RIETAVO SAVIVALDYBöS KONTROLöS
IR AUDITO TARNYBA
IŠVADA
DöL RIETAVO SAVIVALDYBöS 2009 METŲ BIUDŽöTO ĮVYKDYMO ATASKAITOS

2010 m. birželio 11 d. Nr. 4
Rietavas

1. Rietavo savivaldyb÷s (toliau – Savivaldyb÷) kontrol÷s ir audito tarnyba, vykdydama
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo,
Savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento nuostatas ir savo nuostatus, atliko 2009 metų Savivaldyb÷s
biudžeto įvykdymo ataskaitos (toliau – Ataskaita) vertinimą ir auditus, nustatytus veiklos plane ir
metin÷je audito programoje. Ataskaitos vertinimo ir auditų pagrindinis tikslas − nustatyti, ar
Ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal Lietuvos Respublikos ir Savivaldyb÷s tarybos
teis÷s aktų reikalavimus, nustatytus Ataskaitos rengimui. Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatymą ir Savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentą už Ataskaitos parengimą ir pateikimą
Savivaldyb÷s tarybai yra atsakinga Savivaldyb÷s administracija. Pagal Savivaldyb÷s biudžeto
sudarymo, vykdymo ir vykdymo atskaitomyb÷s taisykles už Ataskaitos parengimą ir pateikimą
Savivaldyb÷s administracijos direktoriui atsakingas Savivaldyb÷s administracijos Teis÷s ir finansų
skyrius, už pateikimą Savivaldyb÷s tarybai – Savivaldyb÷s administracijos direktorius. Savivaldyb÷s
biudžeto vykdymą organizuoja Savivaldyb÷s administracijos direktorius. Pagal Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymą ir Savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentą Savivaldyb÷s kontrolieriaus
pareiga pateikti Savivaldyb÷s tarybai išvadą d÷l Ataskaitos (toliau – Išvada).
2. Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnyba Ataskaitos vertinimą ir auditus atliko pagal
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir
Valstybinio audito reikalavimus. Ataskaitos vertinimas ir suplanuoti auditai buvo atlikti taip, kad
būtų pakankamas pagrindas nuomonei pareikšti.
Audito metu buvo įvertinta, ar Ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal
teis÷s aktų reikalavimus, reglamentuojančius Ataskaitos sudarymą, ar joje n÷ra reikšmingų
iškraipymų, lyginant Ataskaitos duomenis su audituotų Savivaldyb÷s biudžeto įvykdymo ataskaitų,
Savivaldyb÷s biudžeto asignavimų valdytojų sąmatų įvykdymo ataskaitų duomenimis ir kitais
Savivaldyb÷s administracijos tvarkomais duomenimis. Įvertinti Ataskaitos sudarymo metodai ir

šaltinių tinkamumas. Tikiuosi, kad atliktas Ataskaitos vertinimas ir auditai suteikia pakankamą
pagrindą mūsų nuomonei pareikšti.
3. Pagal atlikto Ataskaitos vertinimo ir auditų rezultatus, Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito
tarnybos nuomone, 2009 metų Ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta ir pateikta
Savivaldyb÷s tarybai pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo ir kitų teis÷s aktų
reikalavimus, nustatytus Ataskaitos sudarymui, joje n÷ra reikšmingų iškraipymų, lyginant su
Savivaldyb÷s biudžeto įvykdymo ataskaitomis, asignavimų valdytojų pateiktomis sąmatų įvykdymo
ataskaitomis ir kitais Savivaldyb÷s administracijos tvarkomais duomenimis, iš kurių ji sudaryta.
4. Nuomonei d÷l Ataskaitos išliekant besąlyginei, atkreiptas d÷mesys į šiuos pasteb÷jimus:
4.1 2009 metais 1352,9 tūkst. Lt padid÷jo Savivaldyb÷s įsipareigojimai.
4.2 2009 metais 847,5 tūkst. Lt padid÷jo Savivaldyb÷s biudžetinių įstaigų įsipareigojimai
iš biudžeto l÷šų.

