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ĮŽANGA
Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos planu1 ir vykdant savivaldybės kontrolieriaus
2013-10-11 pavedimą Nr. K1-13. Auditą atliko Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus
pavaduotoja Gražina Augustinienė (grupės vadovė) ir vyriausioji specialistė Virginija Petrylaitė.
Audituojamas subjektas – Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 73,
Palanga, identifikavimo kodas 125196077.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracijai vadovavo direktorė Akvilė
Kilijonienė, Buhalterijos vedėja dirbo Vida Žvilaitienė.
Audituojamas laikotarpis – 2013 metai.
Audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto 2013 metų finansinių ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę; savivaldybės lėšų ir
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus, o nepriklausoma
nuomonė apie finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkinius bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo juo teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito
išvadoje.
Ataskaita teikiama Savivaldybės administracijai bei jos kopijos Palangos miesto merui ir
Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komitetui.
Ši ataskaita yra dalis išvados, teikiamos Palangos miesto savivaldybės tarybai dėl 2013
metų savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.

1

Savivaldybės kontrolieriaus 2013-10-10 įsakymas Nr. K1-5.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinami Palangos savivaldybės administracijos 2013 metų finansinių
ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:
1. Finansinių ataskaitų rinkinį sudarė:
- Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 duomenis;
- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 duomenis;
- Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 duomenis;
- Pinigų srautų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 duomenis;
- 2013 metų Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.
2. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė:
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (163 ataskaitos,
sudarytos pagal programas bei atskiras jų priemones);
- Mokėtinų ir gautinų sumų 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita;
- Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų
lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita (įmokų už savivaldybės
ilgalaikio materialiojo turto nuomą);
- Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų 2013 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas.
Savivaldybės administracija vykdė 12 patvirtintų2
programų, kurioms

Palangos miesto savivaldybės

įgyvendinti skirta 41187,4 tūkst. Lt, faktiškai panaudota 36219,2 tūkst. Lt.

Įstaigos veikla buvo finansuojama iš šių finansavimo šaltinių: valstybės ir savivaldybės biudžetų,
Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų.
Turto bei atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis, kaip
nurodyta finansinės būklės ataskaitoje 2013 metų pradžioje buvo 219702,0 tūkst. Lt, pabaigoje –
243373,3 tūkst. Lt.
Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus3 ir
Tarptautinių audito standartų (TAS) reikalavimus.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinių ataskaitų rinkinyje
nėra reikšmingų iškraipymų, o lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai.
Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad mes
netikrinome 100 % ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių.
Audito metu siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, atlikta:
- išsami rizikos analizė (audito planavimo etape), kuri leido panaudoti rizika ir
reikšmingumu pagrįstą audito metodiką, audito darbą sutelkiant didžiausios rizikos srityse;

2

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimas Nr. T2-52.
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
3
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- tvarkų aprašų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų peržiūra ir nuoseklios peržiūros
testai (kontrolės aplinkos tyrimas);
- ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių išsamios ir analitinės audito procedūros
(savarankiškos audito procedūros).
Įvertinus planavimo metu nustatytas rizikas, pasirinktos svarbiausios ilgalaikio turto,
išlaidų darbo užmokesčiui bei socialiniam draudimui, išlaidų prekėms ir paslaugoms, socialinių
išmokų (pašalpų), įsipareigojimų audito sritys, kuriose buvo atliktos savarankiškos audito
procedūros. Tam buvo atrinkti audito pavyzdžiai, kurie geriausiai reprezentavo visumą.
Audito įrodymai gauti taikant skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo, analitines ir kitas
audito procedūras.
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AUDITO PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
1. Dėl metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
1.1. Savivaldybės administracija „Švietimo programos“ (Nr. 9) priemonėms vykdyti
2013 metais gavo 115,0 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto asignavimų. Vadovaujantis Švietimo
programos priemonių finansavimo tvarkos aprašu4, dalis šių lėšų 110,0 tūkst. Lt buvo pervesta
savivaldybės biudžetinėms įstaigoms: priemonei „Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų
programų, olimpiadų, varžybų ir kitų renginių organizavimas“ - 75,0 tūkst. Lt; priemonei
„Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas“ – 20,0 tūkst. Lt ir priemonei
„Mokinių saugumo užtikrinimas“ – 15,0 tūkst. Lt.
Įvertinus biudžetinėms įstaigoms pervestų lėšų skyrimą, panaudojimą ir jų apskaitą,
nustatyta, kad informacija biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitose atskleista neteisingai:
- Savivaldybės administracija įstaigoms skirtus asignavimus suplanavo ir informaciją
apie jų panaudojimą ataskaitose nurodė „viena eilute“ kitų paslaugų (2.2.1.1.1.30.) straipsnyje.
Tuo tarpu pagal pateiktas ataskaitas, nustatyta, kad 32,8 tūkst. Lt įstaigos panaudojo įvairioms
prekėms įsigyti, komandiruotėms bei kitoms išlaidoms. Savivaldybės administracija šias lėšas
suplanavo, apskaitė ir Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje nurodė neteisingai,
nesilaikant Biudžeto sandaros įstatymo5 ir Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir
vykdymo taisyklių6;
- priemonės „Mokinių saugumo užtikrinimas“ įgyvendinimui Savivaldybės administracija
5 mokykloms pagal sudarytas sutartis pervedė 15,0 tūkst. Lt. Įstaigos šias lėšas panaudojo vaizdo ir
signalizacijois sistemai, kuri pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nustatytus kriterijus7

