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SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra subjektas,
prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir
naudojamas Panevėžio rajono savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas
valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti
piniginiai ištekliai.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atlieka išorės finansinius ir veiklos
auditus. Jos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo,
objektyvumo ir profesionalumo principais. Atliekant auditus, teikiami audito
pastebėjimai ir rekomendacijos, siekiant didinti viešojo sektoriaus efektyvumą
ir jo kuriamą naudą visuomenei.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybai nustatyta pareiga teikti savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto
tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės
biudžeto ir turto naudojimo.
Auditą atliko Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Vidutė
Kanapeckienė, vyresnioji patarėja Zita Žilytė, vyriausioji specialistė Vida
Tamošiūnienė.
Audito ataskaita pateikta Panevėžio rajono savivaldybės tarybai, Panevėžio
rajono savivaldybės Merui, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui.
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PAGRINDINIAI FAKTAI

84,8 mln. Eur
savivaldybės turto balansinė vertė

2

6,6 mln. Eur

metus iš eilės biudžeto vykdymo
ataskaitoms neturime reikšmingų
pastebėjimų

savivaldybės įsipareigojimų suma

4,3

39,7 mln. Eur

proc. turto duomenų teisingumo
savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinyje
negalime patvirtinti

18,3

savivaldybės biudžeto pajamos

proc. per 2019 m. sumažėjo
Savivaldybės skoliniai
įsipareigojimai

39,3 mln. Eur
savivaldybės biudžeto išlaidos
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SANTRAUKA
Audito tikslas ir apimtis
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu 1, Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymu2 ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu 3 atlikome
2019 metų Panevėžio rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, kurį sudaro
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų (įskaitant Savivaldybės skolos
ataskaitas) rinkiniai, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus ir Tarptautinius audito standartus. Audito
ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuomonė dėl
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pareiškiama
audito išvadoje. Audito apimtis ir taikyti metodai išsamiai aprašyti 1 priede „Audito apimtis ir
metodai“ (23 psl.).

Pagrindiniai audito rezultatai
Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio vertinimas
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Dėl 2019 m. Panevėžio rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio teikiame
sąlyginę nuomonę, nes jame yra reikšmingų netikslumų dėl ankstesnių auditų metu nustatytų
neištaisytų iškraipymų, dėl nustatytų duomenų iškraipymų savivaldybės administracijos ir
biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkiniuose.
Panevėžio rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys neparodo teisingos ir
tikros savivaldybei priklausančio turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto, tikrosios
vertės rezervo, finansavimo pajamų ir sąnaudų vertės:
 netiksli vietinės reikšmės kelių ir gatvių vertė;
 kultūros vertybių ir žemės tikroji vertė nėra patikimai įvertinta ir nustatyta pagal teisės aktų
reikalavimus;
 nustatyti sąnaudų grupavimo ir pripažinimo neatitikimai;
 audituoti subjektai ne visais atvejais teisingai registravo ūkines operacijas, neinventorizavo
viso turto ir įsipareigojimų, darė klaidas, parengdami ataskaitas (ataskaitų duomenys
nesutapo su apskaitos duomenimis).
(1.1 d., 10 psl.).

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje nėra klaidų, bet pastebėjimų turėjome dėl
informacijos atskleidimo. Finansinių ataskaitų vartotojų atžvilgiu Formoje 1-sav. pateikta
nekorektiška informacija apie dotacijų iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos
ir bendrojo finansavimo lėšų plano vykdymą, nes šioje formoje parodytos visos planuotos lėšos, o
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 27 str. 9 d. 10 p.
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais
pakeitimais), 30 str. 1 d.
3
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais), 37 str. 3 d.
1
2
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plano vykdymas parodytas tik tų lėšų, kurios buvo pervestos per iždą. Europos Sąjungos, kitos
tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, plano vykdymo informacija
vartotojams nėra atskleista. (1.2.d., 14 psl.).

Savivaldybės biudžeto vykdymo, lėšų ir turto naudojimo teisėtumo vertinimas
Pagrindiniai Savivaldybės biudžeto vykdymo rodikliai
Savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamų planas įvykdytas 103,6 proc. Faktiškai į Savivaldybės
biudžetą 2019 metais gauta 39736,2 tūkst. Eur pajamų, padaryta išlaidų 36191,4 tūkst. Eur
savivaldybės programoms vykdyti ir 3144,0 tūkst. Eur, projektų iš Europos Sąjungos, kitos
tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų vykdymui.
Didžiausią gautų pajamų dalį, sudarė mokesčiai (51,5 proc.) ir dotacijos (42,5 proc.), o
savivaldybės biudžeto išlaidų dalyje – darbo užmokestis ir valstybinio socialinio draudimo įmokos
(55,1 proc.). Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti išleista 12,7 proc. biudžeto
išlaidų.
Biudžeto išlaidos panaudotos 8 programoms vykdyti.
Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai per 2019 metus sumažėjo 405,40 tūkst. Eur (18,3 proc.) ir
metų pabaigoje sudarė 1807,8 tūkst. Eur.
Panevėžio rajono savivaldybė 2019 metais laikėsi nustatytų skolinimosi limitų (2.1.d., 17 psl.).

Savivaldybės lėšų ir turto valdymas, naudojimas ir disponavimas turi trūkumų
Skiriant ir naudojant savivaldybės biudžeto lėšas kaimo bendruomenėms, religinėms
bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms savivaldybės teisinis reglamentavimas ir
nustatytos procedūros turėjo trūkumų, todėl mes negalėjome pasisakyti dėl dalies biudžeto lėšų
skyrimo ir panaudojimo teisėtumo (2.2.d., 17 psl.).
Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos darbo užmokesčiui, nustatytais atvejais naudotos netaikant arba
netinkamai taikant teisės aktus, reglamentuojančius darbo apmokėjimą (2.2.d., 19 psl.).
Nustatytais atvejais Panevėžio rajono savivaldybės įstaigų turto inventorizacija atlikta netinkamai –
inventorizuota tik dalis turto ir įsipareigojimų, netinkamai įforminti inventorizacijos duomenys (2.2.d.,
19 psl.).

Tarnyba atliko Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo veiklos auditą,
pateiktos rekomendacijos, numatyti jų įgyvendinimo terminai. Tebėra aktualūs turto valdymo,
naudojimo disponavimo juo teisėtumo klausimai dėl valstybinės žemės naudojimo įteisinimo po
Savivaldybei priklausančiais NT objektais, NT teisinės registracijos NTR, bešeimininkio turto,
savivaldybės būsto fondo panaudojimo efektyvumo.
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Rekomendacijos
Rekomendacijų įgyvendinimo priemonės ir terminai pateikti ataskaitos dalyje „Rekomendacijų
įgyvendinimo planas“ (21 psl.).
1. Numatyti priemones, užtikrinančias biudžeto ataskaitų informacijos atskleidimą
vartotojams (tikslios informacijos pateikimą apie pajamų įvykdymą pagal šaltinius ir
asignavimų planų atitikimą Savivaldybės tarybos sprendimams).
2. Parengti ir teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai tvarkas, reglamentuojančias savivaldybės
biudžeto lėšų skyrimą kaimo bendruomenėms, religinėms bendruomenėms ir
nevyriausybinėms organizacijoms, atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas.
3. Nustatyti procedūras, užtikrinančias savivaldybės biudžeto lėšų kaimo bendruomenėms,
religinėms bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms skyrimo ir naudojimo
teisėtumą (lėšų skyrimo, gavėjų atitikimo lėšų gavėjų statusui, lėšų panaudojimo pagal
paskirtį).
4. Numatyti priemones, kad būtų užtikrintas teisingas darbo užmokesčio teisės aktų taikymas
savivaldybės įstaigose (skiriant išeitines išmokas, nustatant darbo užmokesčio koeficientus
ir priemokas, apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį).
5. Numatyti reikalingas priemones, kad inventorizacija savivaldybės įstaigose būtų atliekama
ne formaliai, o vadovaujantis inventorizacijos taisyklėmis, ir jos rezultatai užtikrintų
teisingą apskaitą.
6. Numatyti priemones, kurios užtikrintų savivaldybės įstaigų teisingą ir tinkamą ilgalaikio
turto apskaitą ir teisingą atvaizdavimą finansinėse ataskaitose.
7. Numatyti priemones, kurios užtikrintų savivaldybės įstaigų teisingą ir tinkamą sąnaudų
grupavimą pagal 11-ojo VSAFAS nuostatas ir atvaizdavimą finansinėse ataskaitose.
8. Užtikrinti kultūros vertybių ir tikrosios vertės rezervo teisingą vertės nustatymą ir
informacijos pateikimą finansinėse ataskaitose.
9. VšĮ Velžio komunaliniam ūkiui -užtikrinti žemės ir tikrosios vertės rezervo teisingą vertės
nustatymą ir informacijos pateikimą finansinėse ataskaitose.
10. VšĮ Velžio komunaliniam ūkiui - užtikrinti teisingą ir tinkamą sąnaudų grupavimą pagal
11-ojo VSAFAS nuostatas ir atvaizdavimą finansinėse ataskaitose.
11. VšĮ Velžio komunaliniam ūkiui - užtikrinti teisingą ir tinkamą ūkinio inventoriaus
apskaitą, pripažinimą sąnaudomis pagal 18-ojo VSAFAS nuostatas ir atvaizdavimą
finansinėse ataskaitose.
12. Vadoklių pagrindinei mokyklai – užtikrinti darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos
atitikimą Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo
nuostatoms.
Atlikus audito procedūras, Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms pateikėme
raštus dėl apskaitos klaidų taisymo, ataskaitų duomenų tikslinimo, metinės inventorizacijos
įforminimo ir atlikimo, kitų nustatytų neatitikimų audito metu (5 priedas). Įstaigos pateikė
atsakymus, daugumą rekomendacijų įgyvendino arba numatė priemones ir jų įvykdymo terminus.
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ĮŽANGA
Vadovaudamiesi teisės aktais, atlikome Panevėžio rajono savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė)
2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių,
Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą.
Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, apimantį Savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinį (toliau – KFAR) ir Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį
(toliau – BVAR), rengia Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. Pagal Vietos savivaldos
įstatymą4 ir Biudžeto sandaros įstatymą5 konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį tvirtina savivaldybės
taryba.
Savivaldybės administracijos direktorius Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja
Savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja Savivaldybės
biudžeto vykdymą ir atsako už Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja Savivaldybės
turtą6.
Konsoliduojamieji subjektai
Konsolidavimo procese 2019 metais dalyvaujantys viešojo sektoriaus subjektai nurodyti finansų
ministro įsakymu patvirtintoje konsolidavimo schemoje7. Ja vadovaujantis, į Savivaldybės KFAR
įtrauktos Savivaldybės iždo8, 47-ių biudžetinių įstaigų ir trijų viešųjų įstaigų finansinės ataskaitos
ir parengtas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, kaip vienas viešojo sektoriaus subjekto
finansinių ataskaitų rinkinys9. Taip pat, rinkinyje įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro
savivaldybei priklausantis bendrovių nuosavas kapitalas: 4 asocijuotųjų ir 2 kitų subjektų.
Visi viešojo sektoriaus subjektai buhalterinę apskaitą turi tvarkyti pagal viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Savivaldybės grupės
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų
konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS).
Pagal Biudžeto sandaros įstatymą10 Savivaldybės BVAR rengia Savivaldybės administracija,
remdamasi Savivaldybės biudžeto apskaitos duomenimis – į Savivaldybės biudžetą gautų pajamų
ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų asignavimų bei asignavimų valdytojų
pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais.
2019 m. Savivaldybės BVAR sudarytas iš Savivaldybės 59-ių asignavimų valdytojų biudžeto
įvykdymo ataskaitų rinkinių.
Savivaldybės biudžeto paskirtis
Savivaldybės biudžetas yra savarankiškas, strateginio planavimo dokumentų pagrindu
Savivaldybės tarybos patvirtintas, Savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 16 str. 2 d. 15 p.
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais), 36 str. 3 d.
6
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 29 str. 8 d. 5 p.
7
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020-01-30 įsakymas Nr. 1K—18 ,,Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos
viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties, lygių ir atsakingų už konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo“.
8
Savivaldybės iždas – išteklių fondas, kuris, remiantis subjekto principu, laikomas atskiru apskaitos vienetu.
Savivaldybės iždo tvarkytojas yra Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. Apskaita tvarkoma atskirai nuo
Administracijos buhalterinės apskaitos, sudaromas atskiras finansinių ataskaitų rinkinys.
9
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais
pakeitimais), 2 str. 31 d.
10
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais), 35 str. 4 d.
8
4
5

