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Pakruojo rajono savivaldybės tarybai
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2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2014 m. balandžio 9 d.
Pakruojis

2013 m. Pakruojo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau — Tarnyba)
veiklos ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Pakruojo
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir Tarnybos veiklos nuostatais.
Tarnyba, prižiūrėdama, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir
naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas
savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, atlieka Vietos savivaldos įstatyme numatytas
funkcijas. Pagrindinės šiame įstatyme nustatytos funkcijos:
 atlikti

išorės

finansinį

ir

veiklos

auditą

savivaldybės

administracijoje,

savivaldybės

administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;
 kiekvienais metais rengti ir reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikti savivaldybės tarybai
išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir išvadą dėl
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto
ataskaitos;
 rengti ir savivaldybės tarybai teikti sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės
naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo
kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas.
Be šių išvardintų funkcijų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai priskirtos ir kitos Vietos
savivaldos ir kituose įstatymuose nustatytos funkcijos.
Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir
profesionalumo principais. Tarnyba atskaitinga Pakruojo rajono savivaldybės tarybai. Metinės veiklos
ataskaitos svarstymas ir sprendimo dėl jos priėmimas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija.
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Tarnyba savo veiklą vykdo pagal Pakruojo rajono savivaldybės tarybos patvirtintus veiklos
nuostatus. Kiekvienais metais darbas vykdomas pagal patvirtintą veiklos planą, kuris derinamas su
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu. Tarnybos 2013 m. veikla buvo planuojama ir
vykdoma taip, kad užtikrintų prioritetinių užduočių — išvados dėl pateikto tvirtinti savivaldybės
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir išvados dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir
patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos parengimą ir pateikimą. Planuojant audito apimtis,
atsižvelgta į Tarnybos darbuotojų skaičių (žmogiškuosius išteklius).
Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį sudaro savivaldybės biudžetinių įstaigų,
savivaldybės išteklių fondų ir kitų savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių
ataskaitų rinkiniai ir savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.
Informacija apie auditų sričių ir subjektų apimtį:
 Savivaldybės tarybos patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės 2013 m. biudžetas:
63 004,20 tūkst. Lt

pajamų,

iš

jų

savivaldybės

biudžeto

deficitas

(paskolos)

—

3 745,3 tūkst. Lt ir 63 004,2 tūkst. Lt asignavimų, kurie skirti 45 asignavimų valdytojams;
 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nefinansinio turto balansinė vertė —
124 927 tūkst. Lt;
 Savivaldybės nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos ir viešųjų įstaigų dalininkų kapitalo
dalis) — 13 435 194 tūkst. Lt;
 Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės nefinansinio turto balansinė vertė —
25 072 tūkst. Lt;
 Savivaldybės privatizavimo fondas — 129,1 tūkst. Lt;
 Savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal 39 viešojo sektoriaus
subjektų pateiktus finansinių ataskaitų rinkinius (35 savivaldybės įstaigos, 2 išteklių fondai —
iždas ir privatizavimo fondas, 2 sveikatos priežiūros viešosios įstaigos);
 Savivaldybės turto ataskaita parengta pagal 37 įstaigų ir išteklių fondų ataskaitas.
2013 m. atlikti (užbaigti) auditai ir patikrinimai kontrolės funkcijoms vykdyti:
1. Pakruojo rajono savivaldybės 2012 metų ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos
užtikrinimo programai skirtų išlaidų auditas (Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijoje, Pakruojo r.
Linkuvos gimnazijoje, Pakruojo r. Lygumų vidurinėje mokykloje, Pakruojo r. Rozalimo
vidurinėje mokykloje, Pakruojo r. Žeimelio vidurinėje mokykloje, Pakruojo „Žemynos“
pagrindinėje mokykloje);
2. Pakruojo rajono savivaldybės 2012 m. privatizavimo fondo lėšų panaudojimo auditas;
3. Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo
valstybės turto 2012 m. ataskaitos auditas;
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4. Pakruojo rajono savivaldybės 2012 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas.
5. Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2012 m. sveikatinimo veiklos sutartyje
numatytos priemonės — konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ — lėšų panaudojimo teisėtumo
patikrinimas.