Rietavo savivaldyb÷s kontrolier÷

Janina Gedmintien÷

ĮŽANGA
Rietavo savivaldyb÷s 2009 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos finansinis (teis÷tumo) auditas
atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, patvirtintu Kontrol÷s ir
audito tarnybos 2010 metų veiklos planu ir 2010 m. geguž÷s m÷n. 13 d. Savivaldyb÷s kontrolieriaus
pavedimu Nr. KT-1.
Audito objektas - Išvada d÷l Rietavo savivaldyb÷s 2009 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos.
Audituojamas subjektas – Rietavo savivaldyb÷s administracija. Adresas: Laisv÷s a. 3,
Rietavas. Įstaigos kodas 188747184.
Audito tikslas – nustatyti, ar Savivaldyb÷s biudžeto ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais
parengta pagal Lietuvos Respublikos teis÷s aktų reikalavimus, nustatytus ataskaitai įvertinti, ar skirti
asignavimai panaudoti programose nustatytiems tikslams įgyvendinti, ar naudojant asignavimus
nepadaryta teis÷s aktų pažeidimų, taip pat pateikti informaciją, kaip buvo vykdomas 2009 metų
Savivaldyb÷s biudžetas.
Audituojamas laikotarpis – 2009 metai.
Auditą atliko Savivaldyb÷s kontrolier÷ Janina Gedmintien÷ (biudžeto pajamos ir išlaidos,
skolinių įsipareigojimų sritis, debitinis ir kreditinis įsiskolinimai).
Savivaldyb÷s biudžeto įvykdymo ataskaitą rengia Savivaldyb÷s administracija, remdamasi
savivaldyb÷s biudžeto apskaitos duomenimis –

Savivaldyb÷s biudžeto gautomis pajamomis ir

savivaldyb÷s biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų asignavimų ir asignavimų valdytojų
pateiktomis biudžeto programų sąmatų įvykdymo ataskaitomis.

Savivaldyb÷s

administracijos

direktoriumi per audituojamą laikotarpį dirbo Vytautas Dičiūnas, Teis÷s ir finansų skyriaus ved÷ju Leonas Vespenderis, atsakinga už Ataskaitos perengimą – teis÷s ir finansų skyriaus vyr. specialist÷
Rūta Bagdonien÷.
Ši audito ataskaita yra sud÷tin÷ išvada, kurios pagrindas yra finansinių auditų, atliktų 2009
metais, ataskaitos. Tod÷l savo nuomonę buvo galima pareikšti tik d÷l sričių, kurios buvo audituotos.
Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus, o nepriklausoma
nuomon÷ apie finansinę atskaitomybę ir kitas ataskaitas, Savivaldyb÷s biudžeto l÷šų naudojimą
įstatymų nustatytiems tikslams įgyvendinti pareiškiama audito išvadoje.

AUDITO APIMTIS IR METODAI

Atliekant finansinį (teis÷tumo) auditą buvo vertinta

pagal 2010 m. sausio 1 d. būklę:

Savivaldyb÷s biudžeto įvykdymo ataskaita (F. Nr. 1-sav. – metin÷), Savivaldyb÷s biudžeto išlaidų
sąmatos įvykdymo ataskaita (F. Nr. 2-sav. – metin÷), Savivaldyb÷s skolinių įsipareigojimų ir suteiktų
garantijų bei paskolų ataskaita (F. Nr. 3-sav. – metin÷), Ilgalaikių paskolų naudojimo ataskaita (F. Nr.