biudžetiniams metams. Savivaldybių biudžetų lėšos gali būti naudojamos tik savivaldybių
funkcijoms: savivaldybių tarybų ar jų vykdomųjų institucijų patvirtintiems savivaldybių
planavimo dokumentams įgyvendinti, biudžetinėms įstaigoms išlaikyti ir viešųjų paslaugų
teikimui organizuoti11. Lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
atlikti skiriamos iš valstybės biudžeto arba valstybės piniginių fondų ir pervedamos
savivaldybėms kaip specialioji tikslinė dotacija12.

11
12

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 50 str. 3 d.
Ten pat, 50 str. 7 d.
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AUDITO REZULTATAI

1. Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio vertinimas
Audito metu pateikėme pastebėjimus audituotiems subjektams dėl 2019 m. ataskaitų
rinkinių duomenų. Apie audito rezultatus, visus audito metu nustatytus dalykus subjektai
buvo informuoti raštais (5 priedas).

1.1. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje yra
reikšmingų netikslumų
1. Savivaldybės KFAR duomenų teisingumas priklauso nuo viešojo sektoriaus subjektų
finansinių ataskaitų duomenų teisingumo ir šių duomenų pateikimo į VSAKIS.
Teisingi buhalterinės apskaitos duomenys ir pagal juos parengtos finansinės ataskaitos
privalo pateikti išsamią ir objektyvią informaciją jos vartotojams – vadovams,
specialistams ir piliečiams. Dėl viešojo sektoriaus subjektų pateiktų klaidingų
duomenų, Savivaldybės KFAR duomenys ne visais atvejais teisingai parodo viešojo
sektoriaus subjektų grupės finansinius rezultatus, išsamiai ir teisingai atspindi turtą,
įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas. Nustatyti duomenų iškraipymai (žinomos
klaidos), kurias galėjome patikimai įvertinti, taip pat, nustatytos sumos, kurių
teisingumo negalėjome patvirtinti.
2. Nustatėme duomenų iškraipymus ir sumas, kurių teisingumo negalėjome patvirtinti dėl
ilgalaikio materialiojo turto – vietinės reikšmės kelių, nebaigtos statybos, kilnojamųjų ir
nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos, išankstinių apmokėjimų neužregistravimo,
neteisingo sąnaudų pripažinimo ir grupavimo, taip pat dėl neinventorizuoto turto ir
įsipareigojimų. Tai turėjo reikšmingos įtakos 2019 metų Savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui. Šie iškraipymai pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Žemesniojo konsolidavimo lygio ataskaitose audito metu nustatytų duomenų
iškraipymų įtaka savivaldybės KFAR straipsnių duomenų iškraipymui, tūkst. Eur
KFAR
straipsnio
vertė,
tūkst. Eur

Straipsniai

Iškraipymų suma, tūkst.. Eur
vertė padidinta
(+),
sumažinta (-)

suma, kurios
teisingumo
negalime
patvirtinti

-7,3

3318,9

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
A.

Ilgalaikis turtas

76023,89

B.

Biologinis turtas

C.

Trumpalaikis turtas

8732,36

-0,6

296,1

D.

Finansavimo sumos

44589,63

-7,9

7,0

E.

Įsipareigojimai

F.

Grynasis turtas

23,18

6572,94

273,1

33616,85

2009,6

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
A.

Pagrindinės veiklos pajamos

54469,07
10

-25,1

Straipsniai

Iškraipymų suma, tūkst.. Eur

KFAR
straipsnio
vertė,
tūkst. Eur

vertė padidinta
(+),
sumažinta (-)

suma, kurios
teisingumo
negalime
patvirtinti

-52572,40

-25,3

37,6

-

37,6

B.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

C.

Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

1896,67

D.

Kitos veiklos rezultatas

-131,45

E.

Finansinės ir investicinės veiklos
rezultatas

F.

Apskaitos politikos keitimo ir esminių
apskaitos klaidų taisymo įtaka

-173,15

-

-

G.

Grynasis perviršis ar deficitas prieš
nuosavybės metodo įtaką

1627,56

-

-

I.

Grynasis perviršis ar deficitas

2928,22

-

-

35,49

-

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
19. Tikrosios vertės rezervo likutis 2019-1231

1968,01

-

1972,0

19. Nuosavybės metodo įtaka

1100,17

-

-

19. Sukauptas perviršis ar deficitas prieš
nuosavybės metodo įtaką

30548,67

-

-

Iš viso

33616,85
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

12-ojo VSAFAS 1 priedas. Ilgalaikio
materialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimas įsigijimo savikaina ir
sukaupto nusidėvėjimo suma laikotarpio
pradžioje ir pabaigoje

-

0,413

13-ojo VSAFAS 1 priedas. Programinės
įrangos ir jos licencijų įsigijimo
savikaina ir sukaupta amortizacijos
suma laikotarpio pradžioje ir laikotarpio
pabaigoje

-

0,114

Šaltinis – 2019 m. KFAR, Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, KFAR audito
rezultatų suvestinė

