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ĮŽANGA
Savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų bei
savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 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. K1-11. Auditą atliko
Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pavaduotoja Gražina Augustinienė (grupės vadovė),
savivaldybės kontrolierė Aušra Kedienė ir vyriausioji specialistė Virginija Petrylaitė.
Audituojamas subjektas – Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 73,
Palanga, identifikavimo kodas 125196077.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ėjo Akvilė
Kilijonienė, Biudžeto skyriaus vedėja dirbo Regina Garadauskienė. Savivaldybės 2013 metų
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį parengė vyriausioji specialistė Asta Petrutytė.
Audituojamas laikotarpis – 2013 metai.
Audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio duomenis, kitų ataskaitų duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę; savivaldybės lėšų
ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audito ataskaitoje pateikti tik šio audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė dėl biudžeto vykdymo ir kitų ataskaitų duomenų, biudžeto lėšų ir turto valdymo,
naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
pareiškiama audito išvadoje.
Ataskaita teikiama Savivaldybės administracijai bei jos kopijos Palangos miesto merui ir
Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komitetui.
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Savivaldybės kontrolieriaus 2013-10-10 įsakymas Nr. K1-5.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinamas Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinys bei kitos ataskaitos, pateiktos mums 2014 m. vasario 18 d. ir gegužės
12 d.2:
1. Savivaldybės biudžeto ataskaitų rinkinį sudarė:
- Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita (Forma Nr.
1-sav.);
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita (Forma Nr. 2-sav.);
- Aiškinamasis raštas dėl Palangos miesto savivaldybės 2013 m. biudžeto vykdymo.
2. Kitos ataskaitos:
- Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė 2013 m. gruodžio 31 d.
ataskaita (Forma Nr. 3-sav.);
- Pažyma dėl skolinių įsipareigojimų pagal kreditorius, valiutas, pradinę ir likutinę trukmę
2013 m. gruodžio 31 d.;
- Ilgalaikių paskolų panaudojimo statistinė 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita (Forma Nr. 4sav.).
- Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų vykdymo ataskaita;
- Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto asignavimų vykdymo ataskaita pagal
programas;
- Palangos miesto savivaldybės 2013 m. biudžeto asignavimų vykdymo ataskaita
savivaldybės funkcijoms;
- Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaita valstybinėms
(valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms;
- Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaita biudžetui skirtos
valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos paskirstymui;
- Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaita mokinio krepšeliui
finansuoti;
- Biudžetinių įstaigų gautų pajamų įmokų programų finansavimo 2013 metų vykdymo
ataskaita;
- Biudžetinių įstaigų gautų pajamų už patalpų nuomą įmokų programų finansavimo 2013
metų vykdymo ataskaita;
- Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaita investicijų
projektams finansuoti paskolų lėšomis pagal programas;
- Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaita nepanaudotų 2012
metų biudžeto lėšų likučio paskirstymas 2012 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimo padengimui;
- Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaita 2012 metais
įmokėtų į savivaldybės biudžetą ir nepanaudotų pajamų likučių.
Audito metu vertinome savivaldybės biudžeto vykdymo rezultatus – pajamas 64714,8
tūkst. Lt, panaudotus asignavimus 66709,1 tūkst. Lt ir 2013 metais prisiimtus finansinius
2
Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus 2014-02-18 raštas Nr. BŽ2-32 „Dėl Palangos miesto 2013 metų
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pateikimo“ ir 2014-05-12 raštas Nr. BŽ2-70 „Dėl Palangos miesto savivaldybės
2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pateikimo“.
