, kad materialiai atsakingi už inventorizuojamą turtą
asmenys įtraukti į inventorizacijos komisiją. Pažeista Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-0603 nutarimo Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ 13 punkto nuostata, kadangi
atsakingi už inventorizuojamą turtą asmenys negali būti inventorizacijos komisijos nariais.
Audito metu nustatyta, kad Šeduvos lopšelis-darželis neužtikrino programų vykdymo ir
paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumo t.y. įsigijo ilgalaikį turtą neturėdamas tam skirtų
asignavimų.
 Šeduvos lopšelis-darželis pirko prekes už 2 985,84 Lt iš kurių sumontuotas akvariumas ir

už

7 925,50 Lt, kurių visuma sudaro daugiafunkcinį spalvinį kopijavimo aparatą ( ilgalaikis turtas). Pagal
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu 53 patvirtintu 12-ojo VSAFAS nuostatas ilgalaikis turtas
yra skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti, numatomas naudoti ilgiau nei vienerius
metus ir jo pasigaminimo savikaina yra didesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus
subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę (pasigaminimo savikainą).



Šeduvos lopšelis-darželis pažeidė Biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 7 punktą
ir įsigijo ilgalaikio turto už 10 911,34 Lt neturėdamas tam skirtų asignavimų.

51

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2000, Nr. 61-1826; 2004, Nr. 4-47) 5
straipsnio 1 dalis 7 punktas.
52
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 1998,
Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) 81 straipsnis.
53
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-05-08 įsakymas Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 55-2085).
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2.4. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės nustatyti trūkumai ir neatitikimai
Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė vertindama valstybės biudžeto lėšų ir valstybės
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą Radviliškio savivaldybės administracijoje
nustatė ir 2014-05-13 raštu Nr. S-(33-3362)-1322 informavo Radviliškio rajono savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybą apie audito metu nustatytus dalykus dėl melioracijos įrenginių apskaitos.
Savivaldybės administracijoje melioracijos įrenginių apskaita tvarkoma nesivadovaujant
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-05-08 įsakymu Nr. K-174 patvirtintu 12-uoju
VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-07-04
įsakymu Nr. K-229 patvirtintu 22-uoju VSAFAS „Turto nuvertėjimas“, nes melioracijos įrenginių
apskaita tvarkoma ne pagal atskirus turto vienetus, skaičiuojamas melioracijos įrenginių turto
grupių nusidėvėjimas, nevertinama, ar melioracijos įrenginiai turi nuvertėjimo požymių, todėl šio
turto apskaita nėra tiksli, nerodo tikros turto būklės ir nesudaro galimybės tinkamai valdyti šį turtą.
Dėl šios priežasties nėra galimybės įsitikinti, ar savivaldybės melioracijos įrenginių 48 807,7 tūkst.
Lt likutis (likutine verte) ir finansavimo sumų 48 807,7 tūkst. Lt likutis (46 580,7 tūkst. Lt valstybės
biudžeto, 1 833,8 tūkst. Lt ES lėšos, 393,2 tūkst. Lt kitų šaltinių) 2013 m. gruodžio 31 d. teisingas.

