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Pagėgių savivaldybės tarybos patvirtintas 2017 metų Savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų 
planas sudarė 10 469,9 t kst.Eur. 

Audituoto biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenys:  
Savivaldybės biudžeto 2017 metų plaukos – 10 376,2 t kst.Eur, arba 93,7 t kst.Eur mažiau, negu 

buvo planuota. 

Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų išmokos per 2017 metus – 10 294.8 t kst.Eur, arba 

440,5 t kst.Eur mažiau, negu buvo planuota.  
Savivaldybės biudžeto asignavimai patvirtinti su laisvu apyvartinių lėšų likučiu – 85,4 t kst.Eur, 

kurių dalis – 79,4 t kst.Eur buvo panaudota asignavimų valdytojų kreditiniams siskolinimams 
dengti, bei paskolų dengimui. 

2017 m. Savivaldybė ne vykdė biudžeto pajamų plano – metų bėgyje patikslintas pajamų planas 
(visi mokesčiai, dotacijos, pajamos, sandoriai ir skolinimosi pajamos) sudarė 10 649,9 t kst.Eur, per 

finansinius metus Savivaldybė gavo 10 376,2 t kst.Eur plaukų, 2017 metais Savivaldybės biudžeto 
pajamų planas vykdytas 97,4 proc., patikslintas metinis asignavimų planas ne vykdytas - pajamų 
gauta 273,7t kst.Eur mažiau, nei planuota. 

Savivaldybės asignavimų valdytojai 2017 metais panaudojo 10 066,3 t kst.Eur (be paskolų) 
asignavimų arba 95,8 t kst.Eur mažiau nei planuota, Savivaldybės biudžeto plaukos 81,4 t kst.Eur 

viršijo išlaidas, tai sudarė 0,8 proc. gautų plaukų. 
Savivaldybė 2017 metais gavo 130,9 t kst.Eur paskolų investiciniams projektams finansuoti. 

sipareigojimų likutis per 2017 m. sumažėjo 320,4 t kst.Eur (nuo 2698,1 t kst.Eur. iki 2377,7 

t kst.Eur). 

Finansavimo sumų, sipareigojimų ir grynojo turto likutis pagal 2017 m. gruodžio 31 d. 
pasibaigusių metų Savivaldybės konsoliduotosios finansinės b klės ataskaitos duomenis per 2017 

metus padidėjo 994,0 t kst.Eur (nuo 31 962,8 t kst.Eur iki 32 956,8 t kst.Eur). 
 

 

 

Audito atlikimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kontrolės ir audito tarnybos 
2018 m. veiklos planas, Savivaldybės kontrolieriaus 2017 m. spalio 2 d. sakymas Nr. K1-4. Auditas 

atliktas vykdant Vietos savivaldos statymo1 reikalavimą priži rėti, kaip vykdomas Savivaldybės 
biudžetas, naudojami piniginiai ištekliai ir turtas bei teikti Savivaldybės tarybai išvadas dėl pateiktų 
tvirtinti 2017 metų Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto vykdymo 
ataskaitų rinkinio bei Savivaldybės lėšų ir biudžeto ir turto naudojimo. 

Audituojamas subjektas – auditas atliktas Savivaldybėje (kodas – 1111040722), Savivaldybės 
2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų bei Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių 
ataskaitų rinkinius (toliau – Ataskaitų rinkiniai) rengė Pagėgių savivaldybės administracija (toliau – 

Administracija), identifikavimo kodas 188746659, adresas Vilniaus gatvė Nr. 9, LT-99288, Pagėgiai. 
Administracija yra viešojo administravimo funkcijas atliekanti Savivaldybės staiga, kurios tikslas 

– statymų nustatyta tvarka organizuoti Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių 
išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės turto valdymą ir 
naudojimą3. Administracija Savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo finansinių ataskaitų rinkin  
parengė remdamasi Savivaldybės biudžeto apskaitos duomenimis – Savivaldybės biudžeto gautomis 
pajamomis ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų asignavimų bei asignavimų 
valdytojų pateiktomis biudžeto programų sąmatų vykdymo ataskaitomis.  

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, biudžeto sandaros statymų reikalavimus, už 2017 

metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimą atsakinga Administracija, už 
Savivaldybės biudžeto asignavimų naudojimo teisėtumą, biudžeto vykdymo atitikimą statymų ir kitų 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymo 3 str. 4 d., 27 str. 1 d. 2 p, Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290, 2013, Nr. 130-6627.  
2 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. birželio 20 d. sakymas Nr. 1R-197 ,,Dėl valstybės ir savivaldybių kodų klasifikatoriaus patvirtinimo”,  Žin., 
2005, Nr. 79-2868. 
3 Savivaldybės tarybos 2014 m.gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-92 patvirtintų Pagėgių savivaldybės administracijos veiklos nuostatų 13.3 p. 

               I. ŽANGA 
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teisės aktų reikalavimams atsakingi Savivaldybės asignavimų valdytojai. Savivaldybės biudžeto vyk-

dymą bei vidaus kontrolę organizavo Administracijos direktorius. Už konsoliduotųjų finansinių ata-

skaitų rinkinio (toliau - KFAR) duomenų parengimą ir pateikimą pagal Lietuvos Respublikos viešojo 
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus yra atsakingi Pagėgių 
savivaldybės administracijos direktorius ir finansų skyriaus vedėja, Savivaldybės biudžetinių staigų 
apskaitą vedė ir už tai atsakingas Administracijos apskaitos skyrius. Savivaldybės 2017 metų biudžeto 
asignavimų valdytojai yra atsakingi už žemesniojo lygio ataskaitų rinkinių parengimą ir pateikimą. 

Savivaldybės biudžeto iždo operacijų vykdymą per Lietuvos Respublikos kredito staigas vadovau-

jantis patvirtintomis taisyklėmis4 organizavo ir už tai buvo atsakingas Administracijos finansų skyrius.  
Administracijos direktoriaus pareigas audituojamu laikotarpiu ėjo Dainora Butvydiėnė, 

Administracijos finansų skyriaus (toliau – Finansų skyrius) vedėjos pareigas – R ta Fridrikienė, 

Administracijos apskaitos skyriaus vedėjos pareigas – Zita Stanišauskienė. 

Audito tikslas – vertinti Savivaldybės 2017 m. biudžeto vykdymą, Savivaldybės lėšų ir turto 
valdymo, naudojimo bei disponavimo jais teisėtumą ir naudojimą statymų nustatytiems tikslams, 

pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2017 m. biudžeto vykdymo, konsoliduotųjų 
finansinių ataskaitų rinkino tikrumo ir teisingumo. Auditas atliktas siekiant pakankamai užtikrinti, 
kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. 

Audituojamas laikotarpis – 2017 metai. 

Audito ataskaitoje dėl Savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų 

teisingumo pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nuomonė apie finansines 
ataskaitas, Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimą statymų nustatytiems tikslams pareiškiama 
audito Išvadose. Planuojant ir atliekant finansin  (teisėtumo) auditą nebuvo siekta nustatyti visus 
audituojamo subjekto valdymui svarbius dalykus. Audito ataskaitoje yra pateikti tik reikšmingi 
Savivaldybės biudžeto valdymui ar prieži rai svarb s dalykai, nustatyti, pastebėti ir aptarti audito 
metu, darant prielaidą, kad vertinimui buvo pateikti pilni ir galutiniai dokumentai, o pridėtų 
dokumentų kopijos atitiko orginalus. 

Audito ataskaita yra sudėtinė Išvadų5, teikiamų Savivaldybės tarybai dėl 2017 metų Savivaldybės 
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio bei Savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 
rinkinio, dalis. 

 

 

 

Auditas buvo atliktas 2017 m. gruodžio 31 d. b klei. Audito metu buvo vertinamos šios Savivaldybės 
2017 m. ataskaitos ir jų rinkiniai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti 2018 metais6: 

Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma 

Nr. 1-sav), Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma 
Nr. 2-sav), Savivaldybės skolinių sipareigojimų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr.3-sav), 

Savivaldybės pažyma dėl skolinių sipareigojimų pagal kreditorius, valiutas, pradinę ir likutinę 
trukmę 2017 m. gruodžio 31 d. (ataskaitos Nr.3-sav. priedas Nr.3-sav.P), Mokėtinų ir gautinų sumų 
ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. (forma Nr.4), 2017 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas; 

Savivaldybės informacija apie biudžetui skirtas specialias tikslines dotacijas 2017 m. gruodžio 31 d. 
(ataskaitų rinkinio priedas);  Savivaldybės 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų 
finansinių ataskaitų rinkinys (sudarytas iš Administracijos ir Savivaldybės kontroliuojamų viešojo 
sektoriaus subjektų rinkinių): Savivaldybės konsoliduota finansinės b klės ataskaita pagal 2017 m. 

gruodžio 31 d. duomenis, Savivaldybės konsoliduota grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. 

gruodžio 31 d. duomenis, Savivaldybės konsoliduota pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 
31 d. duomenis, Savivaldybės konsoliduota veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. 
duomenis, Savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas su priedais. 

                                                 
4 Savivaldybės tarybos 2014-10-23 d. sprendimu Nr. T-175 patvirtintos Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo taisyklės. 
5 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymo 27 str. 1 d., 2 p., 27 str. 9 d. 10 p., Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290, 2013, Nr. 130-6627.  
6 Savivaldybės administracijos 2018 m. kovo 5 d. raštas Nr. R2-433 “Dėl 2017 metų savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitos pateikimo”, 2018 m. birželio 6 d. 
raštas Nr. R2-1010 “Dėl konsoliduoto finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo”. 

II. AUDITO APIMTIS IR METODAI 
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Biudžeto vykdymo ataskaitos apima Savivaldybės asignavimų valdytojų veiklą ir ižde tvarkomus 
duomenis. Savivaldybės 2017 metų biudžetas patvirtintas Savivaldybės tarybos sprendimu7. 2017  

metais Savivaldybė vykdė septynias programas, Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti 17 

asignavimų valdytojų. 