priskiriama ilgalakiam turtui, įsigyti. Tačiau mokyklos įsigytą sistemą buhalterinėje apskaitoje
užregistravo atskirais turto vienetais (kameras, įrašymo įrenginius ir kt.) trumpalaikio turto
sąskaitose.
Analogiškai buvo padaryta ir 2012 metais. Įstaigos stebėjimo kamerų įsigijimui ir
sumontavimui taip pat panaudojo 15,0 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto asignavimų, kurie buvo
suplanuoti išlaidų, o ne ilgalaikio turto straipsnyje, ir įsigytą ilgalakį turtą apskaitė trumpalaikio
turto sąskaitose.
Pažymime, kad viena iš priežasčių kodėl įstaigos neteisingai užpajamavo turtą, buvo tai,
jog Savivaldybės administracija suplanavo šiuos asignavimus išlaidų, o ne ilgalaikio turto
straipsnyje, todėl neteisingai buvo nurodytos ir kasinės išlaidos. Be to, šios biudžeto lėšos galėjo
4
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-29 įsakymas Nr. A1-236 (su vėlesniais
pakeitimais).
5
1990-07-30 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).
6
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimas Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
7
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-06-10 nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto
vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų
viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
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būti skirtos tiesiogiai mokykloms, o ne per Savivaldybės administraciją (Švietimo skyrių), nes
visas procedūras nuo viešųjų pirkimų ortganizavimo iki turto įtraukimo į apskaitą, atliko jos
pačios.
1.2. Savivaldybės taryba priemonei „Turizmo informacijos teikimas turistams bei
turistines paslaugas teikiamiems subjektams“ skyrė 230,0 tūkst. Lt ir priemonei „Kurorto
pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose“ - 100,0 tūkst. Lt. Dėl šių priemonių
vykdymo buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis8 su VšĮ Palangos turizmo informacijos centras.
Biudžeto sandaros įstatymas nustato asignavimų valdytojų pareigą programų sąmatas
vykdyti neviršijant nustatytų asignavimų sumų. Audito metu nustatyta, kad faktiškai turizmo
informacijos teikimui kitos priemonės sąskaita buvo panaudota 4,5 tūkst. Lt daugiau nei numatyta
pagal Savivaldybės administracijos sąmatas. Pažymime, kad sudarytoje sutartyje su paslaugos
teikėju yra numatyta tik bendra paslaugos kaina 330,0 tūkst. Lt ir nėra detalizuojama kokioms
priemonėms kokia suma yra skiriama, todėl paslaugos teikėjas nebuvo įpareigotas konkrečias
paslaugas teikti tik už tam tikrą sumą.
Savivaldybės administracija, neįvertino faktinio lėšų panaudojimo, ir kasines išlaidas
nurodytoms priemonėms biudžeto vykdymo ataskaitose nurodė neteisingai: priemonės „Turizmo
informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiamiems subjektams“ kasinės išlaidos
sumažintos 4,5 tūkst. Lt, o priemonės „Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir
verslo misijose“ – padidintos.
1.3. Mokėtinų ir gautinų sumų 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (Forma Nr. 4) gautinų
sumų likutis nurodytas 91,4 tūkst. Lt mažesnis nei užregistruotas finansinės būklės ataskaitoje dėl
neįtrauktų gautinų sumų ir išankstinio apmokėjimo už parduotą turtą.
Savivaldybės administracija, nesilaikydama Biudžeto sandaros įstatymo ir Valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, 32,8 tūkst. Lt asignavimų
biudžeto vykdymo ataskaitoje nurodė „viena eilute“, o ne pagal ekonominės klasifikacijos
straipsnius.
Nors 15,0 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto asignavimų buvo panaudota ilgalaikiam turtui
įsigyti, Savivaldybės administracija šias lėšas biudžeto vykdymo ataskaitoje priskyrė kitų
paslaugų straipsniui.
Savivaldybės administracija priemonės „Turizmo informacijos teikimas turistams bei
turistines paslaugas teikiamiems subjektams“ kasines išlaidas sumažino 4,5 tūkst. Lt, o
priemonės „Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose“ kasines
išlaidas padidino 4,5 tūkst. Lt.
Į mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą neįtraukus gautinas sumas ir išankstinius
apmokėjimus už parduotą turtą, gautinų sumų likutis 2013-12-31 sumažintas 91,4 tūkst. Lt.

2. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio
Audito metu įvertinus Savivaldybės administracijos finansinėse ataskaitose pateiktus
duomenis, nustatytos buhalterinės apskaitos klaidos ir neatitikimai turėję įtakos metinės finansinės
atskaitomybės sudarymo teisingumui:
8

Savivaldybės administracijos ir VšĮ „Palangos turizmo informacinio centro“ 2012-12-14 paslaugų teikimo sutartis
Nr.91-PS.
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2.1. Pagal 14-ąjį VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“
investicija į kontroliuojamus subjektus rodoma apskaitoje taikant nuosavybės metodą. Nuosavybės
metodas – apskaitos metodas, kai investicija iš pradžių apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina,
o vėliau jos vertė didinama ar mažinama atsižvelgiant į ūkio subjekto, į kurį investuota,
investuotojui tenkančios grynojo turto dalies (pelno ar nuostolio bei tiesiogiai užregistruoto
nuosavo kapitalo) pokyčius po įsigijimo. Audito metu nustatyta, kad nuosavybės metodo įtaka
buvo sumažinta 195,9 tūkst. Lt investicijomis į UAB „Palangos klevas“ bei dėl 0,5 tūkst. Lt
klaidos apskaičiuojant UAB „Palangos šilumos tinklai“ nuosavybės metodo įtaką. Dėl šios
priežasties finansinis turtas bei nuosavybės metodo įtaka ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
padidinta 196,4 tūkst. Lt.
2.2. Savivaldybės administracija yra sudariusi sutartis su fiziniais asmenimis dėl garantijų
suteikimo už jų iškeldinimą iš savininkams grąžintinų gyvenamųjų namų, jų dalių ar butų. Pagal
Finansų ministerijos paaiškinimą įsipareigojimus turi registruoti tas subjektas, kuris yra sudaręs
sutartis. 2013-12-31 garantijų nuomininkams likutis sudarė 323,7 tūkst. Lt. Savivaldybės
administracija į ilgalaikius įsipareigojimus šio likučio nėra įtraukusi.
2.3. Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, įsipareigojimai skirstomi į
trumpalaikius ir ilgalaikius. Pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie turės būti apmokėti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo
paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje
„Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis“.
Savivaldybės administracija yra sudariusi 2 lizingo sutartis: 2012-11-13 sutartis Nr. 229-K
dėl traktoriaus įsigijimo bei 2013-05-07 sutartį Nr. 127-K dėl lengvojo automobilio įsigijimo.
Nustatyta, kad finansinės būklės ataskaitoje nėra nurodyta šių įsipareigojimų einamųjų metų dalis,
kurios dydis 2013-12-31 yra 47,7 tūkst. Lt.
2.4. Pagal Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždų finansinėms
ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisykles9 bei Savivaldybės administracijos patvirtintą Palangos
savivaldybės administruojamų pajamų apskaitos tvarką10 visos Savivaldybės administracijos
administruojamos pajamos (rinkliavos, žemės nuomos mokestis ir pan.) turi būti registruojamos
Savivaldybės administracijos buhalterinėje apskaitoje, t. y. turi būti užregistruotos sukauptos
pervestinos sumos, įvertinti pervestinų sumų pokyčiai dėl grąžintinų sumų bei nepriemokų
nurašymo ir nuvertinimo. Audito metu nustatyta, kad minėtų pajamų apskaita Savivaldybės
administracijai nebuvo pilnai perduota, todėl jos parengtose finansinėse ataskaitose nėra pilnų
duomenų apie administruojamas pajamas.