3. Dėl savivaldybės vardu paimtų paskolų panaudojimo
Radviliškio rajono savivaldybė 2013 metų pradžioje turėjo 11 471,9 tūkst. Lt negrąžintų
skolinių įsipareigojimų. Iš jų ilgalaikės paskolos sudarė 11 441,8 tūkst. Lt ir 30,1 tūkst. Lt –
lizingas. Metų pabaigoje negrąžintų ilgalaikių skolinių įsipareigojimų savivaldybė turėjo 12 034,5
tūkst. Lt ir už 245,0 tūkst. Lt lizingo sutarčių. Savivaldybė pagal 2013 metų Skolinių įsipareigojimų
ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinę ataskaitą (Forma Nr. 3-sav.) gavo 3 946,9 tūkst. Lt
ilgalaikę paskolą ( iš jų 318,0 tūkst. Lt lizingas).
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013-02-14 sprendimu Nr. T-437 patvirtinta
investicinių programų, papildomo remonto paslaugų finansavimui 4 273,2 tūkst. Lt skolintų lėšų
suma, iš jų investiciniams projektams įgyvendinti 1 828,0 tūkst. Lt ir papildomiems darbams,
prekėms ir paslaugoms, turtui įsigyti 2 445,2 tūkst. Lt. Planuojamos įsigyti prekės, darbai ir
paslaugos bei turtas patvirtinti minėto savivaldybės tarybos sprendimo 9 priede yra ne investiciniai
projektai, nes neatitinka Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 2 straipsnyje investiciniams
projektams keliamų reikalavimų - finansiškai (ekonomiškai), techniškai socialiai pagrįsti
investavimo tikslus, įvertinant investicijų grąžą bei kitus efektyvumo rodiklius.
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2 445,2 tūkst. Lt asignavimų planuota ir 1 811,3 tūkst. Lt panaudota nesilaikant Lietuvos
Respublikos biudžeto sandaros įstatymo54 10 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei Lietuvos
Respublikos Investicijų įstatymo55 2 straipsnio 1 ir 10 dalių nuostatų.
Savivaldybės administracija 2013 metų Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei

paskolų statistinėje ataskaitoje (Forma Nr. 3-sav.) nurodė, kad gavo 3 946,9 tūkst. Lt ilgalaikę
paskolą (iš jų 318,0 tūkst. Lt lizingas) projektams finansuojamiems iš ES. Faktiškai nustatyta, kad
projektams finansuojamiems iš ES gauta 1 817,5 tūkst. Lt ilgalaikės paskolos, o 1 811,3 tūkst. Lt –
papildomiems darbams, prekėms ir paslaugoms t. y. Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei
paskolų statistinėje ataskaitoje (forma Nr. 3-sav.) duomenys apie gautas paskolas (iš jų projektams,
finansuojamiems iš ES) pateikti klaidingai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punkte nurodoma,
kad išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra priimti sprendimą dėl paskolų ėmimo, tačiau
tokio sprendimo, kuriame Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia 2013 metais imti
paskolą nurodant jos sumą, paskirtį, reikalingumo priežastis, nebuvo.
Radviliškio miesto seniūnija pasirašydama Lizingo sutartis prisiėmė 318,0 tūkst. Lt
ilgalaikius finansinius įsipareigojimus. Lizingo sutartį pasirašė Radviliškio miesto seniūnas.
Radviliškio tarybos 2008 m. vasario mėn. 14 d. sprendimu Nr. T-297 patvirtintoje Radviliškio
rajono savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkoje nenumatyti asmenys galintys pasirašyti Finansinių
įsipareigojimų (lizingo) sutartis.

4. Dėl Savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
Pagal

Lietuvos

Respublikos

finansų

ministro

įsakymu56

patvirtintą

2013

metų

konsolidavimo schemą, Radviliškio rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų subjektų grupę
sudarė 52 viešojo sektoriaus subjektai. Audito metu nustatyta, kad visi viešojo sektoriaus subjektai,
nurodyti 2013 metų konsolidavimo schemoje, pateikė duomenis viešojo sektoriaus ataskaitų
konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau - VSAKIS), t.y. 40 biudžetinės įstaigos, 10 sveikatos
priežiūros įstaigų, Iždas ir Privatizavimo fondas. Taip pat šiame ataskaitų rinkinyje yra įtrauktas
finansinis turtas, kurį sudaro savivaldybei priklausantis šių bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas:
54