2013 m. Pakruojo rajono savivaldybės tarybai pateiktos išvados:
1. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2012 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio (2013-08-07);
2. Dėl Pakruojo rajono savivaldybei 2012 m. nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise
valdomo valstybės turto ataskaitos (2013-08-07);
3. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2 481,5 tūkst. Lt ilgalaikės paskolos gavimo investicinių
projektų finansavimui galimybių vertinimo (2013-03-08);
4. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 1 000 tūkst. Lt trumpalaikės paskolos iš valstybės biudžeto
finansinio pagrįstumo (2013-03-08);
5. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės galimybės padidinti garantiją nuo 267 140 Lt iki 322 636,30 Lt
UAB „Pakruojo vandentiekis“ imant paskolą investiciniam projektui vykdyti (2013-11-18).

Audito ataskaitos ir išvados visais atvejais buvo pateiktos audituotų įstaigų vadovams,
savivaldybės administracijos direktoriui, merui. Tarnybos veiklos plano vykdymas, audito ataskaitos ir
išvados buvo aptartos Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdžiuose. Pagal
galiojančias Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, siekiant didesnio Tarnybos viešumo ir veiksmingumo,
audito ataskaitos ir išvados skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje www.pakruojis.lt.

Pakruojo rajono savivaldybės 2012 metų ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi
aplinkos užtikrinimo programai skirtų išlaidų audito ataskaitoje nustatyti dalykai:
 Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija nenustatė įsisenėjusioms, daugiau kaip 4 metų, gautinoms
sumoms (41,4 tūkst. Lt) nuvertėjimo požymių ir neapskaičiavo nuvertėjimo. Tai paveikė
„Atžalyno“ gimnazijos veiklos rezultatą (perviršį / deficitą), kuris pateikiamas Finansinės būklės
ataskaitoje, Veiklos rezultatų ataskaitoje, Grynojo turto pokyčio ataskaitoje (žr. ataskaitos 15 psl.).
 Pakruojo r. Žeimelio vidurinė mokykla Finansinės būklės ataskaitos pagal 2012 m. gruodžio 31 d.
duomenis eilutėje E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai atvaizdavo 112 tūkst. Lt ilgalaikių įsipareigojimų
mažiau, o eilutėje E.II.12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai atvaizdavo 112 tūkst. Lt trumpalaikių
įsipareigojimų daugiau (žr. ataskaitos 16 psl.).
 Audituojamų įstaigų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitose
(forma Nr. 2) 99,3 tūkst. Lt sumažintos darbdavio socialinės paramos išlaidos (klasifikacijos
kodas 2.7.3, straipsnis Darbdavio socialinė parama) ir ta pačia suma padidintos darbo
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užmokesčio išlaidos (klasifikacijos kodas 2.1.1, straipsnis Darbo užmokestis) (žr. ataskaitos 6—9
psl.).
 Audituojamų įstaigų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitose
(forma Nr. 2) 19,7 tūkst. Lt sumažintos socialinio draudimo įmokų išlaidos (klasifikacijos kodas
2.1.2, straipsnis Socialinio draudimo įmokos) ir ta pačia suma padidintos darbdavio socialinės
paramos išlaidos (klasifikacijos kodas 2.7.3, straipsnis Darbdavio socialinė parama) (žr.
ataskaitos 6—9 psl.).
 Audituojamų įstaigų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitose
(forma Nr. 2) 5,1 tūkst. Lt sumažintos išlaidos ryšių paslaugoms (klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.08,
straipsnis Ryšių paslaugos) ir ta pačia suma padidintos kitų paslaugų išlaidos (klasifikacijos kodas
2.1.1.1.30, straipsnis Kitos paslaugos) (žr. ataskaitos 9—11 psl.).
 Audituojamų įstaigų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitose
(forma Nr. 2) 108 tūkst. Lt sumažintos išlaidos spaudiniams (klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.05,
straipsnis Spaudiniai) ir ta pačia suma padidintos kitų prekių išlaidos (klasifikacijos kodas
2.1.1.1.10, straipsnis Kitos prekės) (žr. ataskaitos 9—11 psl.).
 Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija iš mokinio krepšelio lėšų nepagrįstai sumokėjo ir negrąžino į
valstybės biudžetą 432,98 Lt socialinio draudimo įmokų (žr. ataskaitos 6 psl.).
 „Atžalyno“ gimnazija, Lygumų vidurinė mokykla, Rozalimo vidurinė mokykla, Žeimelio vidurinė
mokykla, „Žemynos“ pagrindinė mokykla Nekilnojamojo turto registre nėra įregistravusios
(įregistravusios ne visas) joms patikėjimo teise perduoto savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio nekilnojamojo turto patikėjimo teises (žr. ataskaitos 13—14psl.).
Audito ataskaitoje pateiktos 7 rekomendacijos. 4 iš jų įvykdytos, 3 vykdymas tęsiamas.
Planuotas rekomendacijų įgyvendinimo terminas — 2013-05-15.