Savivaldybės funkcijoms vykdyti 2017 metais gauta 10245,3 t kst.Eur biudžeto pajamų, iš jų 
4561,8 t kst.Eur valstybės dotacijų. Be to, gauta 130,9 t kst.Eur plaukų pagal ilgalaikių paskolų 

sutartis Savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams finansuoti. Bendra plaukų  Savival-
dybės biudžetą suma 10376,2 t kst.Eur. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. 
sudarė 1988,4 t kst.Eur. 

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus8. 

Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad audituotose biudžeto vykdymo 
ataskaitose nėra reikšmingų informacijos iškraipymų, kad biudžeto lėšos buvo valdomos, naudojamos 
ir disponuojama jomis teisėtai. Visiškas užtikrinimas nėra manomas dėl gimtų audito ir vidaus 

kontrolės apribojimų ir to fakto, kad nebuvo galimybės patikrinti visų kinių operacijų, kinių vykių 
ir sudarytų sandorių. Auditui taikyti (nustatyti) kiekybinio reikšmingumo lygiai yra: 

- 1 proc. visų Savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimų, kas yra 110,0 t kst.Eur, šis 
reikšmingumo lygis buvo vertinamas kaip maksimali toleruotina klaidų suma, kuri naudota vertinant, 
ar nustatytos pavienės klaidos (jų visuma) parodo, kad biudžeto vykdymo ataskaitos visais 

reikšmingais atžvilgiais yra teisingos; 
- 1 proc. turto pagal turto vertės likučius Savivaldybės 2017 metų konsoliduotos finansinės b klės 

ataskaitoje, kas yra 330,0 t kst.Eur, šis reikšmingumo lygis buvo vertinamas kaip maksimali 

toleruotina klaidų suma, kuri naudota vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos (jų visuma) parodo, 
kad finansinės ataskaitos, kuriose yra nurodyti duomenys apie turtą ir sipareigojimus, finansavimo 
sumas bei grynąj  turtą, visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingos.  

- 1 proc. pagrindinės ir kitos veiklos sąnaudų pagal veiklos rezultatų ataskaitos vertę Savivaldybės 
2017 metų konsoliduotos finansinės b klės ataskaitoje, kas yra 150,0 t kst.Eur, šis reikšmingumo 
lygis buvo vertinamas kaip maksimali toleruotina klaidų suma, kuri naudota vertinant, ar nustatytos 

pavienės klaidos (jų visuma) parodo, kad finansinės ataskaitos, kuriose yra nurodyti duomenys apie 
pagrindinės veiklos sąnaudas visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingos.  

Taip pat buvo vertintas kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas. 
Planuojant auditą bei remiantis surinkta informacija, atsižvelgta  teisės aktais nustatytoms 

funkcijoms vykdyti patvirtintus finansinius rodiklius bei pajamų ir išlaidų apskaitos tvarką, vidaus 
kontrolę. Siekiant gauti rodymų, reikalingų audito tikslams pasiekti, buvo tiriama vidaus kontrolės 

aplinka, atlikti kontrolės testai biudžeto programų sąmatų vykdymo, darbo užmokesčio ir socialinio 
draudimo, pajamų ir išlaidų vykdymo, turto ir sipareigojimų, skolos valdymo išlaidų ir pajamų 
apskaitos srityse ir pagal jų rezultatus vertintas vidaus kontrolės proced rų veiksmingumas ir 
nuoseklumas. 

Savarankiškos proced ros atliktos šiose audito srityse: 
- biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo, asignavimų naudojimo teisėtumo; 

- Savivaldybės ilgalaikių skolinių sipareigojimų (paimtų paskolų), mokėtinų ir gautinų sumų; 

- Savivaldybės turto ir sipareigojimų; 

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo; 

- 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio konsolidacijos.    

Savarankiškoms audito proced roms atlikti buvo atrinkti audito pavyzdžiai, kurie geriausiai 
galėjo reprezentuoti audito visumą. Audito rodymai gauti taikant skaičiavimo, patikrinimo, 
paklausimo ir analitines proced ras. 

Audito metu surinkti pakankami rodymai audito nuomonei pagr sti. 
Atliekant auditą buvo vadovaujamasi dokumentais – Administracijos (Finansų skyriaus) 

pateiktomis ataskaitomis bei apskaitos registrų duomenimis. Lietuvos Respublikos finansų ministro 

                                                 
7 Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T-19. 
8 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymo 27 str. 5 d., Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008-09-15, Nr. 113-4290. 
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sakymu patvirtintose ataskaitų rinkinių sudarymo taisyklėse9 bei savivaldybės biudžeto, biudžeto 
programų sąmatų vykdymo ir skolinių sipareigojimų statistinių ataskaitų teikimo Finansų ministerijai 
ir Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų formų patvirtinimo taisyklėse10 nurodyta ataskaitos 

rinkinio sudėtis (suvestinės ataskaitų formos ir ataskaitų formų turinys), rengimo tikslai bei joje 

pateikiamai informacijai keliami reikalavimai – informacija turi b ti suprantama jos vartotojams, kad 
jie galėtų priimti tinkamus ekonominius sprendimus, svarbi, reikšminga, patikima, neutrali ir palygi-

nama. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros statyme11 nustatyta, kad ataskaitų rinkinius rengia 
Administracija, remdamasi Savivaldybės biudžeto apskaitos duomenimis –  Savivaldybės biudžetą 
gautų pajamų ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų asignavimų bei asignavimų 
valdytojų pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, o Savivaldybės ataskaitų rinkin  tvirtina 

Savivaldybės taryba pagal nurodytus rodiklius12. 

Audito apimties apribojimas 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės statymas13 nustato, kad Savivaldybės kon-

soliduotųjų ataskaitų rinkinys – Savivaldybės biudžetinių staigų, 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 ata-

skaitų rinkinys, kuriame pateikiami biudžeto vykdymo duomenys. Savivaldybė rengia metin  konsoli-

duotųjų finansinių ataskaitų rinkin  ir teikia j  LR Finansų ministerijai finansų ministro nustatyta 
tvarka. Pagal finansų ministro patvirtintą 2017 m. konsolidavimo kalendorių14 Savivaldybės konsoli-
duotųjų finansinių ataskaitų rinkinys turi būti parengtas iki 2018 m. gegužės 31 d. Savivaldybės tary-

bos veiklos Reglamentas15 nustato Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimą gavus 
Savivaldybės kontrolieriaus išvadą16. Atsižvelgiant  aukščiau nurodytas nuostatas, auditas buvo su-

planuotas taip, kad statyme ir Reglamente nustatytu terminu būtų galima parengti vertinimo išvadą 

dėl Savivaldybės 2017 metų konsoliduotų ataskaitų rinkinio17. Savivaldybės kontrolės ir audito 
tarnybos vertinimo apimtis ir mastą suponavo ataskaitų pateikimo terminai bei turimi žmogiškieji 
ištekliai auditui atlikti. 

 

 

 

1. 2017 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitos 

 

1.1   2017 metų Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymas 
Savivaldybei Finansinių rodiklių patvirtinimo statymu18 ir Savivaldybės tarybos sprendimu19 buvo 

patvirtintas Savivaldybės biudžetas: 7 552,7 t kst.Eur biudžeto pajamų ir asignavimų, 85,4 t kst.Eur 
praėjusiais metais nepanaudotų lėšų, 200,0 t kst.Eur skolintų lėšų – iš viso 7 838,1 t kst.Eur. 2017 

metų biudžetas sudarytas programiniu principu, asignavimai skirti septynioms Tarybos patvirtintoms 

programoms vykdyti; metų bėgyje patikslintas (Taryba 2017 metais biudžetą tikslino 7 kartus) 

pajamų planas (visi mokesčiai, dotacijos, pajamos, sandoriai ir skolinimosi pajamos, lėšų likutis metų 
pradžiai) sudarė 10 735,3 t kst.Eur, vykdyta (su paskolomis) 10 783,7 t kst.Eur20. 

                                                 
9 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. sakymo Nr.1K-022 ,,Dėl Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitos, kitų kartu teikiamų ataskaitų ir 
savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymo taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo”, Žin., 2010, Nr. 15-719, nauja redakcija nuo 2017-01-12 

Nr. 1K-13, 2017-01-10, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00724. 
10 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. sakymo Nr.1K-361,,Dėl Savivaldybės biudžeto, biudžeto programų sąmatų vykdymo ir skoli-

nių sipareigojimų statistinių ataskaitų teikimo finansų ministerijai taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo”, Žin, 2011,Nr.136-6471, nauja sakymo Nr.1K-185 

redakcija nuo 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-19, i.k. 2016-13655. 
11 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros statymo 35 str. 4 d., Žin., 1990, Nr. 24-596, 2004, Nr.4-47, 2008, Nr.137-5375, 2012, Nr.126-6323. 
12 Ten pat, 26 str. 4 d. 
13 Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės statymo 2 str., Žin., 2007, Nr. 77-3046, 2013, Nr. 130-6621 2015-11-17, LR TAR 2015-11-24, i. k. 

2015-18620. 
14 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. gruodžio 13 d. sakymo Nr.1K-454 ,,Dėl 2017 m. konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo”, LR TAR, 2017-

12-15 Nr. 20228. 
15 Savivaldybės tarybos 2017-10-02 sprendimu Nr.T-144 patvirtinto Savivaldybės tarybos veiklos reglamento 79.13 p., www.pagegiai.lt. 
16 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymo 27 str. 9 d. 10 p., Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008-09-15, Nr. 113-4290. 
17 Savivaldybės administracijos 2018 m. birželio 6 d. raštas Nr. R2-1010 “Dėl konsoliduoto finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo”. 
18 Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo statymo Nr.XIII-177 13 str. 2 d., LR TAR 2016-

12-29 Nr.29872. 
19 Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-19 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 m. biudžeto tvirtinimo” 1, 2, 3 priedai. 
20 Savivaldybės biudžeto vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (forma. Nr. 1-sav.), 99 eil. 