4-sav. – metin÷), Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita (F. Nr. 6 – metin÷), Valstyb÷s l÷šų,
skirtų kapitalo investicijoms finansuoti, panaudojimo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų
projektus ataskaita (F. Nr. B-11 – metin÷), Savivaldyb÷s biudžeto išlaidų moksleivio krepšeliui
finansuoti įvykdymo ataskaita (F. Nr. B-13 – metin÷), Savivaldyb÷s biudžeto išlaidų plano
valstybin÷ms (perduotoms savivaldyb÷ms) funkcijoms atlikti ataskaita (F. B-14 – metin÷),
Savivaldyb÷s biudžeto išlaidų valstybin÷ms (perduotoms savivaldyb÷ms) funkcijoms atlikti ataskaita
(F. Nr. B-15 – metin÷).
Finansinis auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus.
Siekiant gauti įrodymų, reikalingų audito tikslams pasiekti, buvo įvertinta Savivaldyb÷s
administracijos vidaus kontrol÷ ir jos rizika savivaldyb÷s biudžeto planavimo, jo vykdymo srityse.
Ištirtos aukščiausio lygio vidaus kontrol÷s procedūros Švietimo programoje, įvertinta, ar jos
veiksmingos ir veikia nuosekliai per visą audituojamą laikotarpį. Įvertintas galimas poveikis
kontrol÷s rizikos veiksnių finansinių ataskaitų rodiklių teisingumui. Atliktos savarankiškos audito
procedūros.
Atliekant auditą buvo vadovaujamasi pateiktais dokumentais – informaciniais šaltiniais,
kuriuos pateik÷ Savivaldyb÷s administracijos Teis÷s ir finansų skyrius.
Apribojimas. Pateikiant Išvadą d÷l Savivaldyb÷s biudžeto įvykdymo ataskaitos nebuvo
atliktas viso biudžeto finansinis auditas, o remtasi atliktų 2009 metų finansinių auditų nustatytais
dalykais.
Biudžeto sudarymą ir vykdymą reglamentavo Lietuvos Respublikos 2009 metų valstyb÷s
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos
biudžeto sandaros įstatymas Valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo
taisykl÷s, kiti teis÷s aktai.

PASTEBöJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS

SAVIVALDYBöS BIUDŽETO PAJAMOS

Savivaldyb÷s biudžetas buvo patvirtintas 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-61. Iš viso
buvo patvirtinta 25510,7 tūkst. Lt

Savivaldyb÷s biudžeto pajamų ir išlaidų. Per metus pajamų ir

asignavimų planai keit÷si ir buvo tikslinami. 2010 m. sausio 1 d. patikslintas pajamų planas sudar÷
23920,2 tūkst. Lt, įvykdyta – 22462,4 tūkst. Lt.

1 lentel÷. Savivaldyb÷s biudžeto pajamų plano ir jo įvykdymo rezultatai
Tūkst. Lt
Pajamų
ekonomin÷s
klasifikacijos
kodas
1.1

Pajamų pavadinimas

Mokesčiai, iš jų:
Sav išlaidų struktūroms išlyginti
Gyv. Pajamų mok. Pajamų mokesčiui
išlyginti
Turto mokesčiai
Prekių ir paslaugų mokesčiai
Turto pajamos
Kitos pajamos
Pajamos iš baudų ir konfiskacijų
Ilgalaikio turto realizavimo pajamos
Likučiai metų pradžioje
Dotacijos iš kitų valdymo lygių
Iš kitų savivaldybių gautos mokinio
krepšelio l÷šos
Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir
sandoriai

1.3
1.4
4.1
4.2
4.3.1
3.1.1
3.
3.2

Patikslintas
ataskaitinio
laikotarpio planas

Įvykdyta

Skirtumas tarp
įvykdymo ir plano
(+); (-)

10495,0
4323,0
2351,0

9108,1
3220,0
1995,0

-1386,9
-1103,0
-356,0

266,0
691,1
170,0
498,7
120,0
196,0
11477,7
5,7

335,2
563,8
146,5
538,9
106,4
18,4
196,0
11443,4
5,7

+69,2
-127,3
-23,5
+40,2
-88,7
+18,4
0,0
-34,3
0,0

23920,2

22462,4

-1457,8

2009 metus Savivaldyb÷s taryba pagal parengtus sprendimų projektus Savivaldyb÷s biudžeto
pajamų planą tikslino priimdama 6 sprendimus, kuriuose pajamų planas sumažintas 1590,5 tūkst. Lt
ir sudar÷ 23920,2 tūkst. Lt.
Patikslintas Savivaldyb÷s biudžeto pajamų planas įvykdytas 93,9 proc.
Biudžeto įvykdymas viršytas:
•

Turto mokesčiai – 335,2 tūkst. Lt (įvykdyta 126,0 proc.)