Pakruojo rajono savivaldybės 2012 m. privatizavimo fondo lėšų panaudojimo audito
ataskaitoje nustatyti dalykai:
 Savivaldybės privatizavimo fondo 2012 metų I pusmečio lėšos naudotos be patvirtintos sąmatos
(žr. ataskaitos 4 psl.).
Audito ataskaitoje pateiktos 5 rekomendacijos. 2 iš jų įvykdytos, 3 vykdymas tęsiamas.
Vyksta susirašinėjimas su VĮ Valstybės turto fondu dėl ankstesniais laikotarpiais privatizuotų objektų
išbraukimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu tvirtinamo privatizavimo objektų sąrašo,
sąrašo tikslinimo. Apie dviejų rekomendacijų — 1) perduoti Privatizavimo fondui nenaudojamą turtą,
kurį nuspręsta privatizuoti; 2) įvertinti Vyriausybės nutarimu patvirtintame Privatizavimo objektų sąraše
esančius turto objektus, fiziškai pažeistą turtą nuvertinti — vykdymą Administracija informavo, kad
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pranešė apie tai savivaldybės įstaigoms. Kaip konkrečiai vykdytos šios dvi rekomendacijos, informacijos
nepateikė.
Planuotas rekomendacijų įgyvendinimo terminas — iki 2013-08-30 ir iki 2013-12-31.

Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise
valdomo valstybės turto 2012 m. ataskaitoje nustatyti dalykai:
 Viešojoje įstaigoje Pakruojo ligoninėje 2012 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio turto, kuris
nebenaudojamas veikloje, gauto iš Savivaldybės pagal panaudos sutartis, įsigijimo vertė
494,5 tūkst. Lt (likutinė vertė 0 Lt) ir trumpalaikio turto, kuris nebenaudojamas veikloje, gauto iš
Savivaldybės pagal panaudos sutartis, įsigijimo vertė 6,2 tūkst. Lt. Viešoji įstaiga Pakruojo
ligoninė kreipėsi (2010-09-20 raštu Nr. S-420, 2011-08-29 raštu Nr. S-375, 2012-11-29 raštu Nr.
S-547) į Administraciją dėl šio turto pripažinimo netinkamu naudoti, tačiau sprendimas
nepriimtas.
 Nepateiktas Turto ataskaitos aiškinamasis raštas.
Audito ataskaitoje pateiktos 2 rekomendacijos. Dėl turto nurašymo procesas tęsiasi: turtas
grąžintas Administracijai, sprendžiamas klausimas dėl turto pripažinimo netinkamu, nereikalingu
(negalimu) naudoti, jo panaudojimo Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatyme nustatytais būdais. Administracijos direktoriaus įsakymu pakeistas ankstesniu įsakymu
patvirtintas Turto ataskaitos rengimo ir teikimo aprašas — atsisakyta rengti aiškinamąjį raštą.
Planuotas rekomendacijų įgyvendinimo terminas — iki 2013-09-30.

