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Pakruojis
Įžanga
Ataskaita teikiama Pakruojo rajono savivaldyb÷s (toliau — savivaldyb÷) tarybai,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Pakruojo rajono savivaldyb÷s
tarybos veiklos reglamentu ir Pakruojo rajono savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybos (toliau —
Tarnyba) veiklos nuostatais.
Tarnyba yra savivaldyb÷s biudžetin÷ įstaiga. Tarnybos uždavinys yra prižiūr÷ti, ar
teis÷tai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldyb÷s turtas ir
patik÷jimo teise valdomas valstyb÷s turtas, kaip vykdomas savivaldyb÷s biudžetas ir naudojami kiti
piniginiai ištekliai. Kontrol÷s ir audito tarnyboms vykdyti priskirtos funkcijos nustatytos Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatyme. Pagrindin÷s funkcijos: atlikti išor÷s finansinį ir veiklos
auditą savivaldyb÷s administracijoje, savivaldyb÷s administravimo subjektuose ir savivaldyb÷s
kontroliuojamose įmon÷se, kiekvienais metais rengti ir reglamente nustatytais terminais ir tvarka
teikti savivaldyb÷s tarybai išvadą d÷l pateikto tvirtinti savivaldyb÷s konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio, rengti ir savivaldyb÷s tarybai teikti sprendimams priimti reikalingas išvadas d÷l
savivaldyb÷s naudojimosi bankų kreditais, paskolų ÷mimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir
laidavimo kreditoriams už savivaldyb÷s kontroliuojamų įmonių imamas paskolas. Be šių išvardintų
funkcijų kontrol÷s ir audito tarnyboms priskirtos ir kitos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir
kituose įstatymuose nustatytos funkcijos.
Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teis÷tumo, viešumo, objektyvumo ir
profesionalumo principais. Tarnyba atskaitinga Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybai. Metin÷s
veiklos ataskaitos svarstymas ir sprendimo d÷l jos pri÷mimas yra išimtin÷ savivaldyb÷s tarybos
kompetencija.
Tarnyba savo veiklą vykdo pagal Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos patvirtintus
veiklos nuostatus. Kiekvienais metais darbas vykdomas pagal patvirtintą veiklos planą, kuris
derinamas su Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos Kontrol÷s komitetu. Tarnybos 2017 m. veikla
buvo planuojama ir vykdoma taip, kad užtikrintų prioritetinių užduočių — išvados parengimo ir
pateikimo d÷l pateikto tvirtinti savivaldyb÷s konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.
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Savivaldyb÷s konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį sudaro savivaldyb÷s biudžetinių įstaigų,
savivaldyb÷s išteklių fondų ir kitų savivaldyb÷s kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų
finansinių ataskaitų rinkiniai ir savivaldyb÷s biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.
Informacija apie audito sričių ir subjektų apimtį:
 Savivaldyb÷s tarybos patvirtintas Pakruojo rajono savivaldyb÷s 2017 m. biudžetas:
20 273,7 tūkst. Eur pajamų, nepanaudotas l÷šų likutis — 441,6 tūkst. Eur, savivaldyb÷s
biudžeto deficitas (paskolos) — 529,0 tūkst. Eur ir 21 244,3 tūkst. Eur asignavimų, kurie
skirti 42 asignavimų valdytojams;
 Savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio nefinansinio turto balansin÷ vert÷ —
46 645,1 tūkst. Eur;
 Savivaldyb÷s nuosavyb÷s vertybiniai popieriai (akcijos ir viešųjų įstaigų dalininkų
kapitalo dalis) — 5 212,1 tūkst. Eur;
 Savivaldyb÷s patik÷jimo teise valdomo valstyb÷s nefinansinio turto balansin÷ vert÷ —
5 414,1 tūkst. Eur;
 Savivaldyb÷s konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal 38 viešojo
sektoriaus subjektų pateiktus finansinių ataskaitų rinkinius (35 savivaldyb÷s biudžetin÷s
įstaigos, 1 išteklių fondas — iždas, 2 viešosios sveikatos priežiūros įstaigos);

2017 m. atliktas (užbaigtas) auditas
Pakruojo rajono savivaldyb÷s 2016 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas (audito
ataskaita 2017-07-12 Nr. AT-1).