Pateikiame audito metu nustatytus ir neištaisytus finansinių ataskaitų duomenų
vertinimo prasme reikšmingus pastebėjimus bei teisės aktų pažeidimus.
3. Vietinės reikšmės keliai ir gatvės. Atliekant auditus ankstesniais metais15, buvo
nustatyta, kad vietinės reikšmės kelių ir gatvių apskaita nėra teisinga. Buvo
Penkių biudžetinių įstaigų Aiškinamojo rašto 12-ojo VSAFAS 1 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės
vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ įsigijimo savikaina ir sukauptas nusidėvėjimas laikotarpio pabaigoje
nurodyti didesni arba mažesnį, nei pagal apskaitos duomenis.
14
Vienos biudžetinės įstaigos Aiškinamojo rašto 13-ojo VSAFAS 1 priede Programinės įrangos ir jos licencijų
įsigijimo savikaina ir sukaupta amortizacijos suma laikotarpio pradžioje ir laikotarpio pabaigoje nurodyta didesnė, nei
pagal apskaitos duomenis.
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įgyvendintas rekomendacijų vykdymo planas, patvirtintas Panevėžio rajono
savivaldybės kelių ir gatvių sąrašas, tačiau tik mažai daliai vietinės reikšmės kelių ir
gatvių atlikta techninė inventorizacija ir jie įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.
Audituojamuoju laikotarpiu kelių ir gatvių įvertinimui patvirtintas Savivaldybei
priklausančių vietinės reikšmės kelių įvertinimo tikrąja verte tvarkos aprašas 16, tačiau
2019 metų pabaigai Savivaldybėje vis dar buvo 740 vnt. asfalto, žvyro ir lauko kelių,
įvertintų vieno euro verte. Šie keliai tikrąja verte įvertinti 2020 m. I ketvirtyje.
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės, 2019 metų pabaigai nebuvo įvertinti tikrąja verte,
vadovaujantis 12-uoju VSAFAS17, todėl Finansinės būklės ataskaitos straipsnių A.II.3.
Infrastruktūra ir kiti statiniai nurodyta suma 7,3 tūkst. Eur mažesnė ir ta pačia suma
mažesnės D.II. Finansavimo sumos, o Veiklos rezultatų ataskaitoje A.I Finansavimo
pajamos ir B.II Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 27,3 tūkst. Eur mažesnės.
4. Vietinės reikšmės kelių ir gatvių kadastro bylų rengimo procesas vykdomas, tačiau
atkreipiame dėmesį, kad pagal 2019 metais LR Vyriausybės nutarimu patvirtinto Kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo naudojimo tvarkos aprašo nuostatas18,
neįregistravus vietinės reikšmės kelių Nekilnojamojo turto registre, savivaldybių
institucijų valdomiems keliams (gatvėms) finansavimas iš Kelių priežiūros ir plėtros
programos mažės nuo 2020 metų - 10 proc., nuo 2021 metų - 25 proc., nuo 2022 metų
– 50 proc.
5. Tikrosios vertės rezervas neparodo turto tikrosios vertės pokyčio, neatskleista turto
teisinga vertė. Tikrosios vertės rezervą sudaro ilgalaikio materialaus turto grupių
(žemės, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių) finansinėse ataskaitose
rodomų tikrąja verte, rezultatas, atsiradęs iš šio turto tikrosios vertės pokyčių.
Vadovaujantis 12-uoju VSAFAS19, viešojo sektoriaus subjektas patikslina turto tikrąją
vertę kiekvienų finansinių metų pabaigoje, prieš rengdamas finansines ataskaitas. Turto
tikroji vertė taip pat turi būti koreguojama per ataskaitinį laikotarpį, viešojo sektoriaus
subjektui gavus naujos informacijos apie tikrosios vertės pasikeitimus.
6. VšĮ Velžio komunalinis ūkis nepatikslino žemės tikrosios vertės, vadovaujantis NTR
masinio vertinimo duomenimis pagal žemės verčių žemėlapį, todėl negalėjome
patvirtinti Finansinės būklės ataskaitos straipsnių A.II.1. Žemė 4,0 tūkst. Eur ir F.II.
Rezervai 4,0 tūkst. Eur sumų teisingumo.
7. Savivaldybės administracija nepatikslino kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros
vertybių ir kitų vertybių tikrąja verte, remiantis draudžiamąja verte, jei šios vertybės
apdraustos arba verte, kuri yra nustatoma vadovaujantis turto registrą tvarkančio
subjekto atliekamo vertinimo duomenimis. Nesant patikslintų duomenų, negalėjome
patvirtinti Finansinės būklės ataskaitos straipsnių A.II.4. Nekilnojamosios kultūros
vertybės 2110,8 tūkst. Eur ir F.II. Rezervai 1968,0 tūkst. Eur ir Grynojo turto pokyčių
Kontrolės ir audito tarnybos ataskaita 2019-07-04 Nr. PA-4.
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-27 įsakymas Nr. A-412 „Dėl Panevėžio
rajono savivaldybei priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių įvertinimo tikrąja verte tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
17
LR Finansų ministro įsakymas 2008-05-08. Nr. 1K-174 Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
12-ojo standarto patvirtinimo (2019-12-22 įsakymo Nr. 1K-466 redakcija), XI sk.
18
LR Vyriausybės 2019-02-13 nutarimas Nr. 148 „Dėl LR Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447
„Dėl LR Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“.
19
LR Finansų ministro įsakymas 2008-05-08. Nr. 1K-174 Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
12-ojo standarto patvirtinimo (2019-12-22 įsakymo Nr. 1K-466 redakcija), XI sk., 65 p.
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ataskaitoje nurodyto Tikrosios vertės rezervo sumų teisingumo. Neįvertinus kultūros
vertybių tikrąja verte, neatskleista teisinga turto vertė.
Pažymėtina, kad pagal 12-ąjį VSAFAS20, nekilnojamoji kultūros vertybė – kultūros
paveldo objektas, įregistruotas Kultūros vertybių registre, ir kitoks kultūrinę vertę ar
visuomeninę reikšmę turintis statinys. Kilnojamoji kultūros vertybė – į Kultūros
vertybių registrą įrašyta kilnojamoji vertybė, nacionalinis publikuotų dokumentų
archyvinis fondas, kurį siekiama išsaugoti kaip kultūros paveldą, bibliotekos fondas,
apimantis senus, retus ir ypač vertingus spaudinius ir rankraščius, kitus senus vertingus
dokumentus, muziejų fondo vertybė, išskyrus biologinį turtą. Savivaldybės apskaitomų
nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašas turėtų būti patikslintas - dalis neturėtų būti
priskirtos nekilnojamosioms kultūros vertybėms, dalis turėtų būti apskaitomos, kaip
kilnojamosios kultūros vertybės. Kilnojamųjų kultūros vertybių įvertinimą pagal LR
Kultūros ministro įsakymą21, rekomenduojama baigti iki 2020 m. gruodžio 31 d.
8. Inventorizacijos atlikimas. Apskaitos duomenys nustatytais atvejais nebuvo pagrįsti
turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Dėl netinkamai atliktos ar
neatliktos 2019 metų inventorizacijos Savivaldybės įstaigose (2.2.d., 19 psl.),
negalėjome patvirtinti KFAR Finansinės būklės ataskaitos straipsnių A.II. Ilgalaikis
materialusis turtas 1204,1 tūkst. Eur, C. Trumpalaikis turtas 258,6 tūkst. Eur ir E.II
Trumpalaikiai įsipareigojimai 273,1 tūkst. Eur duomenų teisingumo.
9. Nustatytos klaidos darbo užmokesčio srityje.
Nesivadovaujant Valstybės tarnybos įstatymu, atleidžiamam iš pareigų valstybės
tarnautojui, skirta ir išmokėta didesnė išeitinė išmoka, nei numato Valstybės tarnybos
įstatymo nuostatos.
Nustatytais atvejais darbuotojams neteisingai priskaičiuotas darbo užmokestis už
kasmetines atostogas, ligos, komandiruotės poilsio dienas, pareiginės algos kintamąją
dalį Naujamiesčio, Velžio gimnazijose, Švietimo centre.
Neteisingai skaičiuotas darbo užmokestis dėl netinkamai taikyto pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficiento Vadoklių pagrindinėje mokykloje, Velžio gimnazijoje.
Dėl neteisingai taikytų teisės aktų, nustatyta 3,5 tūkst. Eur darbo užmokesčio permokų
ir 2,4 tūkst. Eur nepriemokų, todėl finansinėse ataskaitose padidinti straipsniai Veiklos rezultatų ataskaitos A.I Finansavimo pajamos – 1,1 tūkst. Eur ir B.I Darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 1,1 tūkst. Eur.
10. Iškraipymai, kai ataskaitos sudarytos ne pagal Didžiosios knygos sąskaitų duomenis.
Buhalterinės apskaitos įstatymas22 nustato, kad Finansinės ataskaitos sudaromos pagal
sąskaitų duomenis.
Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, Velžio lopšelio - darželis
„Šypsenėlė“, Pažagienių mokykla- darželis, Dembavos progimnazija, Velžio gimnazija
ir Paįstrio Juozo Zikaro pagrindinė mokykla Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo
rašto 12-ojo VSAFAS 1 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ pateikė duomenis, neatitinkančius apskaitos
registro Didžioji knyga ir Ilgalaikio turto žiniaraščio duomenų.
LR Finansų ministro įsakymas 2008-05-08. Nr. 1K-174 Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
12-ojo standarto patvirtinimo (2019-12-22 įsakymo Nr. 1K-466 redakcija), I sk., 5 p.
21
LR Kultūros ministro 2010-08-20 įsakymas Nr. ĮV-446 „Dėl muziejinių vertybių vertinimo metodinių
rekomendacijų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
22
Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymas Nr. IX-574, 16 str. 2 d., 9 str. 1 d.
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Velžio lopšelis - darželis „Šypsenėlė“ Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto
13-ojo VSAFAS 1 priede „Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ pateikė duomenis, neatitinkančius apskaitos
registro Didžioji knyga ir Ilgalaikio turto žiniaraščio duomenų.
Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnybos Finansinių ataskaitų rinkinio
Veiklos rezultatų ataskaitos Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų
duomenys neatitiko Didžiosios knygos duomenų.
11. Sąnaudų grupavimo neatitikimai apskaitos reikalavimams. Grupuojant sąnaudas
įstaigos nesivadovavo 11-ojo VSAFAS23 nuostatomis - VšĮ Krekenavos pirminės
sveikatos priežiūros centras, Velžio lopšelio - darželio „Šypsenėlė“, Bernatonių
mokykla - darželis, Pažagienių darželis – mokykla, Vadoklių pagrindinė mokykla,
Velžio gimnazija.
VšĮ Velžio komunalinis ūkis, gautas lėšas pirčių išlaidų kompensavimui 98,8 tūkst. Eur
priskyrė Kitų paslaugų sąnaudų atstatymui, nors sąnaudos patirtos ir pagal kitus
pagrindinės veiklos straipsnius. Taip pat, neteisingai grupavo komunalinių paslaugų ir
ryšių, transporto, paprastojo remonto ir eksploatacijos, sunaudotų ir parduotų atsargų
savikainos, kitų paslaugų sąnaudas. Neteisingas sąnaudų grupavimas ir atstatymas
veiklos rezultato nekeičia, bet iškreipia Veiklos rezultatų ataskaitos sąnaudų straipsnių
informaciją – viso 2019 metų VšĮ Velžio komunalinio ūkio pagrindinės veiklos
sąnaudos buvo 2083,7 tūkst. Eur.
12. Ūkinio inventoriaus vertės pripažinimas sąnaudomis.
Vadovaujantis 8-uoju VSAFAS24, atiduoto naudoti viešojo sektoriaus subjekto veikloje
ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė
ir (arba) vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. VšĮ
Velžio komunalinis ūkis nesivadovavo minėtu standartu ir ūkinio inventoriaus
nepripažino sąnaudomis, dėl to negalėjome patvirtinti Finansinės būklės ataskaitos
straipsnių C.I.2. Medžiagos, žaliavos ir kitas ūkinis inventorius 37,6 tūkst. Eur, ir ta
pačia suma straipsnio F.IV. Sukauptas perviršis ir deficitas, Veiklos rezultatų ataskaitos
straipsnio B.IX. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos. Ūkinio inventoriaus
sąnaudų neužregistravimas iškreipė Įstaigos veiklos rezultatą.