III. PASTEB JIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS 
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Savivaldybės biudžeto pajamas sudarė surenkami mokesčiai, dotacijos, gaunamos iš valstybės 
biudžeto, skolinimosi pajamos, pajamos gaunamos iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo 
ir kitos pajamos, kurių didžiausią dal  sudarė nuomos mokestis už valsybinę žemę ir biudžetinių 
staigų mokos už teikiamas paslaugas bei patalpų nuomą. 

Savivaldybės biudžeto pajamų bei išlaidų plano ir jų vykdymo rezultatai  pateikiamas 1 lentelėje:  
 

2017 m.  Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymas                          

            1 lentelė (tūkst.Eur) 

 

Eil. 

Nr. 

 

Pajamų pavadinimas, ekonominės 
klasifikacijos kodas   

 

 

2016 m.  

vykdymas 

 

Patikslintas 

2017 m.  

planas 

 

vykdyta 

 2017 m.  

 

Plano vykdymas 

2017 m. pajamų 
augimas, lyginant 

su 2016 m.  

Suma 

(5-4gr.) 

Proc. 

 

Suma 

(5-3gr.) 

Proc. 

 
1. 2. 3 4. 5 6.     7. 8. 9. 

1 1.1 Mokesčiai 3936,8 5076,7 5161,3 84,6 101,7 1224,5 131,1 

2 1.1.1 Pajamų ir pelno mokesčiai 3479,2 3735,0 3889,0 154,0 104,1 409,8 111,8 

4 1.1.1.1.1.1 gyventojų pajamų mokesčiai 3479,2 3735,0 3889,0 154,0 104,1 409,8 111,8 

7 1.1.3 Turto mokestis: 265,3 1082,8 1051,4 -31,4 97,1 786,1 4 kart. 

8     1.1.3.1 žemės mokestis 83,3 120,0 88,6 -31,4 73,8 5,3 106,4 

11     1.1.3.2 paveldimo turto mokestis 0,3 0,3 0,3 0 100,0 0 100,0 

12     1.1.3.3 nekilnojamo turto mokestis 181,7 962,5 962,5 0 100,0 780,8  5,3 kart. 

13 1.1.4 Prekių ir paslaugų mokesčiai: 192,3 258,9 220,9 -38,0 85,3 28,6 114,9 

14    1.1.4.7.1.1 mokesčiai už aplinkos teršimą 8,1 10,6 10,6 0 100,0 2,5 130,9 

15    1.1.4.7.2.1valstybės rinkliavos 12,4 16,7 16,7 0 100,0 4,3 134,7 

16    1.1.4.7.2.2 vietinės rinkliavos 171,8 232,0 193,6 -38,4 83,4 21,8 112,7 

17 1.3 Dotacijos 4272,9 4832,2 4561,8 -270,4 94,4 288,9 106,8 

24    1.3.3 ES finansinės paramos lėšos 84,4 1041,0 799,3 -241,7 76,8 714,9  9,5 kart. 

29    1.3.4 Dotacijos iš kitų valdymo lygių 4188,5 3791,2 3762,5 -28,7 99,2 -426,0 89,8 

45 1.4 Kitos pajamos 452,3 505.0 492,7 -12,3 97,6 40,4 108,9 

46     1.4.1 turto pajamos 86,8 78,2 81,5 3,3 104,2 -5,3 93,9 

47     1.4.1.1 pal kanos  0,2 0,3 0,4 0,1 133,3 0,2 2 kart. 

51     1.4.1.4 nuoma 86,6 77,9 81,1 3,2 104,1 -5,5 93,6 

58 1.4.2 Pajamos už prekes ir paslaugas 360,1 419,3 403,2 -16,1 96,2 43,1 112,0 

60 1.4.2.1.2.1 pajamos už patalpų nuomą 7,3 13,8 6,6 -7,2 47,8 -0,7 90,4 

61 1.4.2.1.4.1 už atsitiktines paslaugas 33,8 38,8 41,2 2,4 106,2 7,4 121,9 

62 1.4.2.1.5.2 mokos už išlaikymą švietimo, 
soc. apsaugos ir kt. staigose 

319,0 366,7 355,4 -11,3 96,9 36,4 111,4 

65 1.4.3 pajamos iš baudų ir konfiskacijos 5,4 6,5 7,0 0,5 107,7 1,6 129,6 

74 1.4.5 kitos neišvardytos pajamos 0,0 1,0 1,0 0 100 - - 

77 SANDORIAI D L MATERIALIOJO IR 
NEMATERIALIOJO TURTO 

22,1 36,0 29,5 -6,5 81,9 7,4 133,5 

78 4.1 Materialiojo ir nematerialiojo turto 

realizavimo pajamos 

22,1 36,0 29,5 -6,5 81,9 7,4 133,5 

88 IŠ VISO PAJAM  (1+17+45+77)  8684,1 10449,9 10245,3 -204,6 98,0 1561,2 118,0 

89 plaukos iš finans. turto ir sipareigojim  100,0 200,0 130,9 -69,3 65,4 30,9 131,0 

94 4.3.1.4.1 Paskolos (gautos) (95+96) 100,0 200,0 130,9 -69,3 65,4 30,9 131,0 

95    4.3.1.4.1.1 Trumpalaikės 0,0 0,0 0,0 - - - - 

96    4.3.1.4.1.2 Ilgalaikės  100,0 200,0 130,9 -69,3 65,4 30,9 131,0 

97 Metų pradžios lėšų likutis 431,8 85,4 407,5 322,1 4,8 kart. -24,3 94,4 

99 IŠ VISO (88+89+97) 9215,9 10735,3 10783,7 48,8 100,45 1567,8 117,0 

 

1.1.1 Pagal Savivaldybės biudžeto vykdymo 2017-12-31 ataskaitoje nurodytus bei 1-oje lentelėje 
pateiktus duomenis 2017 metais Savivaldybės biudžeto pajamų planas (be paskolų) vykdytas 98,0 

proc., patikslintas metinis asignavimų planas ne vykdytas. Per finansinius metus (forma Nr. 1-sav. 88, 

89 eil.) Savivaldybė gavo 10376,2 t kst.Eur plaukų, pajamų gauta 273,7 t kst.Eur mažiau, nei 
planuota. Lyginant su praėjusiais 2016 metais, pajamų gauta 1160,3 t kst.Eur daugiau, santykinai 

pajamos padidėjo 12,6 procentinių punktų. 

1.1.2 Mažiau nei planuota gauta mokesčių – nesurinkti planuoti turto (-31,4 t kst.Eur) bei prekių 
ir paslaugų (-38,0 t kst.Eur) mokesčiai.  
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1.1.3 Mažiau nei planuota gauta dotacijų (ES finansinės paramos lėšų bei dotacijų ir lėšų iš kitų 
valdymo lygių) -270,4 t kst.Eur. 

1.1.4 Mažiau nei planuota gauta kitų pajamų (pajamų už prekes ir paslaugas) -16,1 t kst.Eur: 

–pajamų už patalpų nuomą -7,2 t kst.Eur, 

– mokų už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kitose staigose -11,3 t kst.Eur, 

Mažiau nei planuota (-6,5 t kst.Eur) gauta pajamų iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo. 

1,1.5 Negautas šių pozicijų pajamas dalinai kompensavo vykdytas bendras mokesčių surinkimo 
planas (+84,6 t kst.Eur) – surinkta daugiau nei planuota pajamų ir pelno (+154,0 t kst.Eur), kitų 
pajamų (turto ir nuomos +3,3 t kst.Eur, už atsitiktines paslaugas +2,4 t kst.Eur), gauta daugiau nei 

planuota pajamų iš baudų ir konfiskacijos (+0,5 t kst.Eur).  

1.1.6 Reikšmingą taką pajamų planinės užduoties vykdymui turėjo plaukos iš finansinio turto ir 
prisiimtų sipareigojimų (gautų 130,9 t kst.Eur paskolų) užskaitymas  biudžeto pajamas - Savivaldy-

bės gautos ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti; su paskolomis 2017 m. 

Savivaldybės biudžetas vykdytas 97,3 proc. 

 

Biudžeto sandaros statymas21 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos taisyklės22 asignavi-

mų valdytojus pareigoja biudžeto lėšas naudoti pagal paskirt , o nepanaudotas lėšas grąžinti  Savival-

dybės biudžetą, nepanaudotas dotacijas –  valstybės biudžetą. 2017 metų pabaigoje liko nepanaudota 

specialiosios tikslinės dotacijos 4,7 t kst.Eur lėšų valstybinių perduotų savivaldybėms funkcijų atliki-
mui.  valstybės biudžetą buvo grąžinta 4,7 t kst.Eur nepanaudotos šių pozicijų lėšos: LR Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų prieži ros departamentui pagal priemonę ”Pervesti 

lėšas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičuoti ir mokėti” – 2,6 t kst.Eur (nepanaudotos 

paramai mirties atveju lėšos), pagal programą ”Pervesti lėšas socialinėms paslaugoms finansuoti” – 

1,9 t kst.Eur, pagal programą ”Pervesti lėšas socialinei paramai mokiniams” – 0,2 t kst.Eur. 

 

Patvirtinto ir patikslinto biudžeto kitimo 2013 – 2017 m. dinamika pateikta 1 pav.: 
                                                                                                                                  1 pav.  
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Patvirtintas biudžetas tūkst.Eur.

Patikslintas biudžetas, tūkst.Eur.

 

Savivaldybės biudžeto pajamų rodiklių kitimas 2013 – 2017 m. atvaizduotas 2 lentelėje:                                                        
                                   

                                                 
21 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros statymo 32 str. 1 d. 2p. ir 3 d., Žin., 1990, Nr. 24-596, 2004, Nr.4-47, 2010, Nr.153-7781. 
22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 
sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo” patvirtintų taisyklių 46 p., Žin., 2001, Nr. 42-1455, 2014-09-29 nutarimu Nr. 1046 patvirtinta nauja redakcija. LR 

TAR 2014-10-03, Nr. 13617.  
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   2 lentelė (tūkst.Eur) 

Pajamų pavadinimas 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.