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įsipareigojimus 2893,4 tūkst. Lt iš kredito įstaigų.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad biudžeto vykdymo 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.
Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais ir mūsų sukaupta audito
patirtimi.
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;
- 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 (biudžeto pajamų,
biudžeto išlaidų ir skolinių įsipareigojimų) audito sritys, kuriose buvo atliktos savarankiškos audito
procedūros. Tam buvo atrinkti audito pavyzdžiai, kurie geriausiai reprezentavo visumą. Audito
procedūros buvo suplanuotos ir atliktos bei audito rezultatai pateikti:
1) 2014-03-13 audito ataskaitoje Nr. K10-4/A „Dėl Palangos lopšelyje-darželyje
„Nykštukas“ atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų“;
2) 2014-03-20 audito ataskaitoje Nr. K10-5/A „Dėl Palangos lopšelyje-darželyje
„Ąžuoliukas“ atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų“;
3) 2014-03-28 audito ataskaitoje Nr. K10-6/A „Dėl Palangos lopšelyje-darželyje
„Žilvinas“ atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų“;
4) 2014-04-08 audito ataskaitoje Nr. K10-8/A „Dėl Palangos lopšelyje-darželyje
„Gintarėlis“ atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų“;
5) 2014-04-15 audito ataskaitoje Nr. K10-9/A „Dėl Palangos lopšelyje-darželyje
„Sigutė“ atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų“;
6) 2014-05-07 audito ataskaitoje Nr. K10-10/A „Dėl Palangos lopšelyje-darželyje
„Pasaka“ atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų“;
7) 2014-05-30 audito ataskaitoje Nr. K10-11/A „Dėl Palangos savivaldybės ižde atlikto
finansinio ir teisėtumo audito rezultatų“;
8) 2014-06-04 audito ataskaitoje Nr.K10-12/A „Dėl Palangos miesto savivaldybės
administracijoje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų“.
Audito įrodymai gauti taikant skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo, analitines ir kitas
audito procedūras.
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AUDITO PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS
1. Dėl Savivaldybės 2013 metų biudžeto įvykdymo
1.1. Biudžeto įvykdymo rodikliai ir bendrosios tendencijos
Palangos miesto savivaldybės taryba (toliau vadinama Savivaldybės taryba) patvirtino
2013 metų savivaldybės biudžetą – 59528,9 tūkst. Lt pajamų ir 61449,8 asignavimų3 (asignavimai
viršija pajamas 1920,9 tūkst. Lt skolintomis lėšomis investicijų projektams finansuoti).
Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu4 patvirtintas savivaldybės biudžeto deficitas neviršijo
2013 metais planuojamų išlaidų iš skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti dydžio. 2013 metų
biudžetas sudarytas programiniu principu, asignavimai skirti 12 Savivaldybės tarybos patvirtintų5
programų6 vykdyti.
Biudžetinių metų eigoje Savivaldybės biudžetas Savivaldybės tarybos sprendimais7 buvo
tikslintas 6 kartus:
- pajamų planas, lyginant su pirminiu, padidintas 3282,6 tūkst. Lt. Reikšmingiausi
pasikeitimai: dėl papildomai skirtos valstybės biudžeto specialiosios dotacijos kapitalui formuoti ir
valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (socialinėms išmokoms) dotacijų planas padidintas
2759,3 tūkst. Lt; dėl faktiškai gautų didesnių įplaukų padidinti pajamų planai: nuomos mokesčio
už valstybinę žemę - 600,0 tūkst. Lt, materialiojo turto realizavimo pajamos – 520,0 tūkst. Lt,
nekilnojamojo turto mokesčio – 100,0 tūkst. Lt; tuo tarpu vietinių rinkliavų pajamos sumažintos
895,0 tūkst. Lt.
- asignavimų planas, lyginant su pirminiu, padidintas 6275,8 tūkst. Lt, iš jų papildomai
skirta: Ekonominės plėtros programai (Nr. 4) – 1500,0 tūkst. Lt (universalios sporto salės
statybai); Statybos programai (Nr. 6) – 407,0 tūkst. Lt (Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos
rekonstravimui); Kultūros programai (Nr. 8) – 500,0 tūkst. Lt (Palangos Kurhauzo pastato
pritaikymas visuomenės poreikiams); Socialinės apsaugos programai (Nr. 10) – 371,1 tūkst. Lt
(papildomos lėšos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms).
Pateikiame informaciją apie pagrindinių Savivaldybės 2012 ir 2013 metų biudžeto
rodiklių vykdymą (1 lentelė):