1.2. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenys
teisingi, bet pastebėjimų turėjome dėl informacijos atskleidimo
13. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje nėra klaidų, bet pastebėjimų
turėjome dėl informacijos atskleidimo. Finansinių ataskaitų vartotojų atžvilgiu
Formoje 1-sav. pateikta nekorektiška informacija apie dotacijų iš Europos Sąjungos,
kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų plano vykdymą, nes
šioje formoje parodytos visos planuotos lėšos, o plano vykdymas parodytas tik tų lėšų,
kurios buvo pervestos per iždą. Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės
paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, plano vykdymo informacija vartotojams nėra
atskleista.
LR Finansų ministro įsakymas 2008-02-08. Nr. 1K-059 Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
11-ojo standarto patvirtinimo (2019-08-06 įsakymo Nr. 1K-243 redakcija).
24
LR Finansų ministro įsakymas 2008-06-20. Nr. 1K-220 Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
8-ojo standarto patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais) VII sk. 37 p .
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14. Dotacijų planas pagal Formos 1-sav. duomenis įvykdytas 80,4 proc., faktiškas
įvykdymas, įvertinant projektų vykdytojų gautas lėšas - 99 proc. Finansinių ataskaitų
vartotojų atžvilgiu Formoje 1-sav. pateikta nekorektiška informacija apie dotacijų iš
Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų
panaudojimą, nes šioje formoje parodytos visos 3363,4 tūkst. Eur planuotos, o
vykdymas rodomas tik tų lėšų, kurios pervedamos per iždą, t.y.150,1 tūkst. Eur arba
4,5 proc., jų įvykdymas 71 proc. Likusi ES dotacijų suma 3213,3 tūkst. Eur arba 95,5
proc., kurios nepervedamos per iždą, o lėšas administruojančios agentūros pervedė į
projektų vykdytojų sąskaitas, parodytos tik Formoje 2-sav., šių dotacijų įvykdymas
97,8 proc.
Formoje 1-sav. dotacijų iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir
bendrojo finansavimo lėšų, plano vykdymo informacija vartotojams nėra atskleista, ši
informacija nėra atskleista ir 2019 metų biudžeto vykdymo aiškinamajame rašte. Taip
pat, netiksli informacija pateikiant asignavimų planus Formose 2-sav., palyginus su
Savivaldybės tarybos sprendimu25.

Savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimas Nr. T-261 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m.
vasario 20 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.
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2. Savivaldybės biudžeto vykdymo, lėšų ir turto naudojimo vertinimas
2.1.

Pagrindiniai Savivaldybės biudžeto vykdymo rodikliai

15. Savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslintas pajamų planas sudarė 38358,1 tūkst. Eur.
Pajamų surinkimo planas įvykdytas 103,6 proc. – gauta daugiau 1378,1 tūkst. Eur.
Savivaldybės tarybos patvirtintas26 2019 metų pradžios biudžetas tikslintas aštuonis
kartus, padidintas 1808,40 tūkst. Eur iki 38358,1 tūkst. Eur, tarp jų 110 tūkst. Eur
planuotos skolintos lėšos.
Savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamų plano įvykdymas 39640,40 tūkst. Eur, tarp jų
pasiskolintų lėšų 98,9 tūkst. Eur ir metų pradžios likutis 3048,2 tūkst. Eur.
Panaudota asignavimų 36191,4 tūkst. Eur savivaldybės programoms vykdyti ir 3144,0
tūkst. Eur, projektų iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir
bendrojo finansavimo lėšų vykdymui.
Savivaldybės įsipareigojimai 2019 metų pabaigoje 2284,1 tūkst. Eur, tarp jų
savivaldybės biudžetinių įstaigų 1915,3 tūkst. Eur ir 368,8 tūkst. Eur savivaldybės
administracijos. Pradelstų mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas ilgiau kaip 45
dienos, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.
16. Didžiausią 2019 metų Savivaldybės biudžeto gautų pajamų dalį, kaip ir 2018 metais,
sudarė mokesčiai (52 proc.) ir dotacijos (35 proc.). 2019 m. lyginant su 2018 m.
pajamos iš mokesčių padidėjo 5,8 proc., iš dotacijų – 8,14,3 proc., o kitų pajamų ir
materialiojo turto realizavimo pajamos padidėjo atitinkamai – 16,5 ir 80,9 proc.
17. Savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslintas išlaidų planas sudarė 37224,5 tūkst. Eur,
faktinės išlaidos – 36191,4 tūkst. Eur. 2019 metų pradžios nepanaudotų biudžeto lėšų
likutis – 3048,2 tūkst. Eur, metų pabaigos 3449 tūkst. Eur likutis (apyvartinių lėšų
2966,3 tūkst. Eur ir 482,7 tūkst. Eur kitos lėšos dėl kredito įstaigos veiklos apribojimo).
Projektų vykdymui iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir
bendrojo finansavimo lėšų panaudota 3144,0 tūkst. Eur.
18. 2019 metais Savivaldybės biudžeto išlaidos – 36191,4 tūkst. Eur panaudotos 8
programų vykdymui. Didžiausia Savivaldybės biudžeto išlaidų dalis – 15 591,8 tūkst.
Eur, arba 43,1 proc. visų išlaidų skirta Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi
aplinkos užtikrinimo programai. Didžiausia Savivaldybės biudžeto išlaidų dalis,
skirstant pagal ekonominę klasifikaciją, – 19 924,3 tūkst. Eur, arba 55,1 proc. visų
išlaidų tenka darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.
19. Savivaldybės skolinius įsipareigojimus (mokėtinas sumas) metų pabaigoje sudarė
2284,1 tūkst. Eur, iš jų:
- 1721,8 tūkst. Eur, arba 75,4 proc. paskolos iš kredito įstaigų;
- 529,2 tūkst. Eur, arba 23,2 proc. skolos už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas,
atliktus darbus, darbo užmokestį ir socialinį draudimą, kitas išlaidas, iš kurių
Savivaldybės tarybos 2019-02-20 sprendimas Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto
patvirtinimo“.
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didžiausios: 248,4 tūkst. Eur įsiskolinimas už komunalines paslaugas, 152,2 tūkst. Eur
neišmokėtos socialinės išmokos (pašalpos) už gruodžio mėnesį;
- 33,1 tūkst. Eur, arba 1,4 proc. už ilgalaikio turto įsigijimo išlaidas;
20. Savivaldybės skolinimosi rodiklis27, pagal kurį 2019 metais skaičiuojami skolinimosi ir
skolos limitai, į kurį įskaitomi visi savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti
įsipareigojimai grąžinti kreditoriams lėšas pasirašius paskolų sutartis, finansinės nuomos
(lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, yra 60 procentų
prognozuojamų pajamų. Tai Savivaldybėje sudarė 11 591,4 tūkst. Eur.
Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai, skaičiuojami į skolos limitą, 2019 m. gruodžio 31 d.
buvo 1802,6 tūkst. Eur, arba sudarė 15,6 proc. Skolinimosi rodiklio, iš jų:
- Savivaldybės pagal pasirašytas ilgalaikių paskolų sutartis su kredito įstaigomis paimtų
ir trumpalaikių paskolų iš LR Finansų ministerijos negrąžintų paskolų likutis – 1258,4
tūkst. Eur;
- trumpalaikė paskola, gauta iš LR Finansų ministerijos savivaldybės biudžeto laikinam
pajamų trūkumui padengti, AB bankui Snoras pritaikius veiklos apribojimus – 463,4
tūkst. Eur;
- paskolų įsipareigojimai pagal daugiabučių namų modernizavimo programą – 80,8
tūkst. Eur.
Panevėžio rajono savivaldybė 2019 metais laikėsi nustatytų skolinimosi limitų.

2.2.