•

Kitos pajamos – 538,9 tūkst. Lt (įvykdyta 108,1 proc.)

Neįvykdyta:
•

Gyventojų pajamų mokestis – 9108,1 tūkst. Lt (įvykdyta 86,8 proc.)

•

Prekių ir paslaugų mokesčiai – 563,8 tūkst. Lt (įvykdyta 81,6 proc.), iš jų: rinkliava už

atliekų tvarkymą – 437,4 tūkst. Lt (įvykdyta 79,8 proc.)
•

Turto pajamos – 146,5 tūkst. Lt (įvykdyta 86,2 proc.)

•

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 106,4 tūkst. Lt (įvykdyta 88,7 proc.)

1 diagrama. Pajamų įvykdymo rodiklių pasikeitimas per 2006-2009 metus.
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Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (2004-04-13 Nr. IX - 2112)
19 str. Valstybin÷ mokesčių inspekcija įpareigota užtikrinti, kad mokesčiai į biudžetą būtų sumok÷ti.
Analizuojant Savivaldyb÷s biudžeto pajamų plano įvykdymą, pagal Telšių apskrities Valstybin÷s
mokesčių inspekcijos pateiktą nepriemokų pažymą Savivaldyb÷s biudžetui nepriemokos 2010-01-01
sudar÷ 85,5 tūkst. Lt (įskaitant mokesčio delspinigius ir baudas) ir, lyginant su 2009-01-01,
nepriemoka padid÷jo 0,9 tūkst. Lt. Mokesčių rūšių atžvilgiu nepriemoka keit÷si taip:
– gyventojų (taip pat fizinių asmenų) pajamų mokesčio nepriemoka padid÷jo 2,8 tūkst. Lt;
– žem÷s mokesčio nepriemoka padid÷jo 5,5 tūkst. Lt;
– įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio nepriemoka sumaž÷jo 3,2 tūkst. Lt;
– aplinkos teršimo mokesčio nepriemoka sumaž÷jo 4,2 tūkst. Lt.
Struktūros atžvilgiu mokestin÷ nepriemoka keit÷si taip:
– atid÷ti mok÷jimai padid÷jo 3,2 tūkst. Lt;
– bankrutuojančių įmonių nepriemoka sumaž÷jo 3,0 tūkst. Lt;
– išieškota nepriemoka padid÷jo 0,7 tūkst. Lt.
Iš bendros nurodytos nepriemokos išieškotina nepriemoka yra 82,3 tūkst. Lt.
Savivaldyb÷s administracijos Teis÷s ir finansų skyrius, administruojantis žem÷s nuomos
mokestį, pateik÷ duomenis apie tai, kad 2009 metais priskaičiuota žem÷s nuomos mokesčio 109,3
tūkst. Lt, iš jų fiziniams asmenims – 49,4 tūkst. Lt, juridiniams asmenims – 59,8 tūkst. Lt. Per metus
sumok÷ta 111,9 tūkst. Lt. Valstybin÷s žem÷s nuomos mokesčio nepriemoka 2010-01-01 sudar÷ 12,7
tūkst. Lt ir delspinigiai – 0,9 tūkst. Lt.
Savivaldyb÷s taryba 2009 metais, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žem÷s mokesčio ir
Vietos savivaldos įstatymais, suteik÷ mokesčių lengvatas. Pagal Rietavo savivaldyb÷s administracijos
2010-01-11 raštą Nr. R4-52, suderintą su Telšių apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos Plung÷s