2017 m. Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybai pateiktos išvados:
1. D÷l Pakruojo rajono savivaldyb÷s 2016 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio (2017-07-12
Nr. AT-2);
2. D÷l Pakruojo rajono savivaldyb÷s 485,20 tūkst. eurų ilgalaik÷s paskolos gavimo investicinių
projektų finansavimui (2017-07-25 Nr. AT-3).

Audito ataskaita ir išvados buvo pateiktos audituotų įstaigų vadovams, savivaldyb÷s
administracijos direktoriui, merui. Tarnybos veiklos plano vykdymas, audito ataskaita ir išvados
buvo aptartos Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos Kontrol÷s komiteto pos÷džiuose. Pagal
galiojančias Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas, siekiant didesnio Tarnybos
viešumo ir veiksmingumo, audito ataskaitos ir išvados skelbiamos savivaldyb÷s interneto svetain÷je
www.pakruojis.lt.
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Pakruojo rajono savivaldyb÷s 2016 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas
(audito ataskaita (2017-07-12, Nr. AT-1) ir audito išvada (2017-07-17, Nr. AT-2))

Pareikšta sąlygin÷ nuomon÷ d÷l konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio,
besąlygin÷ nuomon÷ — d÷l konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir sąlygin÷
nuomon÷ — d÷l savivaldyb÷s/valstyb÷s l÷šų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais
teis÷tumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.
Audito planavimo etape buvo išsiųsti paklausimai — pasiūlymai kiekvienam
savivaldyb÷s tarybos nariui, savivaldyb÷s administracijos padalinių vadovams d÷l informacijos
pateikimo apie žinomus galimus pažeidimus ir rizikingas savivaldyb÷s turto ir biudžeto l÷šų
naudojimo sritis. Nei savivaldyb÷s tarybos nariai, nei savivaldyb÷s administracijos darbuotojai
informacijos neteik÷.
Atliekant Pakruojo rajono savivaldyb÷s 2016 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
auditą, siekiant gauti audito tikslams reikalingus, pakankamus ir tinkamus įrodymus, audito
planavimo etape atlikta išsami analiz÷ pagal nustatytas rizikas, atrankos kriterijus ir reikšmingumą,
parengta audito strategija. Audito metu buvo vertinamas savivaldyb÷s finansinių ataskaitų rinkinio
konsolidavimo procesas.
Audito metu nustatyta, kad buvo nesilaikoma 22 Viešojo sektoriaus apskaitos ir
atskaitomyb÷s standartų (toliau — VSAFAS) ir Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus patvirtintos Apskaitos politikos nuostatų:
nenuvertintos gautinos sumos už turto nuomą, už socialinių būstų nuomą, už parduotą
turtą — nebuvo nuvertinta už 3 428 Eur gautinų sumų.
Taip pat nebuvo pateikti senaties žiniaraščiai, pagal kuriuos tur÷jo būti nuvertintos
šios gautinos sumos:
 gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų
telkinius — 78 761 Eur;
 gautini delspinigiai — 4 610 Eur;
 gautinos vietin÷s rinkliavos — 145 023 Eur;
Iš viso atsakingi asmenys Apskaitos skyriui nepateik÷ nuvert÷jimui apskaičiuoti
senaties žiniaraščių už 228 395 Eur.
Savivaldyb÷s administracija nevertino ilgalaikio turto nuvert÷jimo požymių,
neskaičiavo nuvert÷jimo nebaigtos statybos objektams, kurių statybos darbai sustabdyti ilgiau kaip
12 m÷nesių ir tuo pažeid÷ VSAFAS nuostatas.
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Kadangi savivaldyb÷s administracija nesivadovavo 12 ir 22 VSAFAS nuostatomis —
neskaičiavo nuvert÷jimo, finansin÷s ataskaitos neparod÷ tikrojo vaizdo: buvo padidintos gautinos
sumos, ilgalaikis turtas ir sumažintos veiklos sąnaudos. Tai tur÷jo įtakos Veiklos rezultatų
ataskaitoje apskaičiuojant savivaldyb÷s veiklos rezultatą. Turtas turi būti vertinamas ir apskaitomas
taip, kad ataskaitos atskleistų tikrąjį vaizdą vidaus ir išor÷s vartotojams.