1. Gyventojų pajamų mokestis 897,4 1168,2 1265,8 1356,8

2. Gyvent.paj.mok.išlaidų strukt.skirt.išlyginti 583,3 629,9 775,9 887,4

3. Gyvent.paj.mok.sav. pajamoms išlyginti 764,6 811,2 994,4 1235

4. Turto mokesčiai 90,8 167,1 241,8 265,3 1051,4

5. Dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti 1635,3 923,9 850,7 906,5 966,9

6. Mokinio krepšeliui finansuoti 1928,3 1948,6 1909,7 1820,6 1765,4

7. Kita tikslinė dotacija 258,3 198,1 358,6 369,4 304,5

8. Kitos pajamos 390,5 360,1 437,9 452,3 492,7

 

Gautų pajamų  biudžetą 2013 – 2017 metais palyginimas pateiktas 2 pav.: 
    2 pav. 

Metai Gauta pajamų į biudžetą, tūkst.Eur
2013 7692,5

2014 8927,3

2015 8787,8

2016 8784,1

2017 10376,2

Gauta pajamų į biudžetą 2013 - 2017 metais, tūkst.Eur

10376,2
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1.2  2017 metų Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymas 
Savivaldybės biudžeto asignavimų išlaidų plano ir jo vykdymo23 duomenys  pateikti  3 lentelėje. 
     
  2017 m. Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymas 
                                                                                                                                                               3 lentelė  (tūkst.Eur) 

 

Eil. 

 Nr. 

 

Išlaidos pagal funkcinę 

klasifikaciją, klasifikacijos kodas 

 

vykdyta per 
2016 m. 

 

Patikslintas 

2017 m.  

planas 

 

vykdyta 

per 2017 m.  

2017 m.  plano 

vykdymas 

Augimas, lyginant 

2017 m. su 2016 m. 

Suma 

(5gr.-4gr.) 

Proc. 

 

Suma 

(5gr.-3gr.) 

Proc. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1.  Bendros valst. paslaugos 1427,2 1646,7 1643,3 -3,4 99,8 216,1 115,1 

2.  Gynyba 26,5 25,5 25,4 -0,1 99,6 -1,1 95,8 

3.  Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 154,7 162,9 162,9 - 100,0 8,2 105,3 

4.  Ekonomika 1321,5 2537,0 2200,9 -336,1 86,8 879,4 166,5 

5.  Aplinkos apsauga 199,6 403,6 347,6 -56,0 86,1 148,0 174,1 

6.  B stas ir komunalinis kis 212,9 302,0 277,1 -24,9 91,8 64,2 130,2 

7.  Sveikatos apsauga 33,9 35,6 35,6 - 100,0 1,7 105,0 

8.  Poilsis, kult ra ir religija 395,0 424,6 421,6 -3,0 99,3 -26,6 106,7 

9.  Švietimas 3072,8 3236,3 3229,0 -7,3 99,8 156,2 105,1 

10.  Socialinė apsauga 1734,2 1732,9 1722,9 -9,7 99,4 -11,3 99,3 

                                                 
23 Savivaldybės biudžeto vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitos forma. Nr. 1-sav. 
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11.  IŠ VISO IŠLAID  (1+…+10) 8578,3 10506,8 10066,3 -440,5 95,8 1488,0 117,3 

12.  Finansinių sipareigojimų vykdymas 
(paskolų grąžinimas) 

160,4 228,5 228,5 0 100 68,1 142,5 

13. Finansinio turto sigijimo išlaidos 69,7 - - - - - - 

14. IŠ VISO IŠLAID  (11+12+13) 8808,4 10735,3 10294,8 -440,5 95,9 1486,4 116,9 

15. L Š  LIKUTIS ATASKAITINIO 
LAIKOTARPIO PABAIGOJE 
(16+18+19) 

407,5 x 488,9 - - 81,4 120,0 

16. 

17. 

18.

19. 

iš jų: -apyvartinių lėšų likutis 

   iš jo pr.metų nepanaud.pajamų dalis 

         -skolintų lėšų likutis 

       -kitos apyvartinės lėšos dėl 
kredito staigų veiklos apribojimo 

85.4 

79,4 

- 

 

322,1 

x 

x 

x 

 

x 

 

166.8 

147,7 

- 

 

322,1 

- 

- 

 

 

0 

- 

- 

 

 

100 

81,4 

68,3 

 

 

0 

195.3 

186,0 

 

 

100,0 

 

1.2.1 Pagal Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo 2017-12-31 ataskaitoje (forma Nr. 

1-sav) nurodytus bei 3-oje lentelėje pateiktus duomenis 2017 metais patikslintas Savivaldybės biud-

žeto išlaidų planas vykdytas 95,8 proc., per finansinius metus Savivaldybė planavo 10735,3 t kst.Eur 

išlaidų, faktiškai vykdyta 10294,8 t kst.Eur, tame skaičiuje 130,9 t kst.Eur ilgalaikių finansinių 
sipareigojimų (paskolų). Reikšmingą taką išlaidų planinės užduoties vykdymui turėjo negalėjimas 

naudotis apyvartinių lėšų likučiu (322,1 t kst.Eur, iš jų iždo sąskaitose – 275,8 t kst.Eur, Adminis-

tracijos sąskaitose – 46,3 t kst.Eur) bankrutuojančios kredito staigos (AB kio bankas) sąskaitose. 
Lyginant su praėjusiais 2016 metais, išlaidų padaryta  1486,4 t kst.Eur daugiau, santykinai išlaidos 

išaugo 16,9 procentiniais punktais. 

Savivaldybės asignavimų valdytojai 2017 metais panaudojo 10294,8 t kst.Eur, asignavimų arba 
440,5 t kst.Eur mažiau nei planuota, iš jų ne vykdyta: 

ekonomikai                    -336,1 t kst.Eur; 
aplinkos apsaugai                                      -56,0 t kst.Eur; 
b stui ir komunalinio kio sričiai             -24,9 t kst.Eur; 
socialinei apsaugai                                     -9,7 t kst.Eur. 
švietimui                                                    -7,3 t kst.Eur; 
bendroms valstybės paslaugoms                -3,4 t kst.Eur; 

poilsio, kult ros ir religijos sričiai             - 3,0 t kst.Eur. 

gynybai                                                       -0,1 t kst.Eur; 
vykdyta: 

sveikatos apsaugai                                      0,0 t kst.Eur; 

viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai     0,0 t kst.Eur. 

 

Savivaldybės biudžeto pajamos 81,4 t kst.Eur viršijo išlaidas (10376,2-10294,8), tai sudaro 0,8 proc. 

gautų pajamų. 

Savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų likut  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 166,8 

t kst.Eur, iš jų kasos apyvartos lėšos 147,7 t kst.Eur, aplinkos apsaugos programos lėšų likutis 3,6 

t kst.Eur, materialiojo turto realizavimo pajamų likutis 15,5 t kst.Eur, ir kitos apyvartos lėšos 322,1 

t kst.Eur, esančios veiklos apribojimus turinčioje kredito staigoje. 

Savivaldybės tarybos patikslintame 2017 metų biudžete specialiųjų tikslinių dotacijų sumos 
valstybinėms funkcijoms vykdyti atitiko nustatytus ataskaitinių metų valstybės ir savivaldybių biudžetų 
finansinių rodiklių patvirtinimo statyme bei statymų galiotų institucijų (LR Socialinės apsaugos ir 
darbo, Švietimo, Žemės kio ministrų) patvirtintus rodiklius; Savivaldybės biudžeto išlaidų planas ir 
išlaidų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atliko metinėms ataskaitoms. 

Audito metu atlikus savarankiškas audito procedūras nustatyta, kad Savivaldybės biudžeto vykdymo 
2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitos  (forma Nr.1-sav.) duomenys yra tikri ir teisingi, reikšmingų klaidų ir 
neatitikimų sudarant šią metinę ataskaitą  nenustatyta. 
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1.3 2017 metų Savivaldybės skolinių sipareigojimų vykdymas 

1.3.1 Savivaldyb s skoliniai sipareigojimai – Savivaldybė, gyvendindama Strateginio plano 
tikslus, 2017 metais vykdė investicinius projektus, kurių finansavimui neužteko biudžeto skiriamų 
lėšų, todėl buvo naudojamos skolintos lėšos. Savivaldybės negrąžintų paskolų likutis 2017-12-31 

buvo 1988,5 t kst.Eur – t.y. 19,2 proc. patvirtintų 2017 m. Savivaldybės biudžeto pajamų.  
Savivaldybės ilgalaikių sipareigojimų kreditinėms staigoms duomenys pateikti  4 lentelėje:  lentelė

 

Savivaldybės ilgalaikiai siskolinimai pagal kreditorius 2017 m. gruodžio 31 d. 
                               4 lentelė 

sipareigojimo faktinė suma  
 

Sutartis Pal kanų 
norma % 

Grąžinimo 
terminas 

Dokumentas, suteikiantis teisę gauti paskolą 

1. AB Šiaulių bankas   
     36 862,83 Eur 

2008-07-01 0,229 2018-07-01 2008-05-08 Pagėgių savivaldybės Tarybos 

sprendimas Nr. T-339 

2. AB SEB bankas    

     101 348,27 Eur  

2011-08-22 1,482 2021-08-17 2011-06-27 Pagėgių savivaldybės Tarybos 

sprendimas Nr. T-74 

3. Luminor Bank AB bankas 

      125 608,20 Eur 

2012-06-05 1,34 2022-05-20 2012-03-29 Pagėgių savivaldybės Tarybos 
sprendimas Nr. T-90 

4. AB Swedbank    

      67 418,05 Eur 

2013-06-25 1,716  

 

2023-05-15 2013-03-26 Pagėgių savivaldybės Tarybos 

sprendimas Nr. T-85 

5. LR Finansų ministerija    
      225 005,79 Eur  

2013-11-20 

2014-02-07 

2015-12-21 

1,0 2020-12-31 2013-11-08, 2013-12-19 ir 2015-10-29 Pagėgių 
savivaldybės Tarybos sprendi-mai Nr.T-217, Nr. 