9

Finansų ministro 2013-08-08 įsakymas Nr. 1K-275 „Dėl informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos
savivaldybių iždų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“.
10
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-06 įsakymas Nr. A1-1093 „Dėl Palangos miesto
savivaldybės administruojamų pajamų apskaitos tvarkos patvirtinimo ir informacijos, reikalingos savivaldybės iždo
finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo“.

9
2.5. Savivaldybės administracija 2013 metais atliko esminių klaidų taisymą, pagal kurį
padidėja ankstesnių metų deficitas 702,4 tūkst. Lt. Šis klaidų taisymas nenurodytas veiklos
rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“, todėl
nurodyta suma padidintas grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką, t. y. vietoj 618,0 tūkst.
Lt deficito nurodytas 84,4 tūkst. Lt perviršis.
2.6. Pagal savivaldybės kontroliuojamų įmonių pateiktus duomenis 2013 metų
nuosavybės metodo įtaka finansiniam turtui yra -387,2 tūkst. Lt, tuo tarpu veiklos rezultatų
ataskaitoje nurodyta – -374,4 tūkst. Lt arba 12,8 tūkst. Lt daugiau, dėl to ta pačia suma padidintas
grynasis deficitas.
2.7. Valstybės kontrolės 3-ojo audito departamento Klaipėdos skyriaus auditoriai
Palangos miesto savivaldybėje vertino valstybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumą, 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų
teisingumą. Audito metu buvo nustatyti dalykai, apie kuriuos Savivaldybės administracija buvo
informuota 2014-05-13 raštu Nr. S-(35-3362)-1319. Atsižvelgę į nustatytų neatitikimų įtaką
Palangos

miesto

savivaldybės

administracijos

finansinėms

ataskaitoms

pažymime,

kad

Savivaldybės administracijoje melioracijos įrenginių apskaita tvarkoma nesivadovaujant 12-uoju
VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 22-uoju VSAFAS „Turto nuvertėjimas“, nes
melioracijos įrenginių apskaita tvarkoma ne pagal atskirus turto vienetus, nevertinama, ar
melioracijos įrenginiai turi nuvertėjimo požymių, todėl šio turto apskaita nėra tiksli, nerodo tikros
turto būklės ir nesudaro galimybės šį turtą tinkamai kontroliuoti.
Atkreiptinas dėmesys, kad įsigaliojus naujos redakcijos Melioracijos įstatymui11 dalis
melioracijos statinių, kaip žemės sklypų priklausiniai, tapo žemės savininkų nuosavybe. Valstybės
kontrolė pastebėjo, kad į Savivaldybės administracijos turto apskaitą yra įtraukti ir ne savivaldybei
priklausantys melioracijos įrenginiai, todėl šio turto balansinė vertė finansinės būklės ataskaitoje
yra padidinta.
Audito metu nustatytos kiekybiškai ir kokybiškai reikšmingos klaidos, turinčios įtakos
metiniam Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkiniui:
- neteisingai apskaičiavus nuosavybės metodo įtaką, finansinis turtas 2013-12-31
finansinės būklės ataskaitoje padidintas 196,4 tūkst. Lt;
- į ilgalaikius įsipareigojimus finansinės būklės ataskaitoje neįtraukta 323,7 tūkst. Lt
valstybės garantijų nuomininkams;
- finansinės būklės ataskaitos ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalies straipsnyje
nenurodyta lizingų einamųjų metų dalis 47,7 tūkst. Lt;
- finansinėse ataskaitose nenurodyti visi duomenys (gautinos ir mokėtinos sumos,
nurašymas bei nuvertinimas) apie Savivaldybės administracijos skyrių administruojamas
pajamas;
- veiklos rezultatų ataskaitoje nenurodyta esminių klaidų taisymo įtaka, todėl vietoje
618,0 tūkst. Lt deficito nurodytas 84,4 tūkst. Lt perviršis;
- veiklos rezultatų ataskaitoje 2013 metų nuosavybės metodo įtaka nurodyta 12,8 tūkst.
Lt didesnė, todėl ta pačia suma padidintas ir grynasis deficitas.