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas (Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 24-596; 2000, Nr. 61-1826; 2004,
Nr. 4-47).
55
Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2127, su pakeitimais).
56
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-01-24 įsakymas Nr. 1K-019 „Dėl finansų ministro 2011 m. kovo 17 d.
įsakymo 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
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Teisės aktų registras).
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UAB „Radviliškio vanduo“, UAB „Radviliškio šiluma“, UAB „Radviliškio autobusų parkas“, 2
savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų, nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų VŠĮ
„Šiaulių regiono plėtros agentūra“, VŠĮ ŠRATC ir priskiriamos prie kitų subjektų UAB „Toksika“.
Savivaldybės metinis konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys į VSAKIS pateiktas
nustatytu terminu – 2014 m. gegužės 31 d. Šis rinkinys Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai
pateiktas 2014 m. birželio 10 d. Parengtą 2013 metų Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinį tikrinome šiais aspektais: ataskaitų loginius ryšius, konsolidavimo kontrolės
ataskaitas.
Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją apie viešojo sektoriaus subjekto
finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius, pinigų srautus, kuria naudojasi daugelis
vartotojų, priimdami ir vertindami sprendimus dėl išteklių paskirstymo, jų naudojimo teikiant
viešąsias paslaugas57. Finansinių ataskaitų vartotojai yra mokesčių mokėtojai, valstybės
(savivaldybės) įstaigos ir institucijos, viešojo subjekto kreditoriai, tiekėjai, darbuotojai ir kiti
vartotojai58.
Savivaldybės finansinę būklę 2013 m. gruodžio 31 d. charakterizuoja grynojo turto rodiklis,
o finansinės būklės pokyčius – grynojo turto pasikeitimai. Viešojo sektoriaus grynasis turtas – turto
dalis, likusi iš viešojo sektoriaus subjekto turto atėmus visą įsipareigojimų vertę ir finansavimo
sumas59. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Savivaldybės grynasis turtas sudarė 147 264,1 tūkst. Lt,
kuris palyginti su ataskaitinio laikotarpio pradžia, padidėjo 4 068,9 tūkst. Lt60 dėl einamųjų metų 3
635,7 tūkst. Lt sukaupto perviršio, kurį sudarė61:
 809,5 tūkst. Lt pagrindinės veiklos perviršis. Savivaldybė, vykdydama pagrindinės
veiklos funkcijas, per ataskaitinį laikotarpį gavo 155 884,1 tūkst. Lt pajamų ir patyrė to paties
laikotarpio pajamoms uždirbti reikalingų 155 074,6 tūkst. Lt sąnaudų;
 3,4 tūkst. Lt kitos veiklos perviršis (kitos veiklos pajamos viršijo kitos veiklos sąnaudas);
 262,4 tūkst. Lt finansinės ir investicinės veiklos deficitas. Savivaldybė iš finansinės ir
investicinės veiklos gavo 17,3 tūkst. Lt pajamų ir patyrė 279,7 tūkst. Lt sąnaudų (iš jų 273,8 tūkst.
Lt palūkanų sąnaudos).
Savivaldybės 2012 – 2013 metų finansiniai duomenys ir jų palyginimas pateiktas 4 lentelėje.
4 lentelė
57

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007-12-09 įsakymu Nr. 1K-388 patvirtinto 1-ojo VSAFAS „Informacijos
pateikimas finansų ataskaitų rinkinyje“ 8 punktas (Žin. 2008, Nr. 1-29, su vėlesniais pakeitimais).
58
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007-12-09 įsakymu Nr. 1K-388 patvirtinto 1-ojo VSAFAS „Informacijos
pateikimas finansų ataskaitų rinkinyje“ 9 punktas (Žin., 2008, Nr. 1-29, su vėlesniais pakeitimais).
59
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 įstatymo Nr. X1212 2 straipsnio 27 dalis (su
vėlesniais pakeitimais)
60
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio Finansinės būklės ataskaitoje 2013-12-31 duomenimis, grynojo turto
pokytis.
61
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio Veiklos rezultatų ataskaita 2013-12-31 duomenimis.
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Savivaldybės 2013 m. finansiniai duomenys62
Eil.

Straipsnis

Nr.
1.

Ilgalaikis turtas

2013-12-31

2012-12-31

(tūkst. Lt)

(tūkst. Lt)

263 651,5

256 634,5

+ 7 017,0

2 363,2

2 775,1

- 411,9

Skirtumas

1.2.

Nematerialusis turtas

1.3.

Materialusis turtas

242 433,3

234 965,4

+ 7 467,9

1.4.

Finansinis turtas

18 852,9

18 894,0

- 41,1

1.5.

Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

2,1

0,00

+ 2,1

Trumpalaikis turtas

21 965,7

16 340,1

+ 5 625,6

2.1.