T-244 ir Nr. T-195 

6. AB Šiaulių bankas    
      284 291,00 Eur 

2014-07-31 1,95 2024-07-15 2014-05-29 Pagėgių savivaldybės Tarybos 

sprendimas Nr. T-87 

7. AB Šiaulių bankas    
      102 325,00 Eur 

2015-06-17 1,329 2025-06-17 2015-04-02 Pagėgių savivaldybės Tarybos 

sprendimas Nr. T-41 

8. AB Šiaulių bankas    
      444 699,14 Eur 

2016-02-26 0,978 2026-02-25 2016-01-28 Pagėgių savivaldybės Tarybos 

sprendimas Nr. T-24 

9. Luminor Bank AB bankas 

      380 418,37 Eur 

2016-07-13 1,14 2026-07-14 2016-05-26 Pagėgių savivaldybės Tarybos 
sprendimas Nr. T-126 

10. Luminor Bank AB bankas 

      89 580,50 Eur 

2016-10-24 

 

1,14 2026-09-30 2016-09-29 Pagėgių savivaldybės Tarybos 

sprendimas Nr. T-190 

11. AB Šiaulių bankas    
      130 890,32 Eur    (200 000) 

2017-06-06 1,34 2027-06-05 2017-04-27 Pagėgių savivaldybės Tarybos 

sprendimas Nr. T-61 

Iš viso: 1 988 447,47 Eur     

Savivaldybės 2017 metų skolinimosi rodiklių apskaičiavimo baziniai dydžiai, jų prisilaikymo 

analizė ir kiti siskolinimai pateikiama 5-8 lentelėse.  
 

Savivaldybės skoliniai sipareigojimai ir paskolos 2017 m. gruodžio 31 d.24 
      5 lentelė   

Eil. 

Nr. 

 

Pavadinimas 

Iš viso 
sipareigo-

jimų 

 

 

(tūkst.Eur) 

iš jų: 

ilgalaikių 

Iš viso 

 

 

(tūkst.Eur) 

iš jų dėl pro-

jektų, finan-

suojamų iš 
ES ir kt.tarpt 

fin. paramos 

(tūkst.Eur) 

trumpa- 

laikių 

 

 

 

(tūkst.Eur) 

Apskaitos 

registruose 

ir DK už-

registruota 

suma 

(tūks.Eur) 

formoje Nr.3-

sav. užregistruo-

ta paskolų ir 

sipareigojimų 
suma  

(tūkst.Eur) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Skolinių sipareigojimų likutis 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+15) 

 

2086,1 
 

2086,1 
 

1861,1 

 

0,0 

 

2086,1 
 

2086,1 
2 Vidaus sipareigojimai (3+4+5+6) 2086,1 2086,1 1861,1 0,0 2086,1 2086,1 

3 Valstybės perskolinamos paskolos 0,0    0,0 0,0 

4 Paskolos iš valstybės biudžeto 225,0 225,0   225,0 225,0 

5 Vidaus paskolos su valstybėsgarantija 0,0    0,0 0,0 

6 Vidaus sipareigojimai sav-bės vardu, iš jų: 1861,1 1861,1 1861,1 0,0 1861,1 1861,1 

7      paskolos iš kredito staigų 1861,1 1861,1 1861,1  1861,1 1861,1 

8      finansinės nuomos (lizingo) sutartys 0,0    0,0 0,0 

9      faktoringo sutartys (be regreso teisės) 0,0    0,0 0,0 

15 Užsienio sipareigojimai (16+17) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                 
24 Savivaldybės skolinių sipareigojimų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr.3-sav.), patikslinta 2018-01-30. 
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18 Prisiimti skoliniai sipareigojimai, iš viso 
(19+33) 

130,9 130,9 130,9 0,0 130,9 130,9 

19 Vidaus sipareigojimai (20+21+22+23) 130,9 130,9 130,9 0,0 130,9 130,9 

20 Valstybės perskolinamos paskolos 0,0    0,0 0,0 

21 Paskolos iš valstybės biudžeto 0,0   0,0 0,0 0,0 

22 Vidaus paskolos su valstybės garantija 0,0      

23 Vidaus s-gojimai savivaldybės vardu, iš jų: 130,9 130,9 130,9 0,0 130,9 130,9 

24      paskolos iš kredito staigų 130,9 130,9 130,9 0,0 130,9 130,9 

33 Užsienio sipareigojimai (34+35) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34 Užsienio paskolos su valstybės garantija 0,0    0,0 0,0 

35 Užsienio paskolos iš kredito staigų 0,0    0,0 0,0 

36 vykdyti skoliniai sipa-mai, iš viso (37+51) 228,5 228,5 228,5 0,0 228,5 228,5 

37 Vidaus sipareigojimai (38+39+40+41) 228,5 228,5 228,5 0,0 228,5 228,5 

38 Valstybės perskolinamos paskolos 0,0    0,0 0,0 

39 Paskolos iš valstybės biudžeto 0,0    0,0 0,0 

40 Vidaus paskolos su valstybės garantija 0,0    0,0 0,0 

41 Vidaus sipareigojimai sav-bės vardu, iš jų: 228,5 228,5 228,5 0,0 228,5 228,5 

42      paskolos iš kredito staigų 228,5 228,5 228,5 0,0 228,5 228,5 

51 Užsienio sipareigojimai (52+53) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

52 Užsienio paskolos su valstybės garantija 0,0    0,0 0,0 

53 Užsienio paskolos iš kredito staigų 0,0    0,0 0,0 

55 Skolinių sipareigojimų likutis 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (56+69) 

 

1988,5 
 

1988,5 
 

1763,5 

 

0,0 

 

1988,5 
 

1988,5 
56 Vidaus sipareigojimai (57+58+59+60) 1988,5 1988,5 1763,5 0,0 1988,5 1988,5 

57 Valstybės perskolinamos paskolos 0,0    0,0 0,0 

58 Paskolos iš valstybės biudžeto 225,0 225,0   225,0 225,0 

59 Vidaus paskolos su valstybės garantija 0,0      

60 Vidaus sipareigojimai sav-ės vardu, iš jų: 1763,5 1763,5 1763,5 0,0 1763,5 1763,5 

61      paskolos iš kredito staigų 1763,5 1763,5 1763,5 0,0 1763,5 1763,5 

69 Užsienio sipareigojimai (70+71) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

70 Užsienio paskolos su valstybės garantija 0,0    0,0 0,0 

71 Užsienio paskolos iš kredito staigų 0,0    0,0 0,0 

72 Nebalansiniai sipareigojimai 0,0    0,0 0,0 

73 Savivaldybės prisiimti siparegojimai pagal 
garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų 
mon ų prisiimtų sipareigojimų 

0,0    0,0 0,0 

 Savivaldybės skolinimosi limitus ir Savivaldybės skolą skaitomi tie Savivaldybės sipareigojimai 
grąžinti kreditoriams lėšas pasirašius paskolos sutartis, lizingo (finansinės nuomos) sutartis ir kitus 
sipareigojamuosius skolos dokumentus, pagal kuriuos lėšos yra gautos, bet dar negrąžintos, materialinės 

vertybės arba paslaugos yra gautos, bet dar neapmokėtos. 2017 m. gruodžio 31d. ilgalaikiai skoliniai 

sipareigojimai sudarė 1 988,5 t kst.Eur.  
 

Savivaldybės skolinimosi limitų rodikliai 2017 m. gruodžio 31 d. (2018 m. sausio 1 d.) 
      6 lentelė   

Eil 

Nr. 

Nustatyti reikalavimai 2018 metų 
valstybės biudžeto ir savivaldybių 
biudžetų finansinių rodiklių 
patvirtinimo statymo 13 str.  

Skolinimosi 

limitas, kurio 

Savivalbė 

 negali viršyti  
(tūkst.Eur) 

Negrąžintų 
ilgalaikių 

paskolų likutis 

2017-12-31 

Bendra  skolini-
mosi limitus 

skaitoma suma  
2017-12-31 

Komentarai 

 tūkst.Eur. % tūkst.Eur. %  
1 2 3       4    5      6    7                             9 

1. Savivaldybė skolintis gali tik 

statyme25 nustatytomis sąlygo-

mis: laikydamasi skolinimosi 

limitų gali imti ilgalaikes pasko-

      

                                                 
25 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros statymo 10 str. 1 d. 1 p., Žin., 1990, Nr. 24-596, 2004, Nr.4-47, 2012, Nr.126-6323 
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las investicijų projektams finan-

suoti ir ankstesniems siparei-

gojimams vykdyti. 

2. Savivaldybės skola negali vir-
šyti 60%26 nurodytų prognozuo-

jamų Savivaldybės biudžeto 
pajamų27 (5002 t kst. Eur.) 

3 001,2 1 988,5 39,8 2 219,2 44,3 Savivaldybės skola 2017-12-31 

yra 44,3% prognozuojamų 2018 

metų Savivaldybės biudžeto 
pajamų.  

3. Metinio Savivaldybės grynojo 
skolinimosi suma negali b ti 
teigiamas dydis28 

- 

 
 

- -   - -  

4. Savivaldybės prisiimti siparei-
gojimai pagal garantijas dėl Savi-
valdybės kontroliuojamų monių 
prisiimtų sipareigojimų negali 
viršyti 10% statyme29 nurodytų  
prognozuojamų Savivaldybės 
biudžeto pajamų  

500,2 - -   - - Savivaldybė prisiimtų siparei-
gojimų pagal garantijas ir laida-

vimo dokumentus 2017 m. 

pabaigai neturėjo. 

Reikšmingi skolinimosi galimybėms Savivaldybės sipareigojimai 2018-01-01 sudarė 44,3% 

statyme patvirtintų 2018 metų prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir statyme nurodytų 
prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų, kas nustato Savivaldybei pareigojimą 2018 m. planuoti 

tik statymu apribotus ir nustatytus finansinius sipareigojimus. 

Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 
patvirtinimo statyme30 nustatyta, kad 2019 m. sausio 1 d. esantis siskolinimas (mokėtinos sumos, 
išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi b ti ne didesnis už 2018 m. sausio 1 d. siskolinimą (mokėtinas 
sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti). 

Savivaldybės biudžetinių staigų kreditiniai siskolinimai – mokėtinos sumos – (be paskolų) 2018 

m. sausio 1 d.  sudarė 386,6  t kst. eurų31, iš jų pradelsti (kurių vykdymo terminas praleistas daugiau 
kaip 45 dienos) – 3,7 t kst. eurų. 2017 m. sausio 1 d. siskolinimai atitinkamai sudarė 612,0 t kst. eurų 
ir 143,5 t kst.eurų. Bendras siskolinimas per 2017 metus sumažėjo 225,4 t kst. eurų, pradelsti 

siskolinimai sumažėjo 139,8 t kst. eurų.  
Audito metu nustatyta, kad Savivaldybės negrąžintų paskolų likutis 2017 metais neviršijo Lietuvos 

Respublikos teisės aktais nustatytų paskolų limitų, Administracija ilgalaikius ir trumpalaikius skolinius 

sipareigojimus prisiėmė galiota Savivaldybės tarybos ir turėdama kontrolės ir audito tarnybos išvadas, 
iki metų pabaigos grąžino trumpalaikius sipareigojimus; nebuvo viršyti kiti nustatyti skolinimosi 

ribojimai. 

1.3.2 Savivaldyb s mok tinos ir gautinos sumos (kreditinis ir debetinis siskolinimas)   
Administracija ir Savivaldybės staigos susidariusias mokėtinas ir gautinas sumas (kreditin -debetin  

siskolinimą) apskaitė ir atskaitomybėje rašė vadovaudamosi nustatytomis taisyklėmis32. Šie duomenys 
pateikti (7 lentelė) Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje33. 

 

Savivaldybės mokėtinos ir gautinos sumos, finansinių sipareigojimų pokyčiai per 2017 metus 
      7 lentelė 

Išlaidų 

ek.kl-os 

kodas 

 

Išlaidų pavadinimas 

Mokėtinų sumų 
likutis metų 
pradžioje 

 

(tūkst.Eur) 

Mokėtinų 
sumų likutis 
laikotarpio 

pabaigoje, iš 
viso 

(tūkst.Eur) 

iš jų: 
 vykdymo termi-

nas praleistas 

daugiau kaip 10 

dienų  
(tūkst.Eur) 

 

 vykdymo termi-
nas praleistas 

daugiau kaip 45 

dienos 

(tūkst.Eur) 

Gautinų 
sumų likutis 
metų 
pradžioje 

 

(tūkst.Eur) 

Gautinų su-

mų likutis 
ataskaitinio 

laikotarpio. 

pabaigoje 

(tūkst.Eur) 

Skirtumas 

(padidėjimas\s

umažėjimas) 
per 2017 m. 

(tūkst.Eur) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Išlaidos 590,8 389,3  

0,0 

 

3,7 

  -201,5 

-139,8 

                                                 
26 Lietuvos Respublikos 2018 metų finansinių rodiklių patvirtinimo statymo Nr.XIII-868 13 str. 1 d. 1 p., LR TAR 2017-12-20 Nr. 20572. 
27 Ten pat, 7 priedas. 
28 Ten pat, 13 str. 1 d. 2 p. 
29 Ten pat, 13 str. 1 d. 3 p., 7 priedas. 
30 Ten pat, 13 str. 3 d.. 
31 Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr.4), išlaidų ekonominės klasifikacijos kodai 2 ir 3.  
32 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 15 d. sakymu Nr.1K-367 patvirtintos ,,Kreditorinio ir debitorinio siskolinimo apskaitos taisyklės” 
Žin., 2004, Nr. 168-6198. 
33 Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr.4). 
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2.1 Darbo užmokestis ir 
socialinis draudimas 

297,5 295,8 0,0 0,0   -1,7 

2.1.1 Darbo užmokestis 214,4 214,2 0,0 x   -0,2 

2.1.2 Socialinio draudimo 

mokos 
83,1 81,6 x 0,0   -1,5 

2.2 Prekių ir paslaugų 
naudojimas 

203,5 58,8 0,0  

3,7 

  -144,7 

2.3 Turto išlaidos 0,0 0,0 x 0,0   - 

2.4 Subsidijos 0,0 0,0 x 0,0   - 

2.5 Dotacijos 0,0 0,0 x 0,0   - 

2.6 mokos  ES biudžetą 0,0 0,0 x 0,0   - 

2.7 Socialinės išmokos 
(pašalpos) 

89,8 34,7 x 0,0   -55,1 

2.8 Kitos išlaidos 0,0 0,0 x 0,0   - 

2.9 Pervedama ES, kita 

tarptautinė finansinė 
parama ir bendrojo 

finansavimo lėšos 

0,0 0,0 x 0,0   - 

3. Sandoriai d l mat. ir  
nemat. turto  bei finan-

sini  sipareigojim  
vykdymas 

2107,3 1988,4 x 0,0  

7,7 

 

12,5 

-118,9 

+4,8 

3.1 Mat. ir  nemat. turto 

sigijimo išlaidos 

21,2 0,0 x 0,0   -21,2 

3.2 Fin. turto sig. išlaidos        

3.3 Išlaidos dėl finansinių 
sipareigojimų vykdymo 

(paskolų grąžinimas) 

2086,1 1988,4 x    -97,7 

 Iš viso: 2698,1 2377,7 0,0 3,7  

7,7 

 

12,5 

-320,4 

+4,8 

Ataskaitoje nurodyta, kad mokėtinų sumų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 2377,7 t kst.Eur34. 

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su likučiu metų pradžioje, sumažėjo 

320,4 t kst.Eur. (11,9 proc. punkto). Išlaidų skola kreditoriams susideda iš dalinai neapmokėtų išlaidų 
už prekių ir paslaugų naudojimą (58,8 t kst.Eur, per 2017 m. sumažėjo 144,7 t kst.Eur), neišmokėto 
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo (295,8 t kst.Eur, per 2017 m. sumažėjo 1,7 t kst.Eur). 

Mokėtinos sumos, kurių vykdymo terminas pradelstas daugiau kaip 45 dienos, per 2017 m. sumažėjo 
139,8 t kst.Eur ir buvo 3,7 t kst.Eur (už prekes ir paslaugas).Gautinų sumų likutis 2017 m. gruodžio 31 
d. buvo 12,2 t kst.Eur. Debetinis siskolinimas - negautos lėšos už vaikų išlaikymą globos staigoje, 
negautos lėšos iš nuomotojų už suteiktas komunalines ir kitas paslaugas. 

Administracija ir Savivaldybės staigos susidariusias mokėtinas ir gautinas sumas (kreditin -debetin  
siskolinimą) apskaitė ir atskaitomybėje rašė vadovaudamosi nustatytomis taisyklėmis. 

 

Savivaldybės kreditiniai ir debetiniai siskolinimai 2017 m. gruodžio 31 d. pagal staigas 
                                  8 lentelė (t kst.Eur) 

 

Eil. 

Nr. 

 

Asignavimų valdytojų pavadinimas 

siskolinimų liku-

čiai 2016-12-31 

nurodyti asigna-

vimų  valdytojų 
ataskaitose 

Gautinos 

sumos 

(biudžeto 
lėšos) 

2016-12-31

siskolinimų liku-

čiai 2017-12-31 

nurodyti  asigna-

vimų valdytojų 
ataskaitose 

Gautinos 

sumos 

(biudžeto 
lėšos) 

2017-12-31

siskolinimų liku-

čiai laikotarpio 
pabaigai 

nustatyti audito 

metu 

Skirtumai 

Iš viso Iš jų 

 biudžeto 
lėšos 

 Iš viso Iš jų: 
biudžeto 

lėšos 

 Iš viso Iš jų: 
biudžeto 

lėšos 

Iš 
viso 

Iš jų: 
biudžeto 

lėšos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

1. Pagėgių savivaldybės administracija, 
iš jų: 

2372,6 2358,0 2,4 2157,2 2150,5 3,1 2157,2 2150,5 – – 

      -ilgalaikių. paskolų 2086,1 2086,1 – 1988,4 1988,4 – 1988,4 1988,4   

2. Pagėgių savivaldybės vaikų lopšelis-

darželis  
19,2 13,6 – 14,5 8,5 – 14,5 8,5 – – 

3. Pagėgių pradinė mokykla 21,2 9,2 – 14,8 2,5 – 14,8 2,5 – – 

4. Piktupėnų pagrindinė mokykla 20,4 6,6 – 16,7 2,4 – 16,7 2,4 – – 

                                                 
34 Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr.4). 
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5. Stoniškių pagrindinė mokykla 27,4 11,1 – 19,5 4,8 – 19,5 4,8 – – 