Savivaldybės lėšų ir turto
disponavimas turi trūkumų

valdymas,

naudojimas

ir

21. Dėl lėšų kaimo bendruomenėms, religinėms bendruomenėms ir nevyriausybinėms
organizacijoms. Savivaldybės administracijos direktorius 2019 metais savo įsakymais
paskirstė savivaldybės biudžeto lėšų kaimo bendruomenėms, religinėms bendruomenėms
ir nevyriausybinėms organizacijoms, vadovaudamasis nurodomais Panevėžio rajono
savivaldybės tarybos sprendimais28, komisijų posėdžių protokolais. Savivaldybės tarybos
patvirtinto kaimo bendruomenių, religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų
rėmimo tvarkos aprašo29 (toliau – Aprašas) nuostatos neatitinka Bendruomenių
organizacijų plėtros30, Nevyriausybinių organizacijų plėtros31 įstatymų nuostatų,
įtvirtinančių savivaldybių institucijų ir bendruomenių bei nevyriausybinių organizacijų
bendradarbiavimo principus. Minėti įstatymai numato savivaldybės bendruomeninių
organizacijų ir savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybų sudarymą ir veiklą. Viena
iš veiklos sričių yra teikti pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės
teritorijoje veikiančių bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo32
ir stiprinimo33. Pažymėtina, kad savivaldybės tarybos sprendimu34 patvirtinta savivaldybės
LR 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas 2019-12-12
Nr. XIII-868, 13 str.1 d.1 p.
28
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimas Nr. T-56 „Kaimo bendruomenių, religinių
bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų rėmimo tvarkos aprašas“ (su vėlesniais pakeitimais), Panevėžio rajono
savivaldybės tarybos 2019-12-06 sprendimas Nr. T-233 „Dėl nevyriausybinių sporto organizacijų finansavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 2019-04-04 sprendimas Nr. T-81 „Dėl Panevėžio rajono
savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo”.
29
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimas Nr. T-56 „Kaimo bendruomenių, religinių
bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų rėmimo tvarkos aprašas“ (su vėlesniais pakeitimais).
30
Bendruomenių organizacijų plėtros 2018-12-13 įstatymas Nr. XIII-1774.
31
Nevyriausybinių organizacijų plėtros 2013-12-19 įstatymas Nr. XII-717.
32
Bendruomenių organizacijų plėtros 2018-12-13 įstatymas Nr. XIII-1774, 8 str. 2 d.1 p.
33
Nevyriausybinių organizacijų plėtros 2013-12-19 įstatymas Nr. XII-717, 6 str. 5 d. 1 p.
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nevyriausybinių organizacijų taryba ir jos nuostatai, kurių 7.2 p. tarybai pavesta teikti
siūlymus dėl nevyriausybinių organizacijų programų ar projektų finansavimo, tačiau šių
organizacijų rėmimo tvarkos Apraše35, paraiškas vertinti pavesta ne taryboms, bet
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai. Savivaldybės
administracijos direktorius įsakymu36 patvirtino komisiją ir jos darbo reglamentą. Paraiškų
vertinimo būdas, skiriant lėšas, neatitiko minėtuose įstatymuose įtvirtintų pariteto, lygybės,
dalyvavimo ir įtraukimo principų.
22. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu37 skyrė 11,0 tūkst. Eur savivaldybės
biudžeto lėšų Panevėžio apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Lėšų gavėjas,
kaip juridinis asmuo neatitiko Aprašo reikalavimų, todėl negalėjo dalyvauti lėšų
skyrimo konkurse. Lėšų gavėjas numatė panaudoti lėšas prevencinėms programoms
„Būk saugus“, „Jauskitės saugūs- teritoriją stebi vaizdo kamera“, tačiau dalis lėšų buvo
panaudota policijos tarptautiniam bendradarbiavimui (Vokietijos delegacijos
apgyvendinimui), 4 medžioklės kameroms, 3 akumuliatoriams įsigyti.
23. VšĮ krepšinio klubui Lietkabelis skyrė 25,0 tūkst. Eur38 ir VšĮ krepšinio klubo
Lietkabelio rėmėjui 10,0 tūkst. Eur39 lėšų iš aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo
programos. Skiriant lėšas neatsižvelgta į juridinio asmens atitikimą nevyriausybinės
organizacijos sąvokai40, nenurodytos sporto veiklos, į kurias planuojama įtraukti Panevėžio
rajono gyventojus. Faktiškai lėšos panaudotos sportininkų kelionių išlaidų padengimui.
24. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymais41 paskirstė 36,1 tūkst. Eur
savivaldybės biudžeto lėšų penkioms religinėms bendruomenėms. Lėšos panaudotos
bažnyčių stogų, fasadų remontui. Lėšų skyrimas neatitinka Aprašo42 reikalavimo
neskirti lėšų investiciniams projektams finansuoti, neatitinka nustatyto didžiausio
paramos dydžio.
25. Skiriant ir naudojant savivaldybės biudžeto lėšas kaimo bendruomenėms, religinėms
bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms savivaldybės administracijoje,
nustatytos procedūros ir teisinis reglamentavimas turėjo trūkumų tiek dėl lėšų skyrimo, tiek
dėl lėšų gavėjų atitikimo lėšų gavėjų statusui, tiek dėl lėšų panaudojimo paskirties
atitikimo Aprašo nuostatoms, todėl mes negalėjome pasisakyti dėl 82,1 tūkst. Eur
biudžeto lėšų panaudojimo teisėtumo.

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014-11-20 sprendimas Nr. T-202 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
35
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimas Nr. T-56 „Kaimo bendruomenių, religinių
bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų rėmimo tvarkos aprašas“, 6 p. (su vėlesniais pakeitimais).
36
Administracijos direktoriaus 2016-03-31 įsakymas Nr. A-390 „Dėl lėšų skyrimo kaimo bendruomenėms,
religinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais).
37
Administracijos direktoriaus 2019-03-01 įsakymas Nr. A1-65 „Dėl lėšų skyrimo“.
38
Ten pat.
39
Administracijos direktoriaus 2019-12-13 įsakymas Nr. A1-415 „Dėl lėšų skyrimo“.
40
Nevyriausybinių organizacijų plėtros 2013-12-19 įstatymas Nr. XII-717, 2 str. 3 d., 12 str. 3 d. (su vėlesniais
pakeitimais).
41
Administracijos direktoriaus įsakymai 2019-05-30 Nr. A1-176, 2019-06-14 Nr. A1-205, 2019-11-12 Nr. A1-367
„Dėl lėšų skyrimo“.
42
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimas Nr. T-56, 9 ir 11 p. „Kaimo bendruomenių, religinių
bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų rėmimo tvarkos aprašas“ (su vėlesniais pakeitimais).
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26. Netinkamai taikyti teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų darbo apmokėjimą
Savivaldybės tarybos sprendimu43, nesivadovaujant Valstybės tarnybos įstatymu44,
atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui skirta ir išmokėta didesnė išeitinė išmoka, nei
numato Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos.
27. Savivaldybės įstaigose, nustatant darbo apmokėjimą, nebuvo vadovaujamasi Valstybės
ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo45 nuostatomis dėl
priemokų už papildomą darbo krūvį ar už papildomų pareigų, ar užduočių, nenustatytų
pareigybės aprašyme ir premijų, atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai
užduotis, nustatymo. Buvo nustatyti didesni nei leistini priemokų ir premijų dydžiai
Pažagienių mokykloje - darželyje, Dembavos progimnazijoje, Paįstrio Juozo Zikaro
gimnazijoje, Raguvos gimnazijoje.
28. Vadoklių pagrindinėje mokykloje, Velžio gimnazijoje C pareigybės lygio
kvalifikuotiems darbuotojams buvo neteisingai taikyti pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientai.
29. Pedagoginės psichologinė tarnyboje, Priešgaisrinėje tarnyboje, Raguvos gimnazijoje
darbo užmokesčio įsakymai buvo įforminami nesivadovaujant Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo, įstaigų darbo
apmokėjimo sistemų nuostatomis. Atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą
buvo nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento padidinimas, o ne
pareiginės algos kintamoji dalis, apmokėjimui už papildomą darbo krūvį ar padidėjusį
darbų mastą, buvo nustatyti priedai, o ne priemokos, priėmimo į darbą metu
darbuotojui buvo nustatyta kintamoji dalis atsižvelgiant ne į profesinę kvalifikaciją, o į
darbuotojo veiklos vertinimą, kuris priimtam darbuotojui nebuvo atliktas.
Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos darbo užmokesčiui, nustatytais atvejais naudotos
netaikant arba netinkamai taikant teisės aktus, reglamentuojančius darbo apmokėjimą.
30. Inventorizacijos atlikimas ir įforminimas turi trūkumų.
Viešojo sektoriaus subjektai privalo inventorizuoti visą turimą turtą ir įsipareigojimus
kartą per metus46. Inventorizacija – turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir jų faktiškai
rastų likučių palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis.
Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nuostata47, apskaitos
duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis.
Nustatytais atvejais, neinventorizuotas turtas ir įsipareigojimai, netinkamai atlikta turto,
skolų ir įsipareigojimų inventorizacija:
 Pažagienių mokykla- darželis, Vadoklių pagrindinė mokykla, Paįstrio Juozo
Zikaro gimnazija, Naujamiesčio gimnazija ne visas gautinas ir mokėtinas sumas
suderino tarpusavio skolų suderinimo aktais;
 Pažagienių mokykla - darželis, Vadoklių pagrindinė mokykla, Naujamiesčio
gimnazija nederino ir neinventorizavo išankstinių apmokėjimų;
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimas Nr. T-276.
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, 2018-06-29 Nr. XIII-1370, 48 str. 1 d. 5 p., 6 d.
45
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, 2017-01-17 Nr.
XIII-198 (su vėlesniais pakeitimais).
46
Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-06 nutarimu Nr. 719 (2014-1003 nutarimo Nr. 1070 redakcija).
47
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 įstatymas Nr. X-1212, 19 str. 9 p.
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Dembavos progimnazija, Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija, Raguvos gimnazija,
VšĮ Velžio komunalinis ūkis, Naujamiesčio gimnazija - inventorizuotos sumos
nesutampo su apskaitos registro Didžiosios Knygos likučiais.
Neatliko arba tik iš dalies atliko inventorizaciją VšĮ Velžio komunalinis ūkis.