Atsargos

1 322,4

1 174,5

+ 147,9

2.2.

Išankstiniai mokėjimai

137,2

124,8

2.3.

Per vienerius metus gautinos sumos

9 690,6

7 372,7

+ 12,4
+ 2 317,9

2.4.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

10 815,5

7 668,1

+ 3147,4

IŠ VISO TURTO

285 617,2

272 974,6

+ 12 642,6

3.

Finansavimo sumos

112 734,5

103 447,4

+ 9 287,1

4.

Įsipareigojimai

25 618,6

26 331,9

- 713,3

4.1.

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

9 802,0

9 135,8

+ 666,2

4.2.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

15 816,6

17 196,1

- 1 379,5

4.2.1.

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

3 177,5

3 036,1

+ 141,4

4.2.2.

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

655,2

601,4

+ 53,8

4.2.3.

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

1 039,7

1 283,7

- 245,0

4.2.4.

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

823,4

273,7

+ 549,7

4.2.5.

Mokėtinos socialinės išmokos

2 198,4

2 577,8

- 379,4

4.2.6.

Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

0,5

0

+ 0,5

4.2.7.

Tiekėjams mokėtinos sumos

2 606,2

4 083,3

- 1 477,1

4.2.7.

Sukauptos mokėtinos sumos

4 187,6

4 500,3

- 312,7

4.2.8.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

1 127,9

839,7

+ 288,2

147 264,1

143 195,2

-1 600,2

171,8

132,2

+4,6

2 204,0

1 755,1

+178,0

2.

5.

Grynasis turtas

5.1.

Rezervai

5.2.

Nuosavybės metodo įtaka

5.3.

Sukauptas perviršis ar deficitas

144 888,2

141 307,9

-1 782,8

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ,
ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO

285 617,2

272 974,6

+8635,1

Pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo63 35 straipsnio 3 dalį,
Savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio rengimą ir pateikimą teisės aktuose nurodytoms įstaigoms ir institucijoms. Savivaldybės

62

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio Finansinės būklės ataskaita 2013-12-31 duomenimis.
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, 2007-06-26 Nr. X-1212 19 straipsnio 2 dalis (su
vėlesniais pakeitimais).
63
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administracijos direktorius įsakymu64 paskirta Finansų skyriaus vedėja atsakinga už konsolidavimo
proceso stebėseną. Atlikę Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų tikrumo,
teisingumo vertinimą, nustatyta:
 Nesivadovauta Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu65 patvirtintu 4-ojo
VSAFAS 8 punkto nuostata. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio Finansinės būklės
ataskaitoje nurodytas einamųjų metų perviršis (3 580,3

tūkst. Lt) nesutampa su ataskaitinio

laikotarpio grynuoju perviršiu prieš nuosavybės metodo įtaką, pateiktu Veiklos rezultatų ataskaitoje
ir Grynojo turto pokyčio ataskaitoje (3 635,7 tūkst. Lt). Finansinės būklės ataskaitoje nurodytas
55,4 tūkst. Lt mažesnis einamųjų metų deficitas nei Veiklos rezultatų ataskaitoje ir Grynojo turto
pokyčio ataskaitoje.
 Pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 66 31 straipsnio 3
dalį Savivaldybės konsoliduotąsias ataskaitas pasirašo savivaldybės administracijos direktorius ir
vyriausiasis buhalteris (buhalteris). Radviliškio rajono savivaldybės 2013 metų Konsoliduotų
ataskaitų rinkinį pasirašė tik savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti
administracijos direktorių. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu67 patvirtintoje
Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos apraše nėra
numatyti asmenys, kurie pasirašo Savivaldybės konsoliduotąsias ataskaitas.
 Konsoliduotosios Finansinės būklės ataskaitoje Ilgalaikis materialus turtas pagal
straipsnius „Pastatai“ (3 895,6 tūkst. Lt), „Infrastruktūros ir kiti statiniai“ ( - 1 432,5 tūkst. Lt),
„Nekilnojamosios kultūros vertybės“ ( - 4 440,6 tūkst. Lt), „Mašinos ir įrengimai“ ( - 93,3 tūkst.
Lt), „Transporto priemonės“ ( - 240,3 tūkst. Lt), „Baldai ir biuro įranga“ (174,7 tūkst. Lt) , „Kitas
ilgalaikis materialus turtas“ ( - 62,2 tūkst. Lt), „Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai“ (2
198,5 tūkst. Lt) nesutampa su įstaigų Finansinės būklės ataskaitų straipsnių suvestinės duomenimis.