Šio audito metu pagal sisteminio audito principus buvo vertinamas savivaldyb÷s
biudžetinių įstaigų turto naudojimo teis÷tumas. Visoms įstaigoms buvo išsiųsti klausimynai apie
nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo. Klausimynai buvo analizuojami,
apibendrinami, vertinamas savivaldyb÷s nuomojamo ir pagal panaudą perduoto turto naudojimo
atitikimas Valstyb÷s ir savivaldyb÷s turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo (toliau —
Įstatymas) nuostatoms. Nustatyti daug atvejų, kai buvo pažeistos Įstatymo nuostatos:
 4 atvejais savivaldyb÷s turto nuomininkai nemoka komunalinių mokesčių
(TEO LT, AB Lietuvos paštas), juos sumoka savivaldyb÷s turtą išnuomojusios
įstaigos (Pakruojo kultūros centras, Guostagalio seniūnija). Naudodamos joms
skirtus asignavimus ne savo programoms vykdyti, jos pažeidžia ir Biudžeto
sandaros įstatymo 5 str. nuostatas;
 nustatyti 5 atvejai, kai panaudai perduotą turtą gavusios įstaigos (VšĮ Pakruojo
ligonin÷, VšĮ Pakruojo rajono pirmin÷s sveikatos priežiūros centras) jį
išnuomoja kitiems subjektams (UAB BENU Vaistin÷ Lietuva, gydytojui A.V.,
fiziniam asmeniui V.S., UAB UAB EUROVAISTINö);
 Pažeidžiant įstatymo nuostatas sudarytos panaudos sutarys su VšĮ Pakruojo
ligonine, VšĮ Pakruojo rajono pirmin÷s sveikatos priežiūros centru. Pasirašius
tokias sutartis daug painiavos patiria apskaitos darbuotojai ir išor÷s vartotojai.
Su kiekviena sveikatos priežiūros įstaiga savivaldyb÷s administracija pasiraš÷
po vieną panaudos sutartį, nors turtas patik÷jimo teise savivaldyb÷s tarybos
sprendimu buvo perduotas kelioms įstaigoms ir jos tur÷jo pasirašyti atskiras
sutartis su sveikatos priežiūros įstaigomis;
 pažeidžiant

Įstatymo

nuostatas

panaudos

pagrindais

dešimčiai

metų

neatlygintinai valdyti ir naudotis VšĮ Menin÷s tekstil÷s dirbtuv÷ms „Arasai“
(steig÷jas fizinis asmuo) perduota pastato – mokyklos su gyvenamosiomis
patalpomis dalis. Panaudos pagrindais valstyb÷s ir savivaldybių turtas gali būti
perduodamas viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš dalininkų yra valstyb÷ ar
savivaldyb÷, kurioms atstovauja valstyb÷s ar savivaldyb÷s institucija, taip pat
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viešosioms įstaigoms — mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms
visuomen÷s interesą muziejų sistemoje. VšĮ Menin÷s tekstil÷s dirbtuv÷s
„Arasai“ negal÷jo būti savivaldyb÷s turto pagal panaudą gav÷ja;
 savivaldyb÷s turto panaudos gav÷jai per 15 dienų nuo sutarties pasirašymo 42
atvejais panaudos sutarčių neužregistravo Nekilnojamojo turto registre;
 savivaldyb÷s turto panaudos gav÷jai 39 atvejais neapdraud÷ visam sutarties
galiojimo laikui gaunamo daikto panaudos dav÷jo naudai;
 savivaldyb÷s turto panaudos gav÷jai 20 atvejų nemok÷jo mokesčių už perduotų
negyvenamųjų patalpų eksploatavimą, komunalines paslaugas, už juos
komunalinius mokesčius sumoka panaudos dav÷jai (detaliai aprašyta — audito
ataskaitoje).
D÷l pamin÷tų atvejų, kai buvo nevykdomos Įstatymu nustatytos prievol÷s, biudžetas
negavo dalies pajamų, yra rizika, kad savivaldyb÷ turto sugadinimo, praradimo atveju ir pan. gali
tur÷ti nuostolių.