3

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimas Nr. T2-53 “Dėl Palangos miesto savivaldybės 2013
metų biudžeto patvirtinimo“.
4
1990-07-30 Biudžetinės sandaros įstatymas Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).
5
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimas Nr. T2-52 “Dėl Palangos miesto savivaldybės 2013
metų programų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
6
Bendroji programa (Nr. 1), Ūkio ir turto programa (Nr. 2), Šventosios seniūnijos programa (Nr. 3), Ekonominės
plėtros programa (Nr. 4), Aplinkos apsaugos programa (Nr. 5), Statybos programa (Nr. 6), Sveikatinimo programa
(Nr. 7), Kultūros programa (Nr. 8), Švietimo programa (Nr. 9), Socialinės apsaugos programa (Nr. 10), Architektūros
ir teritorijų planavimo programa (Nr. 11), Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programa (Nr. 12).
7
2013-04-25 sprendimas Nr. T2-118 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“; 2013-0627 sprendimas Nr. T2-191 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“; 2013-08-29
sprendimas Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“; 2013-10-31
sprendimas Nr. T2-269 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“; 2013-11-28
sprendimas Nr. T2-293 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“; 2013-12-19
sprendimas Nr. T2-316 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“.
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1 lentelė
Savivaldybės 2013 metų biudžeto
rodikliai
Lėšų
likutis
ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Iš viso įplaukų, tarp jų:

Įvykdyta
2012 m.
tūkst. Lt,
x

Patikslintas
planas,
tūkst. Lt
4111,4

Įvykdyta
2013 m.
tūkst. Lt
4111,5

Plano įvykdymas
tūkst. Lt

%

x

x

64111,8

67725,6

67608,2

-117,4

99,8

Finansinių
įsipareigojimų
prisiėmimo (skolinimosi) pajamos
Biudžeto pajamos

1353,4

4914,1

2893,4

-2020,7

58,9

62758,4

62811,5

64714,8

1903,3

103

Biudžeto išlaidos ir išmokos

60276,5

67725,6

66709,1

-1016,5

98,5

Biudžeto rezultatas (perteklius
(+) arba deficitas (-)
Lėšų
likutis
ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

2481,9

x

x

x

x

x

4111,4

5010,6

x

x

Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos (forma Nr.1-sav.) duomenimis, patikslintas
2013 metų biudžeto pajamų planas įvykdytas 103 % ir į biudžetą gauta daugiau 1903,3 tūkst. Lt,
viršijus mokesčių ir kitų pajamų planines užduotis (detaliau Ataskaitos 1.2 p.). Biudžeto išlaidų ir
išmokų patikslintas planas įvykdytas 98,5 %, nepanaudojus 1016,5 tūkst. Lt planuotų asignavimų
Savivaldybės programoms vykdyti (detaliau Ataskaitos 1.3 p.).
Metų pabaigos rezultatas – lėšų likutis 5010,6 tūkst. Lt, iš jų 3846,6 tūkst. Lt apyvartos
lėšų likutis, kuris naudojamas įsiskolinimams už prekes ir paslaugas dengti.
1.2. Palangos miesto savivaldybės biudžeto pajamų užduoties įvykdymas
Savivaldybės biudžeto pajamas sudaro surinkti mokesčiai, dotacijos, gautos iš valstybės
biudžeto, pajamos, gautos iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo ir kitos pajamos,
kurių didžiausią dalį sudaro nuomos mokestis už valstybinę žemę ir biudžetinių įstaigų įmokos už
teikiamas paslaugas bei patalpų nuomą.
Pastaruosius trejus metus biudžeto pajamų planas buvo vykdomas ir surinktos pajamos
turėjo tendenciją didėti: lyginant su 2012 metais, ataskaitinių metų biudžeto pajamos išaugo 3,1 %
arba 1956,4 tūkst. Lt; su 2011 metais – 8,7 % arba 5193,3 tūkst. Lt; su 2010 metais – 13,5% arba
7708,7 tūkst. Lt.
Pateikiame duomenis apie 2013 metų Savivaldybės biudžeto pajamų surinkimą ir
planinių užduočių įvykdymą pagal atskiras pajamų rūšis (2 lentelė):
2 lentelė
Eil.
Nr.

Patikslintas
planas,
tūkst. Lt

Įvykdyta
per 2013
metus

1.3

Mokesčiai
Gyventojų pajamų mokestis
Turto mokestis
- žemės mokestis
- nekilnojamojo turto
- paveldimo turto mokestis
Prekių ir paslaugų

32007,0
20919,0
5450,0
1800,0
3600,0
50,0
5638,0

2.
3.