Audito metu nustatyta, kad Ilgalaikio materialiojo turto apskaita nėra tiksli, nerodo
tikrosios turto būklės ir nesudaro galimybės tinkamai valdyti šį turtą. Dėl šios priežasties
nėra galimybės įsitikinti, ar Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinyje pateikta
informacija apie Ilgalaikį materialųjį turtą („Pastatai“, „Infrastruktūros ir kiti statiniai

64

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-04 įsakymas Nr. A-295-(8.2) „Dėl Viešojo
sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo tvirtinimo ir asmens atsakingo už
konsolidavimo proceso stebėsena paskyrimo“.
65
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007-12-19 įsakymu Nr. 1K-380 patvirtinto 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto
pokyčių ataskaita“, 8 punktas (Žin., 2007, Nr. 136-5539 su vėlesniais pakeitimais).
66
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2007-06-26 Nr. X-1212 (Žin., 2007, Nr. 77-3046,
su pakeitimais).
67
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-04 įsakymas Nr. A-295-(8.2) „Dėl viešojo
sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinio konsolidavimo tvarkos aprašo tvirtinimo ir asmens atsakingo už
konsolidavimo proceso stebėseną paskyrimo“.
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„Nekilnojamosios kultūros vertybės“, „Mašinos ir įrengimai“, „Transporto priemonės“,
„Baldai ir biuro įranga“, „Kitas ilgalaikis materialus turtas“, „Nebaigta statyba ir
išankstiniai apmokėjimai“) yra teisinga.


Iždo apskaitoje suma 2 882,5 tūkst. Lt buvo apskaityta straipsnyje Sukauptose

gautinose sumose, tačiau Iždo Finansinės būklės ataskaitoje buvo atvaizduota ne straipsnyje III.5
Sukauptose gautinose sumose, o straipsnyje III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos. Todėl ir
Konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitos straipsnyje III.5 Sukauptose gautinose sumose
atvaizduota 2 882,5 tūkst. Lt mažiau, o straipsnyje III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 2
882,5 tūkst. Lt daugiau.


Pakalniškių seniūnija įsigijo projektorių, kurį Finansinės būklės ataskaitoje 2,1 tūkst.

Lt parodė prie „Kitas ilgalaikis turtas“, Konsoliduotoje Finansinės būklės ataskaitoje ši suma
apskaityta straipsnyje „Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas“. „Projektorius“ apskaitytas
nesivadovaujant Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu68 patvirtintu 12-ojo VSAFAS 73.8
punkto nuostatomis „Baldai ir biuro įranga“.

5. Vidaus kontrolės sistemos vertinimas
Atlikus audito procedūras nustatyta, kad savivaldybėje vidaus kontrolės sistema sukurta
taip, kad užtikrintų pagrindinius jai keliamus tikslus; pagrindinės vidaus kontrolės procedūros
sukurtos atsižvelgiant į vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą ir jos
atlikimo sąnaudas, apskaitos ir informacinę sistemą, turto apsaugos būklę ir kitus vidaus kontrolės
kriterijus. Tačiau audito metu nustatyti vidaus kontrolės trūkumai rodo, kad vidaus kontrolės
sistema ne visose srityse veikia patikimai, todėl ji vertinama kaip patenkinama. Savivaldybės
kontrolės ir audito tarnyba atlikusi aukščiausio lygio kontrolės procedūras biudžeto išlaidų sąmatų
sudarymo, tikslinimo, Savivaldybės biudžeto asignavimų finansavimo (administravimo), Biudžeto
išlaidų įvykdymo ataskaitų Forma Nr. 2 sudarymo srityse nustatė , kad įstaigos nevykdo Radviliškio
rajono savivaldybės tarybos sprendimu69 patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto
vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo 20, 21, 25, 27, 28, 33, 44 punktų nuostatų:
 asignavimų valdytojai teikia vadovų nepasirašytas paraiškas specialiųjų programų lėšoms gauti.
Neužtikrinta įtrauktų į paraišką lėšų faktinio poreikio kontrolė;
 nėra Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos tvarkos ir terminų dėl asignavimų valdytojų
paraiškų lėšoms gauti teikimo Finansų skyriui;
68