Rekomendacijų vykdymas
Tarnybos teikiamų rekomendacijų tikslas — siekti, kad savivaldyb÷s biudžeto l÷šos ir
turtas būtų valdomas ir naudojamas teis÷tai, efektyviai ir ekonomiškai, parengtose ataskaitose
nebūtų informacijos iškraipymų, jų informacija būtų patikima vidaus ir išor÷s naudotojams, būtų
gerinama vidaus kontrol÷.
2017 metais konsoliduotųjų ataskaitų audito rinkinio ataskaitoje buvo pateiktos 4
rekomendacijos. Paskutiniąja buvo rekomenduojama vykdyti ankstesnių laikotarpių audito
ataskaitose pateiktas aktualias rekomendacijas. 2018 m. pradžioje buvo išnagrin÷ta, kaip vykdomos
rekomendacijos, parengti jų sąrašai pateikti savivaldyb÷s administracijai primenat, kad daugelio jų
planuoti įgyvendinimo terminai pra÷jo, prašoma informuoti, kaip buvo vykdomos rekomendacijos.
Rekomendacijų įgyvendinimo rezultatai:
11 rekomendacijų vykdymas tęsiamas, jas planuojama įvykdyti 2018 m. (kelių ir
gatvių apskaitą tinkamai sutvarkyti iki 2019 m. pabaigos),
4 rekomendacijų vykdymo terminas tęsiamas jau ne pirmi metai, delsiama jas
įgyvendinti, kadangi jos yra aktualios, reikalausime, kad jos būtų įgyvendintos. Jau ne kartą raš÷me,
kad savivaldyb÷ n÷ra parengusi visų sudarytų panaudos ir nuomos sutarčių registro ir nevykdo
tinkamos šių sutarčių vykdymo kontrol÷s. Šiuo metu panaudos ir nuomos sutarčių registras
rengiamas, bet šis darbas dar neužbaigtas. Keletą metų nevyko valstyb÷s turto, perduoto
savivaldybei valdyti patik÷jimo teise, kuris pripažintas nereikalingu, nurašymo procesas. Tačiau
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2017 m. savivaldyb÷s administracija, gavusi leidimus iš valstyb÷s įstaigų, perdavusių turtą
savivaldybei valdyti patik÷jimo teise, dirbo šioje srityje.
2017 m. buvo užbaigta technin÷ kelių ir gatvių inventorizacija, tačiau keliai ir gatv÷s
n÷ra įvertinti ir užregistruoti apskaitos registruose. D÷l to ataskaitose nurodoma mažesn÷ turto vert÷.
Kol kas kompiuterin÷s programos n÷ra patobulintos taip, kad atspausdintų gautinų
sumų senaties žiniaraščius, pagal kuriuos Apskaitos skyrius apskaičiuotų gautinų sumų už žem÷s
nuomos mokesčio, vietin÷s rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą nuvertinimą . Kol kas
senaties žiniaraščiai buvo parengti tik d÷l savivaldyb÷s socialinių būstų nuomos gautinų sumų
nuvertinimo.
Rekomendacijų vykdymo eiga buvo išsamiai aptarta su Pakruojo rajono savivaldyb÷s
administracijos direktor÷ Erika Kižiene ir atsakingais darbuotojais.