skyriaus ved÷ja V. Kazoniene, d÷l Rietavo savivaldyb÷s tarybos sprendimais suteiktų mokesčių
lengvatų 2009 metais Savivaldyb÷ negavo 53,0 tūkst. Lt mokestinių pajamų, iš jų: žem÷s mokesčio –
21,0 tūkst. Lt, nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens
telkinius – 7,2 tūkst. Lt, gyventojų pajamų mokesčio (už verslo liudijimus) – 24,8 tūkst. Lt ir vietin÷s
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – 0,0 tūkst. Lt.
Apribojimas. Savivaldyb÷s biudžeto pajamų auditas atliktas remiantis tik Valstybin÷s
mokesčių inspekcijos pateiktais mokesčių ir kitų įmokų į Savivaldyb÷s biudžetą apyskaitų
duomenimis. Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnyba neatlieka išsamaus pajamų audito, nes
įstatymais n÷ra suteikta kompetencija patikrinti Valstybin÷s mokesčių inspekcijos duomenų
teisingumo.
Iš viso į Savivaldyb÷s biudžetą įstaigos grąžino

76,0 tūkst. Lt nepanaudotų l÷šų. Iš jų

nepanaudota: 3,6 tūkst. Lt – specialiosios tikslin÷s dotacijos, 1,1 tūkst. Lt – valstybin÷s (perduotos
savivaldyb÷ms) funkcijų l÷šos, 71,3 tūkst. Lt sudaro likę asignavimai.
Rietavo savivaldyb÷s administracija grąžino 34,4 tūkst. Lt valstyb÷s biudžetui nepanaudotų
dotacijų iš jų:
– valstybin÷s (perduotos savivaldyb÷ms) funkcijų l÷šos – 30,8 tūkst. Lt, iš jų:
socialin÷s paramos mokiniams – 28,0 tūkst. Lt;
socialinių paslaugų – 1,1 tūkst. Lt;
laidojimo pašalpai skirtos l÷šos – 1,1 tūkst. Lt;
kompensacijoms skaičiuoti ir mok÷ti – 0,6 tūkst. Lt.
– dotacijos iš kitų valdymo lygių– 3,6 tūkst. Lt.
2 diagrama. Asignavimų pasiskirstymas pagal funkcijas
Asignavimų pasiskirstymas pagal funkcijas

Bendros valstyb÷s
paslaugos
Gynyba

3937,3
2865,9

72,7

Viešoji tvarka ir
visuomen÷s apsauga

193,6

Ekonomika

978,8

Aplinkos apsauga

738,3
608,9
15,1

Būstas ir komunalinis
ūkis
Sveikatos apsauga

1306,4
13203,2

Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialin÷ apsauga

Analizuojant Savivaldyb÷s biudžeto pajamų struktūrą, matyti, kad didžiausią lyginamąjį svorį
sudaro dotacijos – 50,94 proc. Palyginus dotacijas su 2008 metų dotacijomis, 2009 metais jos
sumaž÷jo 240,9 tūkst. Lt arba 2,1 proc.
Audito metu atlikus savarankiškas audito procedūras nustatyta, kad Savivaldyb÷s
biudžeto įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. ataskaitos (F. Nr. 1-sav. – metin÷) duomenys yra tikri ir
teisingi, reikšmingų klaidų ir neatitikimų sudarant šią metinę ataskaitą nenustatyta.