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-05-08 įsakymas Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 55-2085).
69
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2011-06-16 sprendimas Nr. T-45 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės
biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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 asignavimų valdytojai prašymus (paraiškas) dėl lėšų skyrimo tikslinimo (perkėlimo) teikia
nesilaikydami 10 dienų termino iki atitinkamo ketvirčio pabaigos bei paraiškas I-III ketvirčiais teikia
dažniau nei vieną kartą per ketvirtį;
 pakeitus patvirtintų asignavimų paskirstymą ketvirčiais, asignavimų valdytojai nesilaiko 5 darbo dienų
termino nuo savivaldybės institucijos sprendimų priėmimo pateikti Finansų skyriui biudžeto išlaidų
pakeitimo sąmatą arba visiškai jos nepateikia;
 asignavimų valdytojai Finansų skyriui teikia biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas,
vadovaudamiesi Radviliškio rajono savivaldybės Finansų skyriaus 2006-06-15 Nr. 55 raštu, kurio
nuostatos neatitinka galiojančių teisės aktų.
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REKOMENDACIJOS
Atsižvelgiant

į

ataskaitoje

nurodytus

dalykus,

Savivaldybės

administracijai

rekomenduojame:
 Savivaldybės biudžetą tikslinti Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.
 Patikslinti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-31 įsakymą Nr. PA-125(10.1) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir
darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo“.
 Ilgalaikio turto (melioracijos įrenginių) apskaitą sutvarkyti pagal atskirus turto vienetus,
kaip numato Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintos 12-ojo
VSAFAS nuostatos.
 Biudžeto išlaidų apskaitą tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir
Savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija.
 Finansinių ataskaitų „Aiškinamąjį raštą“ sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos
finansų ministro įsakymu patvirtintomis 6-ojo VSAFAS nuostatomis.
 Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis ištaisyti neatitikimus Konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinyje.
 Priedus, priemokas ir vienkartines pinigines išmokas darbuotojams skirti vadovaujantis
teisės aktų reikalavimais.
 Savivaldybės administracijai grąžinti neteisėtai panaudotas biudžeto lėšas (už valstybės
tarnautojui išmokėtą vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginę išmoką) teisės aktų
nustatyta tvarka.
 Patikslinti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2011-06-16 sprendimu Nr. T-45
patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos
aprašą.
 Koreguoti įdiegtą apskaitos „MyLOBster“ programą, kad iš darbuotojų darbo
užmokesčio kortelės duomenų būtų galima nustatyti už kiek darbo dienų darbuotojams
apmokėta atostogų metu.
 Įpareigoti įstaigų vadovus tarnybinių komandiruočių išlaidas apmokėti teisės aktų
nustatyta tvarka.
 Nustatyti iš savivaldybės biudžeto išlaikomoms įstaigoms išlaidų tarnybiniams
lengviesiems automobiliams išlaikyti, nuomotis arba nuomotis pagal veiklos nuomos
sutartį dydį.
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 Švietimo įstaigų ugdymo programoje numatyti ugdymo turiniui įgyvendinti reikalingų
priemonių sąrašą.
 Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ilgalaikę paskolą naudoti tik investiciniams
projektams.
 Patikslinti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Viešojo
sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašą ir
numatyti asmenys, kurie pasirašo Savivaldybės konsoliduotąsias ataskaitas.
 Biudžeto lėšas naudoti pagal tikslinę paskirtį (Šeduvos lopšelis-darželis ilgalaikio turto
įsigijimas).
 Savivaldybės administracijai socialinio būsto remonto sąnaudų apskaitą tvarkyti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintu 11-ojo
VSAFAS nuostatomis.
 Savivaldybės administracijai grąžinti neteisėtai panaudotas biudžeto lėšas už socialinio
būsto remontą teisės aktų nustatyta tvarka.
 Radviliškio rajono savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkoje numatyti asmenis galinčius
pasirašyti Finansinių įsipareigojimų (lizingo) sutartis.
Savivaldybės administracijai, Radviliškio miesto kultūros centrui, Radviliškio Vaižganto
progimnazijai, Radviliškio lopšeliui-darželiui „Kregždutė“ ir Radviliškio r. Šeduvos lopšeliuidarželiui 2014 m. gegužės 31 d. buvo pateikti raštai „Dėl atliktų audito procedūrų“ Nr. S-23, S-24,
S-25, S-26, S-27. Taip pat dalis pastabų pateikta žodžiu.
Rekomendacijų įgyvendinimo priemonės ir terminai pateikti rekomendacijų įgyvendinimo
plane (žr. šios ataskaitos 1 priedą).
Savivaldybės kontrolierė