11

2014-02-05 Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-2009.
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Valstybės kontrolė nustatė, kad į Savivaldybės administracijos turto apskaitą įtraukti
melioracijos įrenginiai, kurie priklauso žemės savininkams, todėl šio turto balansinė vertė yra
padidinta. Be to, melioracijos įrenginių apskaita tvarkoma ne pagal atskirus turto vienetus,
nevertinama, ar yra šio turto nuvertėjimo požymių, todėl ir jo apskaita nėra tiksli.

3. Dėl savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo
3.1. Dėl miesto tvarkymo sutarčių vykdymo
3.1.1. Aplinkos tvarkymui 2013 metais iš savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta 5983
tūkst. Lt asignavimų. Šiuos darbus atlieka UAB „Palangos komunalinis ūkis“ pagal vidinio
sandorio būdu 2011-09-22 sudarytą neterminuotą paslaugų teikimo sutartį Nr. 69-PS. Sutartyje
numatyta, kad paslaugos teikiamos pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011-09-08
sprendimu Nr. T2-152 patvirtintus įkainius. Audito metu nustatyta, kad atskirais atvejais
paslaugos teikėjas atitinkamą konkrečią paslaugą atlieka ne visa apimtimi, todėl Tarybos nustatytas
įkainis yra sumažinamas išskaidant įkainį arba pritaikant koeficientą.
Pavyzdys, kai Tarybos patvirtintas įkainis išskaidomas: Tarybos sprendimu nustatyta, kad
vienos smėlio dėžės (0,1 kub. m, 0,2 kub. m talpos) remontas, pastatymas, papildymas (smėliu,
druska, skalda), nuėmimas kainuoja 93,08 Lt (be PVM). Paslaugos teikėjas 2013-01-31 atliktų
darbų akte nurodė, kad smėlio dėžes tik papildė ir šios paslaugos kaina yra 18,62 Lt (be PVM).
Pavyzdys, kai Tarybos patvirtintam įkainiui pritaikomas koeficientas: Tarybos sprendimu
nustatyta, kad pliažo vandentiekio parengimas eksploatacijai kainuoja 1912,59 Lt (be PVM). Pagal
2013-09-30 atliktų darbų aktą pliažo vandentiekis buvo tik užkonservuotas. Apskaičiuojant šios
paslaugos kainą buvo pritaikytas koeficientas k4=0,200, todėl Tarybos nustatytas įkainis
sumažinamas iki 382,518 Lt (be PVM).
Pažymime, kad tai gera praktika kai yra apmokama tik už atliktą darbą ar suteiktą paslaugą,
tačiau pagal Vietos savivaldos įstatymą tik Tarybai yra suteikti įgaliojimai tvirtinti kontroliuojamų
įmonių teikiamų viešų paslaugų tarifus ir kainas, todėl Savivaldybės administracija ir paslaugos
teikėjas negali skaidyti pagal atitinkamus darbus Tarybos nustatytų kainų ar pritaikyti koeficientus.
Audito metu nustatyta, kad tokių dalinių darbų, kuriems buvo pritaikyti sumažinti įkainiai,
per 2013 metus atlikta už 262,4 tūkst. Lt. Atsižvelgiant į tai, kad aplinkos tvarkymo paslaugos už
262,4 tūkst. Lt buvo suteiktos ne pagal Tarybos sprendimu patvirtintus įkainius, mes negalime
patvirtinti, kad ši savivaldybės biudžeto lėšų suma buvo panaudota pagrįstai ir teisėtai.
3.1.2. Taryba patvirtino12 Palangos miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo
tvarkos aprašą, pagal kurį Savivaldybės administracijos sudaromos sutartys turi būti rašytinės formos.
Civilinio kodekso 6.192 str. 4 d. nustato, kad sutarties, kuriai nustatyta privaloma forma,
pakeitimai, papildymai taip pat turi būti padaryti tokia pat forma kaip buvo sudaryta sutartis.
Tarp Savivaldybės administracijos ir UAB „Palangos komunalinis ūkis“ sudarytoje
paslaugų teikimo sutartyje nustatyta, kad Savivaldybės administracija atsižvelgiant į patvirtintą
savivaldybės biudžetą pateikia paslaugų teikėjui darbų ir paslaugų apimtis pasirašant papildančius
susitarimus. 2013 metais buvo pasirašyti du susitarimai: vienas apimantis darbų atlikimą nuo
12