Pakruojo rajono savivaldybės 2012 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito
ataskaitoje nustatyti dalykai:
 Už 2012 metus priskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) suma — 1 843,6 tūkst.
Lt — apskaičiuota ne pagal teisėtu būdu nustatytą ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką,
nesilaikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl
minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams
patvirtinimo“.
Audito ataskaitoje pateiktos 2 rekomendacijos. Viena jų — dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų savivaldybėms patvirtinimo ir
suderinimo su Administracija — įvykdyta. Duomenys apie investicinius projektus prašoma forma už
2013 m. nebuvo pateikti. Taip pat teikiame svarbų pastebėjimą, kad savivaldybei vykdant investicinius
projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos, tam tikrais atvejais lėšų,
pervestų savivaldybei (sumokėtų avansu), grąžinimą į savivaldybės biudžeto pajamų sąskaitą ir kontrolę
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vykdo vienas asmuo — projekto finansininkas. Siūlome patobulinti ir sustiprinti vidaus kontrolę šioje
srityje.
Planuotas rekomendacijų įgyvendinimo terminas — iki 2013-08-09 ir iki 2014-01-31.

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2012 m. sveikatinimo veiklos
sutartyje numatytos priemonės — konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ — lėšų panaudojimo
teisėtumo patikrinimo ataskaitoje nustatyti dalykai:
 Visuomenės sveikatos biuras dalį Sutartimi perduotų valstybės biudžeto lėšų, skirtų konkursui
„Sveikuolių sveikuoliai“, 1,9 tūkst. Lt, panaudojo ne Sutartyje numatytai priemonei – konkursui
„Sveikuolių sveikuoliai“, bet su šios priemonės įgyvendinimu dalinai susijusiai veiklai.
Audito ataskaitoje pateiktos 3 rekomendacijos. Visos rekomendacijos įvykdytos.
Planuotas rekomendacijų įgyvendinimo terminas — iki 2013-10-31.

Ankstesniais metais pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena
Tarnybos teikiamų rekomendacijų tikslas — siekti, kad savivaldybės biudžeto lėšos ir turtas
būtų valdomas ir naudojamas teisėtai, efektyviai ir ekonomiškai, parengtose ataskaitose nebūtų
informacijos iškraipymų, jų informacija būtų patikima vidaus ir išorės naudotojams, būtų gerinama vidaus
kontrolė.
Tarnyba stebėjo, kaip buvo vykdomos ankstesniais metais pateiktos 14 rekomendacijų,
kurių terminą buvo prašoma pratęsti. 5 iš jų įvykdytos. 3 dalinai vykdytos, bet dar neužbaigtos. 6
neįvykdytos, nors jos neprarado aktualumo.
 Atliekant auditą 2012-06-29 raštu Nr. S-40 Administracija buvo informuota, kad neįvykdė
Savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T-291 – neperėmė iš VĮ Valstybės turto fondo
Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn 6 boksų garažų (Vasario 16-osios g. 26, Pakruojo m.),
kuriuose laikomi savivaldybės automobiliai.
Administracija pranešė apie vykdomus ir planuojamus vykdyti veiksmus. Tačiau dėl
nesklandumų, užsakant kadastro duomenų bylų parengimą ir supainiotos savivaldybės ir gyventojų
naudojamų garažų numeracijos, iki šiol garažai neperimti.
 Atliekant auditą 2012-05-31 raštu Nr. S-32 Administracija buvo informuota, kad viename iš
Administracijos 4 boksų garažo, esančio Vytauto Didžiojo g. 17 Pakruojo m., įrengtas sandėlis,
kuriame sandėliuojamos materialinės vertybės, kurios nebuvo inventorizuotos. Pažymėtina, kad
garažo bokse buvo laikomi ir neapskaityti, neinventorizuoti vitražai, kurie buvo išmontuoti ir
perkelti iš privatizuotos įmonės — UAB „Knyga visiems“.
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 Atliekant patikrinimą, kuris pateiktas su 2012-11-08 raštu Nr. S-66 Administracija buvo
informuota, kad Linkuvos seniūnija, nesudariusi rašytinės panaudos sutarties ir negavusi prieigos
prie apsaugos sistemos, naudojasi valstybės įstaigai priklausančiu garažu.
Informacijos, kaip buvo sprendžiami šie abu klausimai nepateikta.