6. Šilgalių daugiafunkcinis centras 12,1 9,7 – 2,7 0,4 – 2,7 0,4 – – 

7. Naikiškių pagrindinė mokykla 27,3 14,3 – 17,2 3,5 – 17,2 3,5 – – 

8. Lumpėnų  mokykla 25,4 14,8 – 5,0 0,7 – 5,0 0,7 – – 

9. Pagėgių gimnazija 62,4 16,2 – 53,5 11,5 – 53,5 11,5 – – 

10. Vilkyškių gimnazija 62,0 32,5 – 39,6 10,3 – 39,6 10,3 – – 

11. Meno ir sporto mokykla 11,1 11,1 – 5,6 5,6 – 5,6 5,6 – – 

12. Kult ros centras 18,0 18,0 1,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 – – 

13. Pagėgių viešoji biblioteka 2,7 2,7 – 5,1 5,1 0,2 5,1 5,1 – – 

14. Pagėgių palaikomojo gydymo, 
slaugos ir senelių globos namai 

6,7 6,7 – 1,3 1,3 – 1,3 1,3 – – 

15. Martyno Jankaus muziejus 2,1 2,1 – 2,8 2,8 – 2,8 2,8 – – 

16. Pagėgių vaikų globos namai 3,6 3,6 3,4 15,4 15,4 6,7 15,4 15,4 – – 

17. Vš  Pagėgių krašto inf. centras – – – – – – – – – – 

18. Vš  Sporto ir turizmo centras – – – – – – – – – – 

19. Pagėgių savivaldybės socialinių 
paslaugų centras 

2,3 2,3 0,2 0,4 0,4 1,9 0,4 0,4 – – 

20. Kontrolės ir audito tarnyba 1,6 1,6 – 5,7 5,7 – 5,7 5,7   

21. Iš viso: 2698,1 2534,1 7,7 2377,7 2232,1 12,5 2377,7 2232,1 – – 

22. Nurodyta Savivaldybės Mokėtinų ir 
gautinų sumų 2017-12-31  Ataskaitoje 

2698,1 2534,1 7,7 2377,7 2232,1 12,5 – – – – 

23. Skirtumas tarp nurodytų Ataskaito-

je ir asign. v-jų for-se pateiktų  sumų 

– – – – – – – – – – 

24. Kreditiniai sisk-nimai (be paskolų) 612,0   389,3   389,3    

25. Skirtumas (padidėjimas) per 2017 m. 

(be paskolų) 
+161,9   -222,7       

Savivaldybės biudžetinių staigų kreditiniai siskolinimai (be paskolų) 2017 m. gruodžio 31 d.  
sudarė35 389,3 t kst.Eur, iš jų pradelsti (kurių vykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos) – 

3,7 t kst.Eur. 2017 m. sausio 1 d. siskolinimai atitinkamai sudarė 612,0 t kst.Eur ir 143,5 t kst.Eur. 

Mokėtinų ir gautinų sumų per 2017 metus sumažėjo (222,7 t kst.Eur), taip pat likviduoti pradelsti 

siskolinimai (139,8 t kst.Eur). Savivaldybės mokėtinų sumų penkerių metų likučių pokyčiai pateikti 4 
pav. 

                                            4 pav. 

Savivaldybės mokėtinos sumos (įsiskolinimai metų pabaigoje) 2013 - 2017 metais 
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 Didžioji išlaidų skolos dalis kreditoriams susidėjo iš dalinai neapmokėtų išlaidų už prekių ir paslaugų 
naudojimą (58,8 t kst.Eur, per 2017 m. sumaždėjo 144,7 t kst.Eur), neišmokėto darbo užmokesčio ir 
socialinio draudimo (295,8 t kst.Eur, per 2017 m. sumažėjo 1,7 t kst.Eur), socialines išmokas (34,7 

t kst.Eur, per 2017 m. sumažėjo 55,1 t kst.Eur). 

                                                 
35 Savivaldybės mokėtinų ir gautinų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr.4), patikslinta 2018-02-09. 
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1.3.3 Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 
patvirtinimo statyme36 nustatyta, kad 2018 m. sausio 1 d. esantis siskolinimas (mokėtinos sumos, išsky-

rus sumas paskoloms grąžinti) turi b ti ne didesnis už 2017 m. sausio 1 d. siskolinimą (mokėtinas sumas, 
išskyrus sumas paskoloms grąžinti). Savivaldybės biudžetinių staigų kreditiniai siskolinimai – mokėti-
nos sumos – (be paskolų) 2017 m. sausio 1 d.  buvo 389,3  t kst.Eur, iš jų pradelsti (kurių vykdymo 
terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos) – 3,7 t kst.Eur. 2017 m. sausio 1 d. siskolinimai buvo 

atitinkamai 612,0 t kst.Eur ir 143,5 t kst.Eur. Bendras siskolinimas per 2017 metus sumažėjo 222,7 

t kst. Eur. Savivaldybė vykdė statymo reikalavimą per 2017 metus nedidinti kreditinių siskolinimų 
(mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti). 

 

Reikšmingų klaidų ir neatitikimų, sudarant Savivaldybės skolinių sipareigojimų 2017 m. gruodžio 
31 d. ataskaitą Nr. 4 (forma Nr.3-sav) ir Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 
d. ataskaitą  (forma Nr.4), nenustatyta, biudžeto suvestinėje, Savivaldybės staigų mokėtinų ir gautinų 
sumų (debetinio ir kreditinio siskolinimo) 2017-12-31 ataskaitose (forma Nr.4) kreditinio siskolinimo 
likučiai iš biudžeto lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nurodytas teisingai ir atitiko balanso 
duomenims. 

 

2. Savivaldybės 2017 metų lėšų ir turto naudojimas 

 

2017 m. Savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumas – pagal 

Biudžeto sandaros statymą37 asignavimų valdytojai privalo užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų 
asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą, o pagal Valstybės ir 
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo statymą38 – turtas turi b ti valdomas, 
naudojamas ir juo disponuojama efektyviai, racionaliai, teisėtai ir naudingai visuomenei. 

2.1 Asignavimai nebuvo numatyti visų metų pagrindinėms išlaidoms padengti, dėl ko Savivaldybėje 
darbo užmokesčio lėšos buvo planuojamos ir naudojamos nesivadovaujant teisės aktų reikalavimais. Dėl 
to dalis 2017 metams skirtų lėšų buvo panaudota darbo užmokesčiui už 2016 metų gruodžio mėnes  
išmokėti, o 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 214,2 t kst.Eur darbo užmokesčio ir 81,6 t kst.Eur socialinio 

draudimo mokų mokėtinų sumų (kreditinis) siskolinimas. Tuo b du, nebuvo vadovaujamasi Lietuvos 

Respublikos biudžeto sandaros statymu39, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta darbo užmokes-

čio fondo apskaičiavimo tvarka40 ir mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika41, 

Savivaldybės administracijos ir staigų darbuotojams 2017 metais dalis darbo užmokesčio buvo mokama 
už 2016 metų gruodžio mėnes .  

Praėjusių metų biudžeto vykdymo audito ataskaitoje42 kontrolės ir audito tarnybos teikta 

rekomendacija nebuvo gyvendinta, nes siskolinimas darbo užmokesčiui ir soc. draudimui per 2017 

metus nebuvo likviduotas, sumažėjo tik 1,7 t kst.Eur (0,2 t kst.Eur darbo užmokesčiui ir 1,5 t kst.Eur 

socialinio draudimo mokoms) arba 0,6 procentinio punkto. Pažymėtina, kad Savivaldybės taryba, 
tvirtindama 2017 metų biudžetą43, pareigojo Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus sudarant ir 

tvirtinant išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalis 2017 m. sausio 1 d. esančiam siskolinimui 
už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir sigytas prekes padengti, tačiau šio pareigojimo darbo 
užmokesčio ir socialinio draudimo siskolinimų srityje nenustatė.  

 

                                                 
36 Lietuvos Respublikos 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo statymo Nr. XIII-177 13 str. 3 d., LR TAR 

Nr.2016-29872. 
37 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros statymo 5 str.1 d. 7 p., Žin.,1990, Nr.24-596, 2004, Nr.4-47,2008, Nr.137-5375,2010-12-09 Nr.153-7781 (2010-12-28). 
38 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo statymo 9 str., Žin.,1998, Nr.54-1492, 2014-03-25, LR TAR 

2014-04-04, i. k. 2014-04025. 
39 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros statymo 2 str. 3 ir 6 d., Žin., 1990, Nr. 24-596, 2004, Nr.4-47, 2008, Nr.137-5375, 2012, Nr.126-6323. 
40 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.280 ,,Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokest  iš Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo” patvirtintos metodikos 7 p., Žin., 
2003, Nr.24-992, Žin.,2008, Nr. 48-1782, 2014-12-03, LR  TAR, 2014-12-08, Nr. 19139.  
41 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1748 ,,Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo” patvirtintos metodi-
kos 1 ir 3 p., Žin., 2009, Nr.158-7134 (su papildymais ir pakeitimais TAR, 2014-12-30, Nr. 20918, TAR, 2015-08-07, Nr. 12128, TAR, 2015-12-29, Nr. 20880. 
42 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017-07-14 audito ataskaita Nr. K3-AI4 “Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto ataskaitų rinkinių, biudžeto 
vykdymo, lėšų ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito”, www.pagegiai.lt. 
43 Savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimo Nr.T-42   2.3 punktas, 10 priedas, www.pagegiai.lt. 
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2.2 Atkreiptinas dėmesys  asignavimų valdytojų ankstesniais metais (iki 2018-01-01) susidariusias ir 

neapmokėtas siskolinimų sumas44, nors vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savi-
valdybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis45 ir Finansų ministro patvirtintomis kreditinio ir 

debitinio siskolinimo apskaitos taisyklėmis46, programų sąmatų projektuose turi b ti numatyti asignavi-
mai esamiems siskolinimams padengti, aiškinamajame rašte turi b ti nurodyta jų padidėjimo priežastis ir 
numatyti siskolinimo mažinimo bei padengimo terminai.  

Metų bėgyje – tikslinant Savivaldybės biudžetą, nustatant staigoms papildomas taupymo užduotis ir 
papildomas kontrolės proced ras, kad biudžeto lėšos b tų naudojamos taupiai, ribojant priedų, 
vienkartinių išmokų mokėjimą, lėšų nebiudžetinėms staigoms skyrimą, perži rint turto, prekių ir 
paslaugų pirkimus ir kt – pakankamai asignavimų siskolinimų dengimui nebuvo skirta. 

