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Pagėgių savivaldybės tarybai
AUDITO IŠVADA
DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ,
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ IR TURTO NAUDOJIMO
2017 m. liepos 14 d. Nr. K3-AI5
Pagėgiai
Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, vykdydama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
statymo1, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros statymo2, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo statymo3, Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento4 nuostatas atliko
Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2016 metų biudžeto ataskaitų, Savivaldybės biudžeto ir turto
naudojimo finansin (teisėtumo) auditą.
Besąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Mano nuomone, Savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo finansinių ataskaitų rinkinys visais
reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius
šio rinkinio sudarymą.
Sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
Mano nuomone, išskyrus poveik , kur turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai, Savivaldybės
konsoliduojamų subjektų grupė visais reikšmingais atžvilgiais 2016 metais Savivaldybės lėšas ir turtą
valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo statymų nustatytiems tikslams.
Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti dėl 2016 metų Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo juo teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
1. Savivaldybėje darbo užmokesčio lėšos buvo planuojamos ir naudojamos nesivadovaujant teisės aktų
reikalavimais. Dėl to dalis 2016 metams skirtų lėšų buvo panaudota darbo užmokesčiui už 2015 metų
gruodžio mėnes išmokėti, o 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 214,4 tūkst.Eur darbo užmokesčio ir 83,1
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tūkst.Eur socialinio draudimo mokų mokėtinų sumų (kreditinis) siskolinimas. Tuo būdu, nebuvo
vadovaujamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros statymu5, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo tvarka6 ir mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir
paskirstymo metodika7, Savivaldybės administracijos ir staigų darbuotojams 2016 metais dalis darbo
užmokesčio buvo mokama už 2015 metų gruodžio mėnes (2.1 audito ataskaitos punktas).
2. Savivaldybė nevykdė Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo statymo8 reikalavimo per 2016 metus nedidinti kreditinių siskolinimų
(mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti), bendras siskolinimas per 2016 metus padidėjo 161,9
tūkst. Eur (1.3.2-1.3.3 audito ataskaitos punktai).
3. Pagėgių savivaldybės biudžetinė staiga − Pagėgių savivaldybės biblioteka − nesilaikė Biudžetinių
staigų statymo9 nustatytos pareigos užtikrinti racionalų ir taupų turto naudojimą, nes nenaudojo dalies jai
skirtų patalpų, apmokėdama kitam subjektui perduoto turto išlaikymo ir aptarnavimo išlaidas; neužtikrino
Savivaldybės turto naudojimo kontrolės, nes pažeidžiant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo statymą10, dalis jai patikėto Savivaldybės turto buvo perduota valdyti, naudoti
ir disponuoti juo kitam subjektui (Vš „Sporto ir turizmo centras“) netaikant nė vieno iš statyme nustatytų
turto perdavimo būdų, nesudarius turto nuomos ar panaudos sutarties bei ne forminus perdavimo
dokumentų; neatitinkant teisės aktų reikalavimų11, kitam subjektui turtas perduotas neturint teisės aktais
galiotų institucijų sprendimo.
4. Administracija, skirdama biudžeto lėšas subjektams, kurie yra nepavaldžios arba nebiudžetinės staigos,
pasirašydama su jomis sutartis, nesilaikė Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros statymo12, Vyriausybės
2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo” patvirtintų taisyklių13 bei Savivaldybės nustatytų
taisyklių14 reikalavimo nustatyti veiklos, kuriai finansuoti skiriamos biudžeto lėšos, vertinimo kriterijus (ne
mažiau kaip vieną).
Auditą atlikau pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus, kuriuose nurodyta
auditą planuoti ir atlikti taip, kad būtų gautas pakankamas užtikrinimas dėl finansinių ataskaitų ir biudžeto
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vykdymo, ataskaitų rinkinių duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, Savivaldybės lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo statymų nustatytiems tikslams. Mano atsakomybė
pagal šiuos standartus apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė“. Esu nepriklausomas nuo
audituojamo subjekto pagal Savivaldybių kontrolierių asociacijos etikos kodeksą ir vykdžiau kitus šiame
kodekse nustatytus etikos reikalavimus.
Manau, kad surinkti audito rodymai suteikia pakankamą pagrindą auditoriaus nuomonei pareikšti.
Vadovybės atsakomybė už biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, lėšų ir turto panaudojimo teisėtumą
Savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus,
reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą, bei už Savivaldybės biudžeto asignavimų ir Savivaldybės turto
administravimą, naudojimo teisėtumą, Savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimą ir Savivaldybės ūkinę
bei finansinę veiklą.
Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai – Savivaldybės konsoliduojamų subjektų vadovai yra
atsakingi už žemesnio lygio ataskaitų rinkinių parengimą ir pateikimą bei jiems perduotų Savivaldybės lėšų
ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą statymų ir kitų teisės aktų
nustatytiems tikslams bei efektyvią vidaus kontrolę.
Auditoriaus atsakomybė už auditą
Mano tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, kad Savivaldybės 2016 metų konsoliduotosios
biudžeto vykdymo ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos,
Savivaldybės lėšos ir turtas valdomas, naudojamas, disponuojama teisėtai ir naudojamas statymų
nustatytiems tikslams ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mano nuomonė. Pakankamas
užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada
galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito
standartus. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima
pagr stai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės takos vartotojų ekonominiams sprendimams,
priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis. Be visų kitų dalykų, už valdymą atsakingus asmenis
informavau dėl audito apimties ir atlikimo laiko bei reikšmingų audito pastebėjimų, skaitant vidaus
kontrolės trūkumus, kuriuos nustačiau audito metu.
Audito išvada pateikiama kartu su audito ataskaita.
Savivaldybės kontrolierius

Dainius Kinderis
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