- mokestis už aplinkos teršimą
- rinkliavos
Dotacijos
Kitos pajamos

100,0
5538,0
24209,5
5880,1

1.
1.1
1.2

Pajamų pavadinimas

Plano įvykdymas

33927,4
20818,5
7479,9
2227,0
5190,2
62,7
5629,0

Suma
tūkst. Lt
1920,4
-100,5
2029,9
427,0
1590,2
12,7
-9,0

Įvykdymo
%
106,0
99,5
137,2
123,7
144,2
125,4
99,8

96,8
5532,2
24150,7
5720,1

-3,2
-5,8
-58,8
-160,0

96,8
99,9
99,8
97,3
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- turto pajamos
- pajamos už prekes ir paslaugas
- kitos pajamos
4.
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo
pajamos
5.
Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio
lėšos
Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai

3144,3
2627,1
108,7
685,0

3032,7
2568,5
118,9
886,7

-111,6
-58,6
10,2
201,7

96,5
97,8
9,4
129,4

29,9

29,9

-

-

62811,5

64714,8

1903,3

103,0

Reikšmingiausią įtaką 2013 metų savivaldybės biudžeto pajamų surinkimo rezultatui
turėjo mokesčių ir turto planinių užduočių, kurios sudarė didžiausią dalį 52,4 % biudžeto pajamų
struktūroje, viršijimas: žemės mokesčio - 123,7 % ir nekilnojamojo turto – 144,2 %.
Pagrindinės pajamų plano nevykdymo priežastys:
- Lietuvos Respublikos finansų ministerija 315,0 tūkst. Lt mažiau pervedė gyventojų
pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti, tačiau iš Valstybinės
mokesčių inspekcijos gavus daugiau 214,5 tūkst. Lt gyventojų pajamų mokesčio, šio mokesčio
planinė užduotis įvykdyta 99,5 %.
- 111,6 tūkst. Lt mažiau gauta turto pajamų, iš jų 84,9 tūkst. Lt mažiau nuomos
mokesčio už valstybinę žemę dėl Savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų šio mokesčio lengvatų
bei atidėtų mokesčio sumokėjimo terminų, planas įvykdytas 96,5 %;
- 58,6 tūkst. Lt gauta mažiau pajamų už prekes ir paslaugas. Neįvykdymo priežastis –
biudžetinės įstaigos netikslino pajamų plano pagal faktines įmokas;
- Valstybei grąžinta 57,9 tūkst. Lt nepanaudotų dotacijų. Didžiausia dalis 33,5 tūkst. Lt
dotacijų nepanaudota socialinėms išmokoms ir kompensacijoms bei 15,2 tūkst. Lt žemės ūkio
funkcijoms atlikti.
2013 metais pagal Biudžeto skyriaus duomenis savivaldybės biudžeto sąskaita buvo
suteikta 748,1 tūkst. Lt mokesčių ir vietinių rinkliavų lengvatų, kas taip pat turėjo įtakos
Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymui.
1.3.Palangos miesto savivaldybės biudžeto išlaidos
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos (forma Nr. 1-sav.) duomenimis, 2013 metais
Savivaldybės programoms vykdyti panaudota 98,5 % patvirtintų biudžeto asignavimų arba 1016,5
tūkst. Lt mažiau nei buvo planuota (su patikslinimais, neįskaitant nepanaudotų lėšų liktutį).
2013 metais planuotų biudžeto asignavimų panaudojimas yra mažesnis pagal visas
programas (3 lentelė):
3 lentelė
Programos
Nr.
Programa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bendroji programa
Ūkio ir turto programa
Šventosios seniūnijos programa
Ekonominės plėtros programa
Aplinkos apsaugos programa
Statybos programa
Sveikatinimo programa
Kultūros programa
Švietimo programa

Patikslintas
planas, įskaitant
nepanaudotų
2012 m. lėšų
likutį
(tūkst. Lt)

Įvykdyta
(tūkst. Lt)

Nukrypimas nuo
plano (tūkst. Lt)

10068,1
11018,9
1370,6
6298,9
520,4
5719,2
269,0
5005,6
25475,2

9132,0
10404,0
1349,4
6154,5
291,6
3046,4
268,9
4846,9
25354,2

-936,1
-614,9
-21,2
-144,4
-228,8
-2672,8
-0,1
-158,7
-121,0

9
10
11
12

Socialinės apsaugos programa
Architektūros ir teritorijų planavimo programa
Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos
programa
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ

5676,5
374,0
40,6

5621,7
199,1
40,4

-54,8
-174,9
-0,2

71837,0

66709,1

-5127,9

Daugiausiai planuotų asignavimų nepanaudota:
- 2672,8 tūkst. Lt Statybos programoje numatytoms priemonėms, finansuojamoms paskolų
lėšomis, įgyvendinti, iš jų: 645,2 tūkst. Lt - Meilės alėjos rekonstrukcijai; 500,0 tūkst. Lt –
Palangos globos namų modernizavimui; 461,9 tūkst. Lt – Jūratės gatvės su aikšte rekonstrukcijai;
169,9 tūkst. Lt – Botanikos parko istorinės dalies renovacijai; 103,5 tūkst. Lt – Stasio Vainiūno
meno mokyklos pastato atnaujinimui ir kt.;
- 936,1 tūkst. Lt Bendrosios programos priemonėms vykdyti, iš jų: 382,1 tūkst. Lt
nepanaudota ilgalaikio materialiojo turto remontui ir 110,0 tūkst. Lt miesto autobusų stotelių
įsigijimui. Pažymėtina, kad už stotelių įsigijimą buvo apmokėta 2014 metais, pasibaigus
teisiniams ginčams dėl įsipareigojimų nevykdymo;
- 614,9 tūkst. Lt nepanaudota Ūkio ir turto programoje

numatytoms priemonėms

finansuoti, iš jų 203,0 tūkst. Lt palūkanų ir 570,2 tūkst. Lt paskolų grąžinimui pagal suteiktą
garantiją UAB „Palangos šilumos tinklai“.
2013 metų Savivaldybės biudžeto rezultatas – 5010,6 tūkst. Lt lėšų likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje, t. y. biudžeto pajamos viršijo išlaidas.

2. Dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų ataskaitų
Audito metu nustatyti atskirai pagal subjektus reikšmingi pastebėjimai ir klaidos pateikti
tiems subjektams adresuotose audito ataskaitose. Šios klaidos ir neatitikimai neturi reikšmingos
įtakos savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniui ir kitoms ataskaitoms, todėl šioje audito
ataskaitoje nepateikiamos.

3. Dėl savivaldybės turto ir lėšų valdymo, naudojimo ir disponavimo
jais
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,
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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 patvirtino8 Palangos miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo
tvarkos aprašą, pagal kurį Savivaldybės administracijos sudaromos sutartys turi būti rašytinės formos.
Civilinio kodekso 6.192 straipsnio 4 dalis 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
sausio iki kovo mėn.9, antras – nuo kovo mėn. iki metų pabaigos10. 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
8

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimas Nr. T2-154 „Dėl Palangos miesto savivaldybės
vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
9
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).
10
2013-03-01 pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 21-PS dėl paslaugų teikimo 2013 metų kovo-gruodžio
mėnesiais, vertė 4414,79 tūkst. Lt (su PVM).

11
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 straipsnio 2 dalį 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
asignavimų11, 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 nutartimi12 nutarė, kad Palangos miesto
savivaldybė turi grąžinti ieškovui be teisinio pagrindo turimas lėšas 500 tūkst. Lt bei sumokėti
priskaičiuotas palūkanas.
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 būti grąžinami 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

metų

pabaigoje

Savivaldybės

privatizavimo

fondas

disponavo

reikiama

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 taisyklėms13,
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
11

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.
12
Lietuvos aukščiausiojo teismo 2012-12-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-559/2012.
13
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).
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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 įstatymo14 reikalavimus ir aukščiau nurodytas taisykles, abi sutartys buvo
sudarytos ne konkurso būdu, todėl negalime patvirtinti, kad 2013 metais iš savivaldybės biudžeto
vežėjo paslaugoms apmokėti 92,8 tūkst. Lt buvo panaudota racionaliai.
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 įstatymo15, 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.
3.5. Dėl biudžeto lėšų naudojimo savivaldybės biudžetinėse įstaigose
3.5.1. Pagal lopšelio-darželio „Pasaka“ pateiktus darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius
ir banko sąskaitų išrašus nustatėme, kad įstaigos vyriausioji buhalterė D. K. į savo asmeninę
sąskaitą persivesdavo darbo užmokestį didesnį nei jai buvo priskaičiuota išmokėti suma už
atitinkamą mėnesį. Tokiu būdu per 2013 metus buhalterė neteisėtai išsimokėjo 10021 Lt daugiau
atlyginimo darbuotojų ir savivaldybės biudžeto sąskaita. Nustačius lėšų skirtų darbo užmokesčiui
naudojimo pažeidimus, nuspręsta audito apimtį praplėsti ir audito procedūras šioje srityje atlikti
nuo 2011 metų birželio mėnesio (buhalterės darbo pradžia šioje įstaigoje). Nustatyta, kad per
laikotarpį nuo 2012 metų liepos mėnesio iki 2014 metų balandžio mėnesio buhalterė neteisėtai į
savo asmeninę sąskaita persivedė 12215,76 Lt daugiau, iš jų 5543,02 Lt iš darbuotojų priskaičiuoto
darbo užmokesčio ir 6672,74 Lt iš savivaldybės biudžeto lėšų.
3.5.2. Biudžeto sandaros įstatymas asignavimų valdytojus įpareigoja naudoti biudžeto
lėšas pagal paskirtį, o nepanaudotas lėšas - grąžinti į savivaldybės biudžetą. Audito metu nustatyta,
14