SAVIVALDYBöS BIUDŽETO IŠLAIDOS
Pagal Savivaldyb÷s biudžeto 2009 metų įvykdymo ataskaitą patikslintas planas sudar÷
23920,2 tūkst. Lt, įvykdymas – 22516,4 tūkst. Lt arba 94,13 proc. 2009 metais panaudota biudžeto
asignavimų – 22429,2 tūkst. Lt, iš jų: paprastosioms - 21273,5 tūkst. Lt, iš kurių darbo užmokesčiui 11278,3 tūkst. Lt turtui įsigyti - 1155,7 tūkst. Lt.
2009 metais Savivaldyb÷ vykd÷ 10 programų, kurioms panaudota 22429,2 tūkst. Lt biudžeto
l÷šų. Išlaidos pasiskirst÷ taip:
– Visuomen÷s ugdymo programa – 13334,3 tūkst. Lt;
– Sveikatos, socialin÷s paramos ir paslaugų įgyvendinimo programa – 2696,0 tūkst. Lt;
– Strategijos formavimo ir įgyvendinimo programa – 3914,9 tūkst. Lt;
– Teritorijos planavimo ir įgyvendinimo programa – 85,6 tūkst. Lt;
– Ekonomin÷s pl÷tros programa – 510,6 tūkst. Lt;
– Kaimo teritorijos vystymo ir žem÷s ūkio pl÷tros programa – 647,7 tūkst. Lt;
– Darbo rinkos rengimo ir įgyvendinimo programa – 82,6 tūkst. Lt;
– Aplinkos apsaugos r÷mimo programa – 128,4 tūkst. Lt ;
– Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo programa – 437,4 tūkst. Lt;
– Paskolų valdymo programa – 591,7 tūkst. Lt.
Analizuojant 2009 metų Savivaldyb÷s biudžeto asignavimus pagal valstyb÷s funkcijas
nustatyta, kad asignavimų panaudota mažiau nei patvirtinta (patikslintas planas):
• Bendros valstyb÷s paslaugos – 3384,1 tūkst. Lt (įvykdyta 85,95 proc.)
• Gynyba – 70,4 tūkst. Lt (įvykdyta 96,8 proc.)
• Ekonomika – 938,0 tūkst. Lt (įvykdyta 95,83 proc.)
• Aplinkos apsauga – 565,8 tūkst. Lt (įvykdyta 76,64 proc.)
• Poilsis, kultūra ir religija – 1234,0 tūkst. Lt ( įvykdyta 94,46 proc.)
• Švietimas – 12758,3 tūkst. Lt (įvykdyta 96,63 proc.)
• Būstas ir komunalinis ūkis – 532,0 tūkst. Lt (įvykdyta 87,37 proc.)
• Sveikatos apsauga – 14,1 tūkst. Lt (įvykdyta 93,38 proc.)
• Socialin÷ apsauga – 2738,9 tūkst. Lt ( įvykdyta 95,57 proc.)

Atlikus biudžeto išlaidų pagal valstyb÷s funkcijas analizę nustatyta, kad 2009 metų didžiausią
biudžeto išlaidų įvykdymo lyginamąjį svorį sudar÷ išlaidos:
- švietimui – 56,88 proc. arba 12758,3 tūkst. Lt;
- socialinei apsaugai, globai ir rūpybai – 12,21 proc. arba 2738,9 tūkst. Lt;
- Bendroms valstyb÷s paslaugoms – 15,08 proc. arba 3384,1 tūkst. Lt;
- Poilsiui, kultūrai ir religijai – 5,5 proc. arba 1234,0 tūkst. Lt;
- Ekonomikai – 4,18 proc. arba 938,0 tūkst. Lt;
- Aplinkos apsaugai – 2,52 proc. arba 565,8 tūkst. Lt.

Biudžeto išlaidų 2009 m. vykdymas ir struktūra pagal valstyb÷s funkcijas
(tūkst. Lt)
2009 m.
įvykdymo
lyginant
su 2008m.

2009m.

Išlaidos pagal valstyb÷s
funkcijas

2008 m.
Planas

Įvykdymas

Lyginant
su planu,
+;-

proc.

Išlaidų struktūra
proc.

2008
m.

2009 m.

1. Bendros valstyb÷s
paslaugos

6411,8

3937,3

3384,1

-553,2

52,78

25,92

15,08

2. Gynyba
3. Viešoji tvarka ir
visuomen÷s apsauga
4. Ekonomika
5. Aplinkos apsauga
6. Būstas ir
komunalinis ūkis
7. Sveikatos priežiūra
8. Poilsis, kultūra ir
religija
9. Švietimas
10. Socialin÷ apsauga
11. Kitoms
savivaldyb÷ms
perduotos moksleivių
krepšelio l÷šos