Bendradarbiavimas
Bendradarbiaujant su Valstyb÷s kontrole, 2017 metais buvo atliktos audito
procedūros, kuriose Lietuvos Respublikos valstyb÷s kontrol÷ buvo nustačiusi rizikas. Pagal
susitarimą atliktos audito procedūros sutartose srityse (po vienerių metų gautinos sumos, per
vienerius

metus

gautinos

sumos,

atid÷jiniai,

ilgalaikiai

įsipareigojimai,

neapibr÷žtas

turtas/neapibr÷žti įsipareigojimai, inventorizacija, konsolidavimo procesas). Darbas įformintas
darbo dokumentuose, kurie pateikti Lietuvos Respublikos valstyb÷s kontrolei. Atliktos audito
procedūros integruotos į audito programų turinį.
Tarnyba, būdama audituojamo subjekto (komponento) konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio auditor÷, užbaigusi auditą, Lietuvos Respublikos valstyb÷s kontrolei nustatyta forma ir
tvarka praneš÷ apie jo rezultatus.

Žmogiškieji ištekliai. Kvalifikacijos k÷limas
Savivaldyb÷s tarybos nustatytas didžiausias leistinas valstyb÷s tarnautojų pareigybių
skaičius Tarnyboje — trys. Iki šio laiko dirba du darbuotojai — savivaldyb÷s kontrolierius ir
savivaldyb÷s kontrolieriaus pavaduotojas. D÷l trečiojo darbuotojo pri÷mimo paskelbti trys
konkursai, du iš jų 2017 m. Tačiau pretendentų, atitinkančių specialiuosius reikalavimus, nebuvo,
konkursai neįvyko. Savivaldyb÷s kontrolierius — įstaigos vadovas — į pareigas priimtas Valstyb÷s
tarnybos įstatymo nustatyta tvarka konkurso būdu. Jo pareigyb÷ nepriskiriama prie politinio
(asmeninio) pasitik÷jimo valstyb÷s tarnautojų. Tarnybos valstyb÷s tarnautojų santykių teisiniai
pagrindai nustatyti Valstyb÷s tarnybos įstatyme ir Vietos savivaldos įstatyme.
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2017 m. tarnybos darbuotojai kvalifikaciją k÷l÷ dalyvaudami mokymuose — 112
akademinių valandų. Kvalifikacijos k÷limas Tarnybai yra labai aktualus, nes nuolat keičiasi teis÷s
aktai, reglamentuojantys administravimo tvarką viešajame sektoriuje, nuolat keliami didesni
reikalavimai audito kokybei. Atliktą darbą reikia pagrįsti rankiniu būdu rengiamais darbo
dokumentais, atlikti audito priežiūrą, vidinę detaliąją ir bendrąją peržiūrą.

Tarnybos finansavimas
Savivaldyb÷s tarybos patvirtinti 2017 m. biudžeto asignavimai — 53,9 tūkst. Eur,
panaudoti — 49,4 tūkst. Eur — buvo naudojami pagal patvirtintą sąmatą. L÷šos ir materialiniai
ištekliai naudojami tikslingai, jų naudojimas tiesiogiai susijęs su Tarnybos funkcijų vykdymu ir
tikslų įgyvendinimu. Metų pabaigoje, negavus prašyto finansavimo, liko 4,2 tūkst. Eur kreditorinis
įsiskolinimas.

Raštvedyba
2017 m. Tarnybos raštvedyba buvo tvarkoma ir dokumentai saugomi pagal
dokumentacijos planą, suderintą su Šiaulių apskrities archyvu.

Tarnybos

veiklos

ataskaita

skelbiama

savivaldyb÷s

interneto

svetain÷je

www.pakruojis.lt.

Savivaldyb÷s kontrolier÷

Irena Urmonien÷