Bendradarbiavimas
Valstybės kontrolė ir Tarnyba 2013-11-11 pasirašė susitarimą Nr. BS-52, kuriuo susitarta
bendradarbiauti, atliekant auditus Pakruojo rajono savivaldybėje:
• Valstybės kontrolei atliekant 2013 m. valstybinio audito programoje suplanuotą
savivaldybių valstybinį finansinį (teisėtumo) ir nacionalinio ataskaitų rinkinio auditus;
• Tarnybai atliekant savivaldybės 2013 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą.
Tarnyba 2013 m. trečiame ketvirtyje pagal nustatytus reikalavimus rengė Pakruojo rajono
savivaldybės konsoliduotų ataskaitų audito strategiją. Strategiją aptarus su Valstybės kontrolės
specialistais priimtas sprendimas dėl audito sričių pasirinkimo. Parengtos šešios audito programas,
kuriose pateiktos planuojamos atlikti audito procedūros. Atrinktos įstaigos, kuriose atliekamos
savarankiškos audito procedūros, kurias atliekant siekiama surinkti tinkamus ir pakankamus įrodymus
išvadai dėl Pakruojo rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio parengti.

Žmogiškieji ištekliai. Kvalifikacijos kėlimas
Savivaldybės tarybos nustatytas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų pareigybių
skaičius Tarnyboje — 2. Savivaldybės kontrolierius — įstaigos vadovas — į pareigas priimtas Valstybės
tarnybos įstatymo nustatyta tvarka konkurso būdu. Jo pareigybė nepriskiriama prie politinio (asmeninio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojų. Savivaldybės kontrolieriaus ir tarnybos vyriausiojo specialisto —
valstybės tarnautojų — santykių teisiniai pagrindai nustatyti Valstybės tarnybos įstatyme ir Vietos
savivaldos įstatyme.
2013 m. kvalifikaciją kėlėme dalyvaudamos mokymuose, kurie buvo finansuojami iš ES
lėšų — įgyvendinant projektą „Šiaulių apskrities savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų darbuotojų
administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“. Taip pat
Savivaldybių kontrolierių asociacijos organizuojamuose seminaruose, kuriuose dažniausiai paskaitas
skaitė Valstybės kontrolės darbuotojai. Kvalifikacijos kėlimas Tarnybai yra labai aktualus, nes nuolat
keičiama ir taip sudėtinga audito atlikimo metodika ir keliami vis didesni reikalavimai. Didėjant
reikalavimams didėja ir darbo krūvis. Audito metu atliktas darbas turi būti pagrįstas sudėtingais darbo
dokumentais. Jų parengimui neturime kompiuterinės programos, kurios pagalba būtų galima greičiau ir
kokybiškiau parengti audito darbo dokumentus ir kt. Svarbu užtikrinti audito kokybę — atliekant audito
priežiūrą, vidinę detaliąją ir bendrąją peržiūrą.
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Tarnybos finansavimas
Savivaldybės tarybos paskirti 2013 m. biudžeto asignavimai — 119,2 tūkst. Lt — buvo
naudojami pagal patvirtintą sąmatą. Lėšos ir materialiniai ištekliai naudojami tikslingai, jų naudojimas
tiesiogiai susijęs su Tarnybos funkcijų vykdymu ir tikslų įgyvendinimu.

Raštvedyba
2013 m. Tarnybos raštvedyba buvo tvarkoma ir dokumentai saugomi pagal su Šiaulių
apskrities archyvu suderintą dokumentacijos planą.

Tarnybos veiklos ataskaita skelbiama savivaldybės interneto svetainėje www.pakruojis.lt.
Ataskaitos santrauka kiekvienais metais skelbiama vietinėje spaudoje.

Savivaldybės kontrolierė

Irena Urmonienė