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimas Nr. T2-154 „Dėl Palangos miesto
savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
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sausio iki kovo mėn.13, antras – nuo kovo mėn. iki metų pabaigos14. Šiuose susitarimuose
numatytos darbų apimtys pagal atskiras darbų kategorijas. Patikrinus, ar faktiškai atliktų darbų
kiekiai atitinka susitarimuose numatytus, nustatyta, kad vienų darbų atlikta daugiau, o kitų
mažiau, t. y. vieni darbai atliekami kitų darbų sąskaita ir tokie darbų apimties pakeitimai nėra
įforminami raštu.
1 pavyzdys. Pagal abu susitarimus M. Valančiaus g. tualeto priežiūrą numatyta atlikti 3594
val. Faktiškai pagal atliktų darbų aktus tualetas buvo prižiūrimas 3942 val. arba 348 val. daugiau.
Tuo tarpu 900 vnt. vandens surinkimo šulinėlių pagal susitarimus buvo numatyta išvalyti 2 kartus,
iš viso 1800 vnt. faktiškai išvalyta – 1040 vnt.
2 pavyzdys. Susitarime, kuriame numatytos darbų, atliekamų kovo-gruodžio mėnesiais,
apimtys, nebuvo numatytas kitų įvairių darbų (angų užkalimas, upelių vagos iškasimas, pastatų
smulkus remontas ir pan.) atlikimas. Tačiau faktiškai tokių darbų buvo atlikta už 73,4 tūkst. Lt.
Mes pažymime, kad atliekant miesto tvarkymą, dėl šių darbų įvairovės, intensyvumo bei
jų atlikimą įtakojančių išorės veiksnių, neįmanoma tiksliai suplanuoti jų apimties, jos dažnai kinta,
todėl patikslinančių susitarimų sudarymas pareikalautų per daug laiko sąnaudų. Tačiau rašytine
forma pagal Civilinio kodekso 6.192 2 d. pripažįstami ir tokie atvejai kaip raštų pasikeitimas.
Audito metu raštų dėl papildomų darbų atlikimo mums nebuvo pateikta.
Be to, Savivaldybės taryba aplinkos tvarkymui papildomai skyrė 270 tūkst. Lt
asignavimų15, tačiau papildomų susitarimų vertė nebuvo pakeista. Atkreipiame dėmesį, kad
sudarytuose papildomuose susitarimuose numatyta, kad šių susitarimų vertė negali būti viršijama,
tačiau Tarybai skyrus papildomus 270 tūkst. Lt ir nustatyta tvarka nepadarius sutarties pakeitimo,
šis punktas buvo pažeistas.
Atsižvelgiant į tai, kad faktiškai aplinkos tvarkymo darbų buvo atlikta už 270 tūkst. Lt
daugiau nei papildomų susitarimų vertė bei tai, kad darbų apimčių pasikeitimas nebuvo
įforminamas raštu, mes negalime patvirtinti, kad už darbus, viršijančius susitarimuose numatytas
apimtis, Savivaldybės administracija apmokėjo pagrįstai ir teisėtai.
3.2. Dėl biudžeto lėšų panaudojimo apmokant Savivaldybės privatizavimo fondo
įsipareigojimus
Audito metu nustatyta, kad 2007 metais pagal taikos sutartį į Privatizavimo fondo sąskaitą
buvo sumokėtas 500 tūkst. Lt avansas už privatizuojamą objektą, esantį Gintaro g. 13. Šis objektas
nebuvo privatizuotas, o asmuo, kuris pervedė pinigus į Privatizavimo fondą, kreipėsi į teismą dėl
jų sugrąžinimo. Lietuvos aukščiausias teismas 2012-12-07 nutartimi16 nutarė, kad Palangos miesto
savivaldybė turi grąžinti ieškovui be teisinio pagrindo turimas lėšas 500 tūkst. Lt bei sumokėti
priskaičiuotas palūkanas.
13