 

2.3 Savivaldybės kontrolierius negali patvirtinti Finansinės b klės ataskaitoje 2017 m. gruodžio 31 d. 
duomenimis B. „Biologinis turtas“ nurodytos 0,00 t kst.Eur ir D. „Finansavimo sumos“ 0,00 t kst.Eur 
likučio teisingumo, nes Savivaldybė nesivadovavo 16-ojo VSAFAS nuostatomis, neregistravo apskaitoje 

viso biologinio turto, ne vertino jo pagal VSAFAS reikalavimus ir neatliko inventorizacijos, kaip 
reglamentuojama LR Aplinkos ministro sakyme Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių inventorizacijos 
taisyklių patvirtinimo“47. Atkreiptinas dėmesys  tai kad biologinis turtas neapskaitytas tikrąja verte: 2017 

metais KFAR Finansinės b klės ataskaitoje biologinio turto likutis neparodo tikrosios šio turto vertės, nes 
nei Savivaldybės apskaitos politikoje, nei biologinio turto tvarkos apraše nėra aiškiai nurodyta, kas 

priskiriama biologinio turto vienetui; apskaitos politikoje nėra nustatyta ne žemės kio paskirties augalų 
ir gyv nų priskyrimo biologinio turto vienetui pripažinimo kriterijų (16 VSAFAS); nėra patvirtintos 
biologinio turto vertinimo taisyklės (metodika); nesivadovaujant Aplinkos ministro sakymo48 bei 

Savivaldybės tarybos sprendimu49 patvirtintų taisyklių nuostatomis, Savivaldybė neatliko želdynų ir 
želdinių inventorinacijos Savivaldybės teritorijoje; Lietuvos statistikos departamentui 2017 ir ankstesniais 

metais neteikė Savivaldybės želdynų statistinė ataskaitos50; neatliko duomenų analizės siekdama sitikinti, 
ar nėra turto, priskirtino ne žemės kio veikloje naudojamam biologiniam turtui, kuris pagal 16-aj  
VSAFAS turėjo b ti užregistruotas kaip biologinis turtas. 

 

3. Savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 

 
Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės statymą51 Savivaldybė rengia aukštesniojo lygio metinių kon-

soliduotųjų ataskaitų rinkin . Pagal Finansų ministro patvirtintą52 2017 metų konsolidavimo schemą53, 

Pagėgių savivaldybės subjektų grupę sudaro 19 viešojo sektoriaus subjektų. Vertinimo metu nustatyta, 

kad visi viešojo sektoriaus subjektai, nurodyti 2017 m. konsolidavimo schemoje, pateikė duomenis vie-

šojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje54 (toliau - VSAKIS) t.y. 17 biudžetinių 

staigų, 1 sveikatos prieži ros viešoji staiga ir Savivaldybės iždas. Savivaldybės metinis konsoliduotų-

jų finansinių ataskaitų rinkinys VSAKIS parengtas ir pateiktas nustatytais terminais. Parengtas 2017 

metų Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys vertintas ir analizuotas šiais aspektais: 
ataskaitų loginiai ryšiai, pateiktos sumos, ar pateikta visa reikiama informacija, tarpusavio sandorių 
eliminavimas, konsolidavimo rašai. Pagal Savivaldybės administracijos finansų skyriaus pateiktas 

                                                 
44 Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4), 2 ir 3 išlaidų ekonominės klasifikacijos kodų eilutės. 
45 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 
sudarymo ir vykdymo taisykių patvirtinimo” patvirtintų taisyklių 40 p., Žin., 2001, Nr. 42-1455, 2014-09-29 nutarimu Nr. 1046 patvirtinta nauja redakcija. LR 

TAR 2014-10-03, Nr. 13617.  
46 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 15 d. sakymu Nr.1K-367 patvirtintų ,,Kreditorinio ir debitorinio siskolinimo apskaitos taisyklių” 6 
p., Žin., 2004, Nr. 168-6198. 
47 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. sakymu Nr.D1-5 patvirtintos ,,Želdynų ir želdinių inventorizacijos taisykliės” Žin.,2008, Nr.5-200. 
48 Ten pat. 
49 Savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-112 ,, Dėl Pagėgių savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo” 14 p., TAR, 

2012-05-31, Nr. 01322. 
50 Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 11 d. sakymu Nr.D -10 ,,Dėl savivaldybių želdynų statistinės ataskaitos ŽEL-01 

(metinės) formos patvirtinimo” patvirtinta forma, TAR, 2017-01-11, Nr. 747. 
51 Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės statymo 15 str.3 d.,22 str.4 d.,23 str.1 d.2 p. ir 4 d., Žin., 2007, Nr. 77-3046, 2013, Nr.130-6621. 
52 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. sausio 25 d. sakymas Nr. 1K-36, TAR 2017-01-30 Nr. 1700. 
53 www.finmin.lt/web/finmin/vsakis/schema, 2224-2244 eil, kodas 1.37. 
54Viešojo sektoriaus atskaitomybės konsolidavimo informacinė sistema. 
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konsolidavimo kontrolės bei konsoliduotųjų ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaitas neištaisytų 
klaidų nenustatyta. 

Audito metu, siekiant gauti patvirtinimus, kad Savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų 
rinkinyje b tų pateikta teisinga ir tikra informacija apie sąskaitų likučius, gautas pajamas, sąnaudas ir 
grynąji pervirš  ar deficitą, buvo atliktos reikšmingų sričių audito proced ros Administracijoje, kurios 

finansiniai rodikliai gali turėti reikšmingą taką konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio sudarymui.  
Atlikus konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio proced ras, nustatyta, kad bendroje konsolidacijos korek-

tiškumo tikrinimo ataskaitoje ir konsolidavimo kontrolės bendrojoje ataskaitoje gauti kontrolės ryšiai 
yra geri (teigiami arba lyg s nuliui), eliminavimo proced ros atliktos gerai. 

Reikšmingų klaidų ir neatitikimų, sudarant Savivaldybės konsoliduotą finansinės būklės ataskaitą, 
konsoliduotą grynojo turto pokyčių ataskaitą, konsoliduotą pinigų srautų ataskaitą ir konsoliduotą 
veiklos rezultatų ataskaitą, nenustatyta; Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys pagal derinimo 
ir eliminavimo ryšius yra korektiškas, konsolidavime dalyvaujančių viešojo sektoriaus subjektų pateikti 
duomenys VSAKIS yra teisingi; reikšmingų klaidų ir neatitikimų, sudarant 2017 metų Savivaldybės 
konsoliduotųjų ataskaitų rinkin , nenustatyta. 

 

4. Rekomendacijos 
Atsižvelgiant  ataskaitoje išdėstytus dalykus Savivaldybei, Administracijai ir staigoms rekomenduoja-

ma: 

− numatyti priemones tolimesniam siskolinimų darbuotojams darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

srityje mažinimui, atsakingiems asmenims nustatyti stebėjimo proced ras ir šių siskolinimų 
likvidavimo terminus (2.1 ataskaitos punktas);  

− tikslinant 2018 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų skiriamų asignavimų dal  esančiam 
siskolinimui padengti, kad 2019 m. sausio 1 d. siskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas 

paskoloms grąžinti) b tų ne didesnis už 2018 m. sausio 1 d. siskolinimą - mokėtinas sumas, išskyrus 
sumas paskoloms grąžinti (2.2 ataskaitos punktas); 

− užtikrinti Savivaldybės turto naudojimo kontrolę, kad b tų laikomasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės standartų, ir patikėtas Savivaldybės turtas b tų apskaitomos vadovaujantis 

teisės aktų reikalavimais: patvirtinti Savivaldybės administracijos apskaitos biologinio turto politiką, 
aiškiai nurodant biologinio turto pripažinimo kriterijus ir jais vadovaujantis apskaitoje registruoti visą 
Savivaldybės administracijos ir staigų valdomą biologin  turtą; atlikti duomenų analizę siekiant sitikinti, 
ar nėra turto, priskirtino ne žemės kio veikloje naudojamam biologiniam turtui, kuris pagal 16-aj  
VSAFAS turi b ti užregistruotas kaip biologinis turtas (2.3 ataskaitos punktas). 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymo 27 straipsnio 9 dalies 8 punktu, prašau 

iki 2018-09-17 informuoti apie priimtas priemones dėl audito ataskaitos rekomendacijų vykdymo. 
 

 

Savivaldybės kontrolierius      Dainius Kinderis 
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Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto ataskaitų 
rinkinių ir biudžeto vykdymo finansinio ir teisėtumo 

audito ataskaita 

 Priedas 

Rekomendacijų gyvendinimo planas 

 

Eil. 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Veiksmas / 

Priemonės / 
Komentarai 

Rekomendaci-

jos gyven-

dinimo termi-

nas (data) 

1. Numatyti priemones tolimesniam siskolinimų darbuotojams darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo srityje mažinimui, atsakingiems 
asmenims nustatyti stebėjimo proced ras ir šių siskolinimų likvidavimo 
terminus 

 

Savivaldybės 
administracija, 

staigos 

 

  

2. Tikslinant 2018 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų skiriamų 
asignavimų dal  esančiam siskolinimui padengti, kad 2019 m. sausio 1 d. 
siskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) 

b tų ne didesnis už 2018 m. sausio 1 d. siskolinimą - mokėtinas sumas, 
išskyrus sumas paskoloms grąžinti 
 

Savivaldybės 
administracija 

  

3. Užtikrinti Savivaldybės turto naudojimo kontrolę, kad b tų laikomasi 
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų ir 

patikėtas Savivaldybės turtas b tų apskaitomos vadovaujantis teisės aktų 
reikalavimais: patvirtinti Savivaldybės administracijos apskaitos 
biologinio turto politiką, aiškiai nurodant biologinio turto pripažinimo 
kriterijus ir jais vadovaujantis apskaitoje registruoti visą Savivaldybės 
administracijos ir staigų valdomą biologin  turtą; atlikti duomenų analizę 

siekiant sitikinti, ar nėra turto, priskirtino ne žemės kio veikloje 
naudojamam biologiniam turtui, kuris pagal 16-aj  VSAFAS turi b ti 
užregistruotas kaip biologinis turtas  

 

Savivaldybės 
administracija, 

staigos 

 

  

 

Plano sudarymo paaiškinimas: 
2-3 lentelės stulpelius užpildo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, atlikusi auditą; 
4-5 lentelės stulpelius užpildo subjekto, kuriam pateikta rekomendacija, atsakingas atstovas. 
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