Dėl netinkamai atliktos ar neatliktos 2019 metų inventorizacijos Savivaldybės
įstaigose, negalėjome patvirtinti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio dalies
turto ir įsipareigojimų duomenų teisingumo. Tinkamas inventorizacijos atlikimas
sumažintų riziką dėl neteisingų duomenų pateikimo finansinėse ataskaitose.
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Reko
menda
cijos
numeris

Rekomendacija

Atsakingas už
Rekomenda
rekomendacijos
cijos
įgyvendinimą,
įgyvendinim
atsakingo už
o ir
Veiksmas / Priemonės / Komentarai*
informavimą apie
informavim
rekomendacijos
o apie
įgyvendinimą asmens
įgyvendini
pareigos, vardas,
mą data*
pavardė, kontaktai

1.

Numatyti priemones, užtikrinančias
biudžeto ataskaitų informacijos
atskleidimą vartotojams (tikslios
informacijos pateikimą apie pajamų
planus pagal šaltinius ir asignavimų
planų atitikimą Savivaldybės tarybos
sprendimams).

Numatoma patikslinti aiškinamąjį
raštą, teikiamą prie biudžeto
vykdymo ataskaitų, kad būtų aiškiau
atskleista informacija vartotojui.

2.

Parengti ir teikti tvirtinti
Savivaldybės tarybai tvarkas,
reglamentuojančias savivaldybės
biudžeto lėšų skyrimą kaimo
bendruomenėms, religinėms
bendruomenėms ir nevyriausybinėms
organizacijoms, atsižvelgiant į teisės
aktų nuostatas.

Parengti naują Lėšų skyrimo kaimo
2020-11-01 Investicijų ir
bendruomenėms, religinėms
užsienio ryšių
bendruomenėms ir nevyriausybinėms
skyriaus vedėja
organizacijoms tvarkos aprašą.
M. Bražėnienė
Parengti Nusikaltimų kontrolės ir
prevencijos programos aprašą.

3.

Nustatyti procedūras, užtikrinančias Procedūros bus nustatytos naujuose
savivaldybės biudžeto lėšų kaimo
patvirtintuose tvarkos aprašuose.
bendruomenėms, religinėms
bendruomenėms ir nevyriausybinėms
organizacijoms skyrimo ir naudojimo
teisėtumą (lėšų skyrimo, gavėjų
atitikimo lėšų gavėjų statusui, lėšų
panaudojimo pagal paskirtį).

4.

Numatyti priemones, kad būtų
užtikrintas teisingas darbo
užmokesčio teisės aktų taikymas
savivaldybės įstaigose (skiriant
išeitines išmokas, nustatant darbo
užmokesčio koeficientus ir
priemokas, apskaičiuojant vidutinį
darbo užmokestį).

2021-03-01 Finansų skyriaus
vedėja
Š. Karalevičienė

2020-11-01 Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
vedėjas
A. K. Rimkus
2020-11-01 Investicijų ir
užsienio ryšių
skyriaus vedėja
M. Bražėnienė
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
vedėjas
A. K. Rimkus

Parengti įstaigoms rekomendacijas
2020-10-01 Personalo
šiais darbo apmokėjimo klausimais:
administravimo
1. Darbuotojų metinis veiklos
skyriaus vedėja
vertinimas, kintamosios dalies
S. Venslavičienė
nustatymas ir jos mokėjimas.
2. Priemokų nustatymas ir premijų
skyrimas.
3. Pareiginės algos koeficientų
nustatymas, atsižvelgiant į pareigybės
lygį ir įstaigos darbo apmokėjimo
sistemą.
4. Atostoginių skaičiavimas, ligos,
komandiruotės ir darbo poilsio
dienomis apmokėjimas.
5. Išeitinių išmokų ar piniginių
kompensacijų skaičiavimas.
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6. Vidutinio darbo užmokesčio
skaičiavimas (visoms biudžetinėms
įstaigoms bendros skaičiavimo
tvarkos nustatymas).
5.

Numatyti reikalingas priemones, kad
inventorizacija savivaldybės įstaigose
būtų atliekama ne formaliai, o
vadovaujantis inventorizacijos
taisyklėmis, ir jos rezultatai užtikrintų
teisingą apskaitą.

Inventorizacijos atlikimą pagal visus
reikalavimus pasirinkti kaip vieną iš
kriterijų vertinant įstaigos vadovo
darbą per kasmetinį vertinimą.

6.

Numatyti priemones, kurios
užtikrintų savivaldybės įstaigų
teisingą ir tinkamą ilgalaikio turto
apskaitą ir teisingą atvaizdavimą
finansinėse ataskaitose.

Peržiūrėti ir patikslinti įstaigos
2021-03-01 Biudžetinių įstaigų
ilgalaikio materialiojo turto apskaitos
vadovai
politiką.

7.

Numatyti priemones, kurios
užtikrintų savivaldybės įstaigų
teisingą ir tinkamą sąnaudų
grupavimą pagal 11-ojo VSAFAS
nuostatas ir atvaizdavimą finansinėse
ataskaitose.

Įstaigų vadovams išsiųsti
Savivaldybės administracijos
direktoriaus raštą su nurodymais
vadovautis teisės aktais ir, esant
reikalui, konsultuoti įstaigų
buhalteres telefonu ar el. paštu.

2021-02-01 Finansų skyriaus
vyriausioji
specialistė
L. Sunklodienė

8.

Užtikrinti kultūros vertybių ir
tikrosios vertės rezervo teisingą
vertės nustatymą ir informacijos
pateikimą finansinėse ataskaitose.

Patikslinti kultūros vertybių sąrašą ir
turto tikrąją vertę.

2021-01-01 Apskaitos skyriaus
vyriausioji
specialistė
D. Vepštienė

9.

VšĮ Velžio komunaliniam ūkiui užtikrinti žemės ir tikrosios vertės
rezervo teisingą vertės nustatymą ir
informacijos pateikimą finansinėse
ataskaitose.

VšĮ Velžio komunalinis ūkis numato
patikslinti žemės tikrąją vertę,
vadovaujantis NTR masinio
vertinimo duomenimis pagal žemės
verčių žemėlapį.

2020-12-31 VšĮ Velžio
komunalinio ūkio
direktorius
V. Virbalas,
tel. 8 618 80216

10.

VšĮ Velžio komunaliniam ūkiui užtikrinti teisingą ir tinkamą sąnaudų
grupavimą pagal 11-ojo VSAFAS
nuostatas ir atvaizdavimą finansinėse
ataskaitose.

VšĮ Velžio komunalinis ūkis numato
patikslinti ir papildyti Apskaitos
vadovą ir buhalterinės apskaitos
sistemos „Edrana“ nustatymus.

2020-12-31 VšĮ Velžio
komunalinio ūkio
direktorius
V. Virbalas,
tel. 8 618 80216

11.

VšĮ Velžio komunaliniam ūkiui užtikrinti teisingą ir tinkamą ūkinio
inventoriaus apskaitą, pripažinimą
sąnaudomis pagal 18-ojo VSAFAS
nuostatas ir atvaizdavimą finansinėse
ataskaitose.

VšĮ Velžio komunalinis ūkis numato
atlikti ūkinio inventoriaus analizę ir
visą atiduotą naudoti inventorių
pripažinti ataskaitinio laikotarpio
sąnaudomis.

2020-12-31 VšĮ Velžio
komunalinio ūkio
direktorius
V. Virbalas,
tel. 8 618 80216
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2021-03-01 Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
vedėjas
A. K. Rimkus
Personalo
administravimo
skyriaus vedėja
S. Venslavičienė

Vadoklių pagrindinei mokyklai –
Numatyta patikslinti Vadoklių
2020-09-01 Vadoklių pagrindinės
užtikrinti darbuotojų darbo
pagrindinės mokyklos darbuotojų
mokyklos direktorius
darbo apmokėjimo sistemą pagal
A. Adašiūnas
apmokėjimo sistemos atitikimą
Valstybės ir savivaldybės įstaigų
Valstybės ir savivaldybės įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo
darbuotojų darbo apmokėjimo
įstatymo nuostatas.
įstatymo nuostatoms.
* – priemones ir terminus rekomendacijoms įgyvendinti pateikė Panevėžio rajono savivaldybės administracija ir

12.

įstaigos.