2013-01-05 pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 5-PS dėl paslaugų teikimo 2013 metų sausio ir vasario
mėnesiais, vertė 730,15 tūkst. Lt (su PVM).
14
2013-03-01 pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 21-PS dėl paslaugų teikimo 2013 metų kovo-gruodžio
mėnesiais, vertė 4414,79 tūkst. Lt (su PVM).
15
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimu Nr. T2-269 papildomai skirta 100 tūkst. Lt ir 201311-28 sprendimu Nr. T2-293 – 170 tūkst. Lt.
16
Lietuvos aukščiausiojo teismo 2012-12-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-559/2012.
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2013 metais Savivaldybės administracija dalį įsipareigojimo, 300 tūkst. Lt, apmokėjo iš
savivaldybės biudžeto lėšų, kadangi tuo momentu Savivaldybės privatizavimo fondas tokios sumos
neturėjo.
Mūsų nuomone, pinigai turi buti gražinami iš to subjekto, kuriam jos buvo sumokėtos, t.
y. turi būti laikomasi subjekto principo. Konkrečiu atveju ieškovui lėšos turėjo būti grąžintos iš
Savivaldybės privatizavimo fondo, o ne savivaldybės biudžeto lėšų, nes avansas buvo sumokėtas į
Savivaldybės privatizavimo fondą.
2013
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įsipareigojimams padengti pinigų suma, todėl savivaldybės biudžeto lėšos turėjo būti atstatytos.
3.3. Dėl su vežėjais sudarytų sutarčių
3.3.1. Nuo 2006 metų, įsigaliojus Susisiekimo ministro patvirtintoms taisyklėms17,
sutartys dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių ir transporto maršrutais
sudaromos su konkursą laimėjusiu vežėju ne ilgiau kaip 5 metams, o pasibaigus sutarties galiojimo
terminui, jis gali būti pratęsiamas, sudarant su vežėju naują sutartį, bet ne ilgiau kaip 5 metams, t.
y. bendras sutarties terminas negali viršyti 10 metų.
Savivaldybės administracija su UAB „Vlasava“ 2006-10-02 sudarė sutartį Nr. 49-PS dėl
keleivių vežimo maršrutu Palanga-Klaipėda, Klaipėda-Palanga. Pasibaigus šios sutarties galiojimui,
vadovaujantis nurodytomis taisyklėmis, Savivaldybės administracija pratęsė terminą dar 5 metų
laikotarpiui su vežėju 2011-09-14 sudarydama naują sutartį Nr. 66-PS. Pažymime, kad pažeidžiant
Viešųjų pirkimų įstatymo18 reikalavimus ir aukščiau nurodytas taisykles, abi sutartys buvo
sudarytos ne konkurso būdu.
3.3.2. Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusų maršrutais 2003 metais buvo
organizuotas viešasis konkursas vežėjui parinkti. Su konkurso laimėtuoju UAB „Vlasava“ 200302-24 sudaryta sutartis Nr. 20-K, kuri vadovaujantis aukščiau paminėtomis taisyklėmis buvo
pratęsta iki 2016 metų, sudarant naujas sutartis: 2011-12-22 sutartis Nr. 94-PS ir 2006-01-27
sutartis Nr. 5-PS. Su nurodytu vežėju sudarant naujas sutartis bendras sutarčių terminas buvo
viršytas 3 metais, nesilaikant Susisiekimo ministro patvirtintų taisyklių.
3.4. Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto požeminio vandens gręžinio
Valstybės kontrolė nustatė, kad valstybės turtą – požeminį vandens gręžinį Savivaldybės
administracija valdo patikėjimo teise. Šiuo turtu naudojasi savivaldybės biudžetinė įstaiga Palangos
miesto botanikos parkas. Tačiau Savivaldybės administracija, nesilaikant Valstybės ir savivaldybių
turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo įstatymo19, kuris nurodo, kad sandoriai dėl turto turi
būti sudaromi teisės aktų nustatytais atvejais ir būdais, nėra priėmusi sprendimų dėl minėto turto
naudojimo ir perdavimo savivaldybės biudžetinei įstaigai.
17