Giedrė Sinkevičienė

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Gelma Dabašinskienė

Vyr. specialistė

Rasa Baublienė

Susipažinome:
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja,

Eglė Ivanauskytė

pavaduojanti administracijos direktorių
Savivaldybės administracijos finansų skyriaus vedėja
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Finansinio audito ataskaitos
„Dėl Radviliškio rajono savivaldybės
2013 m. konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio audito rezultatų“
1 priedas
Rekomendacijų įgyvendinimo planas
Eil.
Nr.

1.

2.

Rekomendacija
Savivaldybės biudžetą tikslinti Vietos
savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.
Patikslinti Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2012-12-31 įsakymą Nr. PA125-(10.1) „Dėl Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal
darbo
sutartis,
pareigybių
sąrašo
patvirtinimo“.
Ilgalaikio turto (melioracijos įrenginių)
apskaitą sutvarkyti pagal atskirus turto
vienetus,
kaip
numato
Lietuvos
Respublikos finansų ministro įsakymu
patvirtintos 12-ojo VSAFAS nuostatos.

3.

4.

Biudžeto išlaidų apskaitą tvarkyti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Valstybės ir Savivaldybių biudžetų
pajamų ir išlaidų klasifikacija.

Finansinių ataskaitų „Aiškinamąjį raštą“
sudaryti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos finansų ministro įsakymu
patvirtintomis 6-ojo VSAFAS
nuostatomis.
5.

6.

7.

Priemonės
rekomendacijai
įgyvendinti

Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis
ištaisyti neatitikimus Konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinyje.
Priedus, priemokas ir vienkartines
pinigines išmokas darbuotojams skirti
vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas (data)

Už
rekomendacijos
vykdymą
atsakingas asmuo

Vadovausis Vietos
savivaldos įstatymu

Nuolat

Rita Chlebauskienė

Administracijos
direktoriaus
įsakymas bus
patikslintas

2014 m. III ketv.

Žaneta Buniuvienė

Valstybės biudžete
nėra numatytos
lėšos šiam valstybės
turtui
inventorizuoti. Šį
turtą patikėjimo
teise valdyti
savivaldybėms
perdavė ne pagal
atskirus turto
vienetus.
Vadovausis
Lietuvos
Respublikos
Valstybės ir
savivaldybių
biudžetų pajamų ir
išlaidų klasifikacija.
Priminimas visoms
įstaigoms, kad
Finansinių ataskaitų
„Aiškinamąjį raštą“
sudaryti
vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos finansų
ministro įsakymu
patvirtintomis 6-ojo
VSAFAS
nuostatomis
Ištaisys neatitikimus
Konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų
rinkinyje.
Priminimas visoms
įstaigoms, kad
priedus, priemokas
ir vienkartines
pinigines išmokas
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Nuolat

Rita Chlebauskienė

Iki 2015 m. I ketv.

Rita Chlebauskienė

Iki 2015 m. I ketv.

Rita Chlebauskienė

Iki 2014-08-15

Žaneta Buniuvienė
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darbuotojams skirti
vadovaujantis teisės
aktų reikalavimais.

8.

9.

10.

11.

12.