Savivaldybės kontrolierė

Vidutė Kanapeckienė

Kontrolės ir audito tarnybos vyresnioji patarėja

Zita Žilytė

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė

Vida Tamošiūnienė
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PRIEDAI
Audito ataskaitos
Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m.
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio,
Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo
vertinimas
1 priedas

Audito apimtis ir metodai
Audito tikslai:
- įvertinti Savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenis ir
pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų
duomenų tikrumo ir teisingumo;
- įvertinti Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenis,
pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
duomenų tikrumo ir teisingumo;
- įvertinti Savivaldybės biudžeto ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą
per 2019 metus.
Auditas atliktas:
- pagal Valstybinio audito reikalavimus48, Tarptautinius audito standartus49;
- siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad konsoliduotose finansinėse ir biudžeto vykdymo
ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o Savivaldybės lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir
disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų audito ir vidaus kontrolės
apribojimų bei to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir
sudarytų sandorių.
Audito metu atlikta išsami rizikos analizė, apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų tyrimas,
audito procedūros atliktos svarbiausiose audito srityse, atrinkus audito pavyzdžius, kurie geriausiai
reprezentavo visumą.
Siekdami gauti pakankamą užtikrinimą, kad Savivaldybės KFAR ir BVAR nėra reikšmingų
iškraipymų, o Savivaldybės biudžeto lėšos ir turtas valdomi ir naudojami teisėtai, atsirinkome
subjektus (žr. 2 ir 3 priedai), kuriuose atlikome audito procedūras reikšmingose ir rizikingose
srityse.
Nustatyti dalykai skirstomi į turinčius reikšmingą įtaką subjekto ataskaitų rinkinio
teisingumui, Savivaldybės ataskaitų rinkinio teisingumui ir jos neturinčius. Reikšmingu dalyku
KFAR yra laikoma apskaitos klaida ar jų visuma, turinti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams,
viršijanti 847,79 tūkst. Eur (apskaičiuota atsižvelgiant į pasirinktą reikšmingumą), taip pat
kokybiškai reikšmingu yra laikoma svarbiausių vidaus kontrolės priemonių nebuvimas ar jų
nesilaikymas. Reikšmingu dalyku BVAR yra laikoma apskaitos klaida ar jų visuma, viršijanti
393,35 tūkst. Eur. Kokybinį reikšmingumą naudojome nustatytų dalykų vertinimui tais atvejais,
kai iškraipymų suma (nors yra mažesnė už kiekybinį reikšmingumą) gali daryti įtaką vartotojų
priimamiems sprendimams.
Audito įrodymai gauti taikant skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo, analitines ir kitas
audito procedūras.
Valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl Valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais).
49
Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos išleisti Tarptautiniai audito
standartai (Lietuvos audito rūmų išversti į lietuvių kalbą, http://lar.lt/www/new/page.php?326).
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Audituotos konsoliduotos
finansinės ir biudžeto
vykdymo ataskaitos

2019 m. pradžios ir
pabaigos turto ir
atitinkamai finansavimo
sumų, įsipareigojimų ir
grynojo turto likučiai

Audito apimtis ir metodai
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys:
konsoliduotoji finansinės būklės, konsoliduotoji veiklos rezultatų,
konsoliduotoji pinigų srautų ir konsoliduotoji grynojo turto pokyčių
ataskaitos bei konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
parengti pagal 2019-12-31 duomenis.
Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: Biudžeto pajamų
ir išlaidų plano vykdymo (forma Nr. 1-sav.), Biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo (forma Nr. 2-sav.) ataskaitos bei Savivaldybės
biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas pagal 2019-12-31 duomenis.
Skolos ataskaita: Skolinių įsipareigojimų 2019-12-31 ataskaita
(forma Nr. 3-sav.), pažyma dėl skolinių įsipareigojimų pagal
kreditorius, valiutas, pradinę ir likutinę trukmę 2019-12-31 (forma
Nr. 3-sav. P).
2019 m. pradžioje turto ir atitinkamai finansavimo sumų,
įsipareigojimų ir grynojo turto likutis iš viso buvo 77 216,80 tūkst.
Eur, pabaigoje – 84 779,43 tūkst. Eur.

2019 m. pajamos, sąnaudos Savivaldybė gavo 54 469,07 tūkst. Eur pajamų ir patyrė 52 572,40
ir patirtos išlaidos,
tūkst. Eur sąnaudų. Savivaldybės pagrindinės veiklos rezultatas
rezultatas
teigiamas – pajamos viršijo sąnaudas 1 896,67 tūkst. Eur.
Savivaldybės veiklos rezultatas – grynasis perviršis 1 627,56 tūkst.
Eur.
Savivaldybės biudžeto patikslintas pajamų planas sudarė 38 248,1
tūkst. Eur ir asignavimų planas – 37 224,5 tūkst. Eur. Faktiškai į
Savivaldybės biudžetą gauta 36 493,3 tūkst. Eur pajamų, panaudota
36 191,4 tūkst. Eur asignavimų,. 2019 metų pradžios nepanaudotų
biudžeto lėšų likutis – 3048,2 tūkst. Eur, metų pabaigos 3449 tūkst.
Eur likutis.
2019 m. programos

Savivaldybės 2019 metų biudžete patvirtintos 8 programos.
Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti Savivaldybės
administracijai ir 59-ioms biudžetinėms įstaigoms.

Veikusios pavaldžios,
kontroliuojamos ir (ar)
konsoliduojamos įstaigos

Audito metu vertinome Savivaldybės iždo, Savivaldybės 47-ių
biudžetinių įstaigų, 3-jų viešųjų įstaigų finansinių ataskaitų pagrindu
sudaryto 2019 metų Savivaldybės KFAR duomenis, taip pat į jį
įtrauktą finansinį turtą, kurį sudaro Savivaldybei priklausantis
bendrovių nuosavas kapitalas: 4 asocijuotųjų subjektų (2 uždarųjų
akcinių bendrovių, 1 akcinės bendrovės, 1 viešosios įstaigos) ir 2
kitų subjektų (1 akcinės bendrovės, 1 viešosios įstaigos) ir 59-ų
asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų pagrindu sudaryto
2019 metų Savivaldybės BVAR duomenis.
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Vertintos sritys ir jose atliktos procedūros:
2019 m. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenys
Ilgalaikio materialiojo turto (žemės, pastatų, infrastruktūros ir kitų
statinių, nekilnojamųjų kultūros vertybių, kito ilgalaikio materialiojo
turto, nebaigtos statybos ir išankstinių mokėjimų, mašinų ir įrenginių,
transporto priemonių, ilgalaikio finansinio turto).
Atsirinktuose subjektuose įvertinome turto inventorizacijos atlikimo
tinkamumą. Taip pat atrankos būdu įvertinome turto įsigijimo,
nusidėvėjimo, nuvertėjimo, nurašymo, perdavimo ūkinių operacijų
registravimą apskaitos registruose (laiku, teisinga verte, esant
pagrindžiantiems
dokumentams,
tinkamomis
sąskaitų
korespondencijomis).
Įsipareigojimų sritis
Įsipareigojimų: ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, ilgalaikių
įsipareigojimų einamųjų metų dalies, sukauptų mokėtinų sumų.
Atsirinktuose subjektuose įvertinome įsipareigojimų inventorizacijos
atlikimo tinkamumą. Taip pat atrankos būdu įvertinome įsipareigojimų
ūkinių operacijų registravimą apskaitos registruose (laiku, teisinga
verte, esant pagrindžiantiems dokumentams, tinkamomis sąskaitų
korespondencijomis).
Pajamų sritis
Pagrindinės veiklos pajamų (mokesčių), finansavimo pajamų,
pagrindinės veiklos kitų pajamų.
Įvertinome gautinų pajamų inventorizacijos atlikimo tinkamumą. Taip
pat atrankos būdu įvertinome pajamų pripažinimą ir įvertinimą ir su
jomis susijusių gautinų sumų registravimą (laiku, teisinga verte, esant
tinkamiems pagrindžiamiems dokumentams, tinkamomis sąskaitų
korespondencijomis).
Sąnaudų sritis
Pagrindinės veiklos sąnaudų (darbo užmokesčio ir socialinio draudimo,
nusidėvėjimo, komunalinių paslaugų ir ryšių, sunaudotų ir parduotų
atsargų savikaina, transporto, paprastojo remonto ir eksploatavimo,
socialinių išmokų, finansavimo, kitų paslaugų, kitų sąnaudų).
Atrankos būdu įvertinome sąnaudų, su jomis susijusių mokėtinų sumų
ir piniginių lėšų pripažinimą ir registravimą (ar tą ataskaitinį laikotarpį,
kurį jos buvo patirtos, pagrįstumą, tikrumą, užregistravimą teisinga
verte ir tinkamomis sąskaitų korespondencijomis); su sąnaudomis
susijusių įsipareigojimų ir piniginių lėšų registravimą laiku, teisinga
verte, atitinkančia pagrindžiančiuose dokumentuose nurodytas sumas.
Metinių finansinių
Vertinome, ar duomenys ir informacija metinių finansinių ataskaitų
ataskaitų vertinimo sritis rinkiniuose pateikti pagal finansinėms ataskaitoms keliamus
reikalavimus.
Bendras ataskaitų rinkinio Patikrinome konsolidavimo metu atliktų koregavimų tinkamumą,
ir konsolidavimo proceso išsamumą ir tikslumą. Patikrinome bendrą ataskaitų rinkinio pateikimą,
vertinimas
struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimą, ir tai, ar finansinėse ataskaitose
pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų VSAFAS
reikalavimus, o biudžeto vykdymo ataskaitose – biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių reikalavimus.
Turto sritis
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Savivaldybės biudžeto
pajamų sritis