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-02-14 įsakymas Nr. 3-62 „Dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus
susisiekimo kelių ir transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
18
1996-08-13 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas Nr. I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
19
1998-05-12 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
Nr. VIII-729 (su vėlesniais pakeitimais).
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Aplinkos tvarkymo paslaugos už 262,4 tūkst. Lt buvo suteiktos ne pagal Tarybos
sprendimu patvirtintus įkainius, todėl mes negalime patvirtinti, kad ši savivaldybės biudžeto
lėšų suma buvo panaudota pagrįstai ir teisėtai.
Aplinkos tvarkymo darbų buvo atlikta už 270 tūkst. Lt daugiau nei papildomų susitarimų
vertė bei darbų apimčių pasikeitimas nebuvo įforminamas raštu, todėl mes negalime
patvirtinti, kad už darbus, viršijančius susitarimuose numatytas apimtis, Savivaldybės
administracija apmokėjo pagrįstai ir teisėtai.
Pažeidžiant subjekto principą Savivaldybės privatizavimo fondo įsipareigojimai 300 tūkst.
Lt buvo apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų.
Pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus sutartys dėl leidimų vežti keleivius
reguliaraus susisiekimo kelių ir transporto maršrutais buvo sudarytos ne konkurso tvarka.
Nesilaikant Susisiekimo ministro patvirtintų sutartis dėl taisyklių keleivių vežimo vietinio
susisiekimo autobusų maršrutais paslauga buvo sudaryta ilgesniam nei 10 metų terminui.
Nesilaikant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo reikalavimų Savivaldybės administracija neteisėtai Palangos miesto botanikos parkui
leido naudotis valstybės turtu – vandens požeminiu gręžiniu.

4. Rekomendacijos
Atsižvelgdami

į

ataskaitoje

nurodytus

dalykus

ir siekdami, kad Savivaldybės

administracija pateiktų teisingas finansines ir kitas ataskaitas, rekomenduojame:
1. Kitiems subjektams skirtus asignavimus programoms vykdyti planuoti ir apskaityti
vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija (Ataskaitos 1.1.
punktas).
2. Biudžeto asignavimus naudoti pagal paskirtį, neviršijant programos priemonėms
patvirtintų bendrųjų asignavimų, vadovaujantis patvirtintomis Biudžeto sandaros įstatymu bei
Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis (Ataskaitos 1.2
punktas).
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitose nurodyti tikrus ir teisingus duomenis (Ataskaitos
1.3 punktas).
4. Administruojamų pajamų (rinkliavų, baudų, žemės nuomos mokesčio ir pan.)
apskaitą tvarkyti vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta tvarka
(Ataskaitos 2.4 punktas).
5. Nustatyta tvarka ištaisyti finansinių ataskaitų rinkinio klaidas (Ataskaitos 2.1-2.7
punktai).
6. Aplinkos tvarkymo paslaugoms taikyti tik Tarybos patvirtintus paslaugų įkainius
(Ataskaitos 3.1.1 punktas).
7. Visus aplinkos tvarkymo paslaugų kiekių pasikeitimus įforminti rašytiniais susitarimais
(Ataskaitos 3.1.2 punktas).
8. Iš Savivaldybės privatizavimo fondo grąžinti į savivaldybės biudžetą 300 tūkst. Lt
(Ataskaitos 3.2 punktas)
9. Įvertinti galimybę nutraukti sudarytas sutartis su vežėju ir naujas sutartis sudaryti
konkurso būdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintomis
taisyklėmis (Ataskaitos 3.3 punktas).
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10. Spręsti klausimą dėl Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto teisėto
naudojimo (Ataskaitos 3.4 punktas).
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