Savivaldybės administracijai grąžinti
neteisėtai panaudotas biudžeto lėšas (už
valstybės tarnautojui išmokėtą vidutinio
darbo užmokesčio dydžio piniginę
išmoką) teisės aktų nustatyta tvarka.
Patikslinti Radviliškio rajono
savivaldybės tarybos 2011-06-16
sprendimu Nr. T-45 patvirtintą
Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto
vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašą.
Įpareigoti įstaigų vadovus tarnybinių
komandiruočių išlaidas apmokėti teisės
aktų nustatyta tvarka.
Koreguoti įdiegtą apskaitos „MyLOBster“
programą, kad iš darbuotojų darbo
užmokesčio kortelės duomenų būtų
galima nustatyti už kiek darbo dienų
darbuotojams apmokėta atostogų metu.
Nustatyti iš savivaldybės biudžeto
išlaikomoms įstaigoms išlaidų
tarnybiniams lengviesiems automobiliams
išlaikyti, nuomotis arba nuomotis pagal
veiklos nuomos sutartį dydį.

13.

Švietimo įstaigų ugdymo programoje
numatyti ugdymo turiniui įgyvendinti
reikalingų priemonių sąrašą.

14.

Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais
ilgalaikę paskolą naudoti tik
investiciniams projektams.

15.

16.

17.

18.
19.

Patikslinti Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu patvirtintą Viešojo
sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų
rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašą ir
numatyti asmenys, kurie pasirašo
Savivaldybės konsoliduotąsias ataskaitas.
Biudžeto lėšas naudoti pagal tikslinę
paskirtį (Šeduvos lopšelis-darželis
ilgalaikio turto įsigijimas)
Savivaldybės administracijai socialinio
būsto remonto sąnaudų apskaitą tvarkyti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos
finansų ministro įsakymu patvirtintu 11ojo VSAFAS nuostatomis.
Savivaldybės administracijai grąžinti
neteisėtai panaudotas biudžeto lėšas už
socialinio būsto remontą teisės aktų
nustatyta tvarka.
Radviliškio rajono savivaldybės sutarčių

Permokėta suma
bus grąžinta į
biudžetą sutaupius
mokos fondą.

Iki 2014-09-01

Tvarka bus
patikslinta

2014 m. IV ketv.

Rita Chlebauskienė

Laikytis nustatytų
teisės aktų tvarkos

Nuolat

Rita Chlebauskienė

Pakoreguoti įdiegtą
programą

2014 m. IV ketv.

Eligijus
Steponavičius

2014 m. IV ketv.

Vytautas
Varanavičius

Bus pakoreguota
tvarka, kuri
apibrėžia išlaidų
tarnybiniams
lengviesiems
automobiliams
išlaikyti, nuomotis
arba nuomotis pagal
veiklos nuomos
sutartį dydį
Tvirtinant švietimo
įstaigų ugdymo
programas, bus
patvirtinti ugdymo
priemonių sąrašai
Ilgalaikę paskolą
naudos tik
investiciniams
projektams
finansuoti

Tvarka bus
pakoreguota
Lėšos bus
naudojamos pagal
tikslinę paskirtį
Apskaitą tvarkys
Lietuvos
Respublikos finansų
ministro įsakymu
patvirtintu 11-ojo
VSAFAS
nuostatomis

Danutė Gaučytė

Genovaitė
Juodeikienė

Nuolat

Rita Chlebauskienė

2014 m. IV ketv.

Rita Chlebauskienė

Nuolat

Šeduvos lopšelisdarželis

Nuolat

Danutė Gaučytė
Vladas Šablinskas

„Radviliškio
būstas“ grąžins
lėšas

Iki 2014-07-21

Vladas Šablinskas

Tvarka bus

2014 m. IV ketv.
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pasirašymo tvarkoje numatyti asmenis
galinčius pasirašyti Finansinių
įsipareigojimų (lizingo) sutartis.

pakoreguota

Atsakingas už rekomendacijų įgyvendinimą asmuo informuoja Kontrolės ir audito tarnybą
apie rekomendacijų įgyvendinimą, plane numatytais terminais.

Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

31