Biudžeto pajamos (mokesčių, dotacijų ir kitos pajamos).
Vertinome, ar Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo
ataskaitoje teisingai atvaizduoti biudžeto pajamų plano duomenys;
teisingai atvaizduotos gautų mokesčių sumos.
Savivaldybės biudžeto
Biudžeto išlaidos (darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, mitybos,
išlaidų sritis
komunalinių paslaugų, kitų paslaugų, kitų išlaidų einamiesiems
tikslams, ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo
(negyvenamųjų pastatų, kitų pastatų ir statinių), išlaidos dėl finansinių
įsipareigojimų vykdymo).
Vertinome, ar biudžeto išlaidos priskirtos tinkamiems ekonominės
klasifikacijos straipsniams.
2019 m. Savivaldybės biudžeto vykdymo vertinimas
Vertinome:
ar Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų planas patvirtintas ir patikslintas Savivaldybės
tarybos sprendimais;
ar Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita parengta pagal teisės
aktų reikalavimus;
ar Savivaldybės gautos paskolos ir prisiimti skoliniai įsipareigojimai kredito įstaigoms
atitinka teisės aktams, reglamentuojantiems skolinimosi tvarką ir limitus.
2019 m. Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo
vertinimas
Remdamiesi rizikos analize ir įvertinę veiksnius, turinčius įtakos tam tikroms audito sritims,
atliekant:
ilgalaikio materialiojo turto audito procedūras:
vertinome turto teisinę registraciją, turto naudojimo ir nurašymo, nereikalingo arba netinkamo
(negalimo naudoti) turto valdymo teisėtumą, ar išlaidos turtui įsigyti buvo suplanuotos ir neviršijo
asignavimų plano, metinės inventorizacijos atlikimą;
ilgalaikių įsipareigojimų audito procedūras: vertinome skolos limitų laikymąsi, metinės
inventorizacijos atlikimą;
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo audito procedūras:
ar patvirtintame pareigybių sąraše pareigybių skaičius neviršija nustatyto didžiausio leistino
pareigybių skaičiaus; ar patvirtinta darbo apmokėjimo sistema atitinka teisės aktų reikalavimus, ar
parengti ir patvirtinti pareigybių aprašymai laikantis teisės aktų reikalavimų, ar darbuotojų,
dirbančių pagal sutartį, teisingai įformintos darbo sąlygos jų pakeitimai darbo sutartyse, ar laikantis
teisės aktų reikalavimų, nustatyta darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareiginė alga
(pastovioji ir kintamoji dalys), pagal teisės aktų nuostatas skirtos priemokos, premijos; ar
patvirtintame darbuotojų pareigybių sąraše nurodytas profesijos pavadinimas (kodas) pagal
Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatorių; ar išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam
draudimui buvo suplanuotos ir neviršijo asignavimų plano;
sąnaudų audito procedūras:
vertinome atsargoms, finansavimui skirtų išlaidų panaudojimo teisėtumą; turto nurašymo
teisėtumą;
Vertinome:
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
įstatymo įgyvendinimą Savivaldybės įstaigose;
Vertinome, ar buvo atliekami strateginio veiklos plano tikslinimai, keičiant programų
finansavimo apimtį (ar tai daroma Savivaldybės tarybos sprendimu).
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Audito ataskaitos
Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m.
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio,
Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo
vertinimas
2 priedas

Viešojo sektoriaus subjektų, kuriuose buvo atliktos Savivaldybės biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio pagrindinės audito procedūros, sąrašas
1. Panevėžio rajono savivaldybės administracija
2. Panevėžio rajono savivaldybės iždas
3. Panevėžio rajono Velžio gimnazija
4. Panevėžio rajono Raguvos gimnazija
5. Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija
6. Panevėžio rajono Naujamiesčio gimnazija
7. Panevėžio rajono Vadoklių pagrindinė mokykla
8. Panevėžio rajono Dembavos progimnazija
9. Panevėžio rajono Žibartonių pagrindinė mokykla
10. Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba
11. Panevėžio rajono švietimo centras
12. Panevėžio rajono Velžio lopšelis- darželis
13. Panevėžio rajono Bernatonių mokykla-darželis
14. Panevėžio rajono Pažagienių mokykla- darželis
15. Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras
16. Panevėžio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
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Audito ataskaitos
Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m.
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio,
Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo
vertinimas
3 priedas

Viešojo sektoriaus subjektų, kuriuose buvo atliktos Savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio pagrindinės audito procedūros, sąrašas
1. Panevėžio rajono savivaldybės administracija
2. Panevėžio rajono savivaldybės iždas
3. Panevėžio rajono Velžio gimnazija
4. Panevėžio rajono Raguvos gimnazija
5. Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija
6. Panevėžio rajono Naujamiesčio gimnazija
7. Panevėžio rajono Vadoklių pagrindinė mokykla
8. Panevėžio rajono Dembavos progimnazija
9. Panevėžio rajono Žibartonių pagrindinė mokykla
10. Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba
11. Panevėžio rajono švietimo centras
12. Panevėžio rajono Velžio lopšelis- darželis
13. Panevėžio rajono Bernatonių mokykla-darželis
14. Panevėžio rajono Pažagienių mokykla - darželis
15. Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras
16. Panevėžio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
17. Viešoji įstaiga Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centras
18. Viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis.
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Audito ataskaitos
Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m.
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio,
Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo
vertinimas
4 priedas

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis atliktos audito procedūros
Biudžetas, apskaita, darbo užmokestis
1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, patvirtintas 2002-06-04 įstatymu Nr. IX-926
(su vėlesniais pakeitimais).
2. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo
įstatymas, 2016-0914 Nr. XII-2603.
3. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su
vėlesniais pakeitimais).
4. Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2017-12-12 Nr. XIII-868.
5. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, 2001-11-06 Nr. IX-574 (su
vėlesniais pakeitimais).
6. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2007-06-26
Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais).
7. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
įstatymas, 201701-17 Nr. XIII-198 (su vėlesniais pakeitimais).
8. Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas, 2016-06-28
Nr. XII-2501.
9. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, 2018-06-29 Nr. XIII-1370,
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl
Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl
biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais).
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 543 „Dėl
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 345 „Dėl
Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 650 „Dėl
Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio
apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 644 „Dėl
minimaliojo darbo užmokesčio“.
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16. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d.
įsakymas Nr. A1-177 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo
metodikos patvirtinimo“.
17. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. 4-171 „Dėl
Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“.
18. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 1K-170
„Dėl Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais
pakeitimais).
19. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 1K-361
„Dėl savivaldybės biudžeto, biudžeto programų sąmatų vykdymo ir skolinių įsipareigojimų
statistinių ataskaitų teikimo finansų ministerijai taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo“.
20. LR Kultūros ministro 2010-08-20 įsakymas Nr. ĮV-446 „Dėl muziejinių vertybių
vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais)

Kelių priežiūra ir plėtra
21. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas,
2000-10-12 Nr. VIII-2032 (su vėlesniais pakeitimais).
22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 447 „Dėl
Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“
(su vėlesniais pakeitimais).

Turto valdymas, naudojimas, disponavimas juo
23. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu, 2000-07-18 Nr. VIII-1864 (su
vėlesniais pakeitimais).
24. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, 1994-04-26 Nr. I-446 (su vėlesniais
pakeitimais).
25. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12 Nr. VIII-729 (su vėlesniais pakeitimais).
26. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais
pakeitimais).
27. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1113 (su
vėlesniais pakeitimais).
28. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas, 1996-09-24 Nr. I-1539
(su vėlesniais pakeitimais).
29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1428 „Dėl
Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“.
30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 „Dėl
Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
Kiti teisės aktai
31. Bendruomenių organizacijų plėtros 2018-12-13 įstatymas Nr. XIII-1774 (su vėlesniais

pakeitimais).
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32. Nevyriausybinių organizacijų plėtros 2013-12-19 įstatymas Nr. XII-717 (su vėlesniais
pakeitimais).
33. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (su vėlesniais
pakeitimais).
34. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 1991-06-25 Nr. I-1489 (su vėlesniais
pakeitimais).
35. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimas Nr. 432 „Dėl
Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų
ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais
pakeitimais).
36. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1435 „Dėl
Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“.
37. Savivaldybės tarybos sprendimai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai,
susiję su audituotomis sritimis.
38. Audituotų įstaigų vidaus dokumentai.
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Audito ataskaitos
Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m.
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio,
Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo
vertinimas
5 priedas

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos raštai įstaigoms dėl nustatytų neatitikimų
audito metu
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Įstaigos pavadinimas

Rašto data

Panevėžio rajono švietimo centras
2020-06-04
Panevėžio rajono savivaldybės priešgaisrinė
2020-06-04
tarnyba
Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė
2020-06-04
tarnyba
Viešoji įstaiga Krekenavos pirminės sveikatos 2020-06-08
priežiūros centras
Panevėžio rajono Velžio lopšelis-darželis
2020-06-08
„Šypsenėlė“
Panevėžio rajono Bernatonių mokykla 2020-06-08
darželis
Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras
2020-06-08
Panevėžio rajono Pažagienių mokykla 2020-06-09
darželis
Panevėžio rajono Vadoklių pagrindinė
2020-06-09
mokykla
Panevėžio rajono Dembavos progimnazija
2020-06-25
Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2020-06-29
Panevėžio rajono Velžio gimnazija
2020-06-30
Viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis
2020-07-03
Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro
2020-07-08
gimnazija
Panevėžio rajono Raguvos gimnazija
2020-07-10
Panevėžio rajono Naujamiesčio gimnazija
2020-07-10
________________________________________________
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Rašto Nr.
SD-20
SD-21
SD-22
SD-23
SD-24
SD-25
SD-26
SD-27
SD-28
SD-29
SD-31
SD-32
SD-33
SD-34
SD-35
SD-36