1996-08-13 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas Nr. I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
1998-05-12 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
Nr. VIII-729 (su vėlesniais pakeitimais).
15

13
kad lopšelio-darželio „Pasaka“ apskaitos registruose užregistruota ir finansinės būklės ataskaitoje
nurodyta gautina suma 5,6 tūkst. Lt. Pagal įstaigos pateiktus likučių suderinimo aktus, nustatyta,
kad lopšelis-darželis „Pasaka“ avansu sumokėjo mokesčius: 2,7 tūkst. Lt Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybai ir 2,9 tūkst. Lt Valstybinei mokesčių inspekcijai. Nesilaikant Biudžeto
sandaros įstatymo nuostatų, įstaiga negrąžino į savivaldybės biudžetą nepanaudotus asignavimus
programai vykdyti ir juos panaudojo sekančių metų išlaidoms dengti (avansiniam mokėjimui).
Pažymėtina, kad įstaiga planuodama išlaidas avansinio mokėjimo suma nesumažino 2014 metams
planuotų asignavimų.
3.5.3. Lopšelis-darželis „Žilvinas“ 2013 metais buvo VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto
produktų rinkos reguliavimo agentūros (toliau vadinama LŽŪMPRRA) vykdomos programos
„Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ dalyviu. Pagal minėtos programos
patvirtintas16 administravimo taisykles parama mokiniams už vaisius ir daržoves, suvartotus
ugdymo įstaigos mokymosi/lankymo dienomis, mokama pateikus mokėjimo prašymus bei išdalytų
vaisių ir daržovių žurnalo išrašus per tris mėnesius po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
Pagal įstaigos pateiktus dokumentus nustatyta, kad mokėjimo prašymai paramos išmokai
gauti už 2013 metų sausio–gegužės mėnesius buvo pateikti tik 2013-11-28, nesilaikant nustatytų
terminų (už sausį - vėluojant pateikti 8 mėnesius; už vasarį - 7 mėnesius; už kovą - 6 mėnesius; už
balandį - 5 mėnesius; už gegužę - 4 mėnesius). Dėl pavėluotai pateiktų mokėjimo prašymų bei
išdalytų vaisių ir daržovių žurnalo išrašų, kurie buvo pateikti negaliojančios formos, LŽŪMPRRA
mokėjimo prašymus atmetė, o už suvartotus vaisius ir daržoves paramos neskyrė. Nustatyta, kad
lopšelis-darželis „Žilvinas“ per 2013 metų sausio-gegužės mėnesius vaikams išdalino vaisių ir
daržovių už 4,0 tūkst. Lt, įsigytų iš Savivaldybės biudžeto ir įstaigos uždirbtų pajamų (tėvų įnašų).
3.5.4. Palangos miesto savivaldybės taryba patvirtinto užmokesčio už vaiko išlaikymą
mokyklose mokėjimo tvarką17, kurioje numatyti atitinkami reikalavimai suteikiant lengvatas
tėvams už jų vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Audituojant savivaldybės lopšeliusdarželius nustatyta, kad visos šios įstaigos 2013 metais, suteikdamos lengvatas, nesilaikė nurodytų
reikalavimų:
-

lopšeliai-darželiai „Nykštukas“, „Gintarėlis“ ir „Sigutė“, nesilaikant minėtos tvarkos,

2013 metais nepareikalavo prašymų iš tėvų dėl 100 proc. lengvatų suteikimo. Nesant nurodytų
prašymų, mes negalime patvirtinti, kad tokios lengvatos buvo suteiktos pagrįstai;
-

lopšeliai-darželiai „Ąžuoliukas“, „Žilvinas“, „Gintarėlis“, „Sigutė“ ir „Pasaka“ 2013

metais skyrė 50 proc. dydžio lengvatas motinoms, kurios nepateikė pažymos, pagrindžiančios
vienišos motinos statusą, todėl mes negalime patvirtinti, kad tokia lengvata buvo pasinaudota
teisėtai.
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Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013-05-22 įsakymu Nr. 3D-374 „Dėl vaisių vartojimo skatinimo vaikų
ugdymo įstaigose 2013-2014 mokslo metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“
17
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimas Nr. T2-322 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą
Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose“.
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Aukščiau paminėtu sprendimu Savivaldybės taryba nuo 2013 metų sausio 1 dienos taip
pat nustatė ir vieno vaiko maitinimo pinigines normas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir
globos grupių vaikams. Atliekant auditus priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatyta, kad
lopšeliai-darželiai „Nykštukas“, „Ąžuoliukas“ ir „Žilvinas“ viršijo nustatytą normą, todėl vaikų
maitinimui 2013 metais buvo panaudota 1,1 tūkst. Lt daugiau lėšų. Pažymime, kad šios normos
viršijimo pagrindinė priežastis ta, kad Savivaldybės tarybos nustatytos vaikų maitinimo normos
nebuvo suderintos su pinigų suma, skiriama iš valstybės biudžeto nemokamam vaikų maitinimui.
3.5.5. 2013 metais lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ iš Savivaldybės administracijos
Socialinės rūpybos skyriaus buvo pervesta 29,2 tūkst. Lt vaiko globos išmokų globotinių
išlaikymui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rekomendacijomis viešojo
sektoriaus subjektams teikiantiems ir finansuojantiems socialinės globos paslaugas, nuo 2013 metų
globos išmokos įstaigos apskaitoje priskiriamos prie įstaigos pajamų už teikiamas paslaugas. Pagal
Savivaldybės tarybos18 patvirtintas Palangos miesto savivaldybės Biudžeto sudarymo ir vykdymo
taisykles įstaiga gautas pajamas už suteiktas paslaugas turi pervesti į Savivaldybės iždo atitinkamą
sąskaitą. Nesilaikant minėtų taisyklių, lopšelis–darželis „Ąžuoliukas“ į Savivaldybės iždą
nepervedė 29,2 tūkst. Lt pajamų, gautų už suteiktas paslaugas ir be patvirtintos sąmatos
panaudojo 22,9 tūkst. Lt globojamų vaikų išlaidoms dengti.
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, todėl
mes negalime patvirtinti, kad 92,8 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų buvo panaudota racionaliai.
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.
Lopšelio-darželio „Pasaka“ darbuotojų ir savivaldybės biudžeto sąskaita buhalterė neteisėtai į
savo asmeninę sąskaitą persivedė 12215,76 Lt daugiau darbo užmokesčio.
Nesilaikant Biudžeto sandaros įstatymo, lopšelis-darželis „Pasaka“ negrąžino į biudžetą 5,6
tūkst. Lt nepanaudotų asignavimų, nes juos panaudojo mokesčių avansiniam mokėjimui.
Lopšelis-darželis „Žilvinas“ ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo grupių vaikų
maitinimui iš savivaldybės biudžeto ir gautų pajamų apmokėjo 4086,27 Lt daugiau, nes laiku
nepateikė paraiškos LŽŪMPRRA paramai gauti.
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Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011-07-14 sprendimas Nr. T2-88 „Dėl Palangos miesto savivaldybės
biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“.
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Savivaldybės lopšeliai-darželiai 2013 metais, suteikdami lengvatas, nesilaikė Palangos miesto
savivaldybės tarybos patvirtintos užmokesčio už vaiko išlaikymą mokyklose mokėjimo tvarkos, ir
lengvatas suteikė, neturėdami reikiamų dokumentų.
Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ į Savivaldybės iždą nepervedė 29,2 tūkst. Lt pajamų, gautų
už suteiktas paslaugas ir be patvirtintos sąmatos panaudojo 22,9 tūkst. Lt globojamų vaikų
išlaidoms dengti.

4. Rekomendacijos
Atsižvelgiant į tai, kad rekomendacijos dėl aukščiau nustatytų neatitikimų buvo pateiktos
atliekant auditus atitinkamuose subjektuose, šioje audito ataskaitoje rekomendacijų nebeteikiame.
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