84,5
231,3

72,7
193,6

70,4
193,6

-2,3
0

83,3
83,7

0,34
0,93

0,31
0,86

1112,7
429,9
536,1

978,8
738,3
608,9

938,0
565,8
532,0

-40,8
-172,5
-76,9

84,3
131,6
99,2

4,5
1,74
2,17

4,18
2,52
2,37

15,0
1229,3

15,1
1306,4

14,1
1234,0

-1,0
-72,4

94,0
100,4

0,06
4,9

0,06
5,5

12721,4
1959,2
0,0

13203,2
2865,9
0,0

12758,3
2738,9
0,0

-444,9
-127,0
0,0

100,3
139,8
0,0

51,44
7,9
0,0

56,88
12,21
0,0

25606,2

23920,2

22429,2

-1491,0

100,0

100,0

87,59

Savivaldyb÷s biudžeto išlaidų struktūroje pagal funkcinę klasifikaciją didžiausia asignavimų
dalis tenka švietimui (56,88 proc.), socialinei apsaugai (12,21 proc.) ir bendrosioms valstyb÷s
paslaugoms (15,08 proc.). Lyginant su 2008 metais, žymesnis pakitimas matomas švietimo ir
socialin÷s apsaugos srityse. 2009 metais šioms funkcijoms panaudota atitinkamai 5,44 ir 4,31 proc.
daugiau l÷šų negu 2008 metais. 10,84 proc. 2009 metais sumaž÷jo bendros valstyb÷s paslaugos. Kitų
funkcijų kitimas nežymus.
Analizuojant Savivaldyb÷s biudžeto išlaidų vykdymą pagal ekonominę klasifikaciją, matyti,
kad didžiausia išlaidų dalis tenka darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokoms – 14818,7

tūkst. Lt arba 66,06 proc., prekių ir paslaugų naudojimui – 3625,0 tūkst. Lt arba 16,16 proc., turto
išlaidoms – 160,2 tūkst. Lt arba 07 proc., socialin÷ms išmokoms – 2294,8 tūkst. Lt arba 10,2 proc.,
kitoms išlaidoms – 185,8 tūkst. Lt arba 0,8 proc., sandoriams su materialiuoju turtu finansiniams
įsipareigojimams vykdyti – 1303,7 tūkst. Lt arba 5,81 proc. ir paskolų grąžinimui – 431,5 tūkst. Lt
arba 1,92 proc.
Audito metu atlikus savarankiškas audito procedūras nustatyta, kad Savivaldyb÷s
biudžeto įvykdymo 2010 m. sausio 1 d. ataskaitos (F. Nr. 1-sav. – metin÷, f. Nr. 2 – metin÷, F. B-14 –
metin÷, F. Nr. B-15 – metin÷) duomenys yra tikri ir teisingi, reikšmingų klaidų ir neatitikimų
sudarant šią metinę ataskaitą nenustatyta.

SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Savivaldyb÷s skolinius įsipareigojimus 2010 m. sausio 1 d. sudar÷ 1900,9 tūkst. Lt ilgalaikių
paskolų ir 54,0 tūkst. Lt – trumpalaikių paskolų. Grąžintų paskolų likutis metų pradžioje buvo 1614,9
tūkst. Lt, iš jų: ilgalaikių paskolų – 1466,0 tūkst. Lt, trumpalaikių paskolų – 148,0 tūkst. Lt. 2009
metais Savivaldyb÷ pa÷m÷ 843,2 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų inžinerinių tinklų pl÷timui ir investicinių
projektų finansavimui. Trumpalaikių paskolų paimta 200,0 tūkst. Lt. Jos panaudotos Rietavo
Savivaldyb÷s „Aušros“ katalikiškos mokyklos darbuotojų darbo užmokesčiui išmok÷ti. 2009 metais
Savivaldyb÷ suteik÷ 495,0 tūkst. Lt garantiją d÷l Savivaldyb÷s kontroliuojamų įmonių paskolų.
Bendroji savivaldyb÷s skola 2009 metais buvo 2100,0 tūkst. Lt, ir tai sudar÷ 63,4 proc. leidžiamo
skolinimosi limito.
Klaidų ir neatitikimų, sudarant Savivaldybių skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei
paskolų 2010 m. sausio 1 d. ataskaitą (F. Nr. 3-sav. – metin÷), nenustatyta.

DEBITINIS IR KREDITINIS ĮSISKOLINIMAS

Kreditinio įsiskolinimo likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš biudžeto l÷šų sudar÷ 2163,4
tūkst. Lt ir lyginant su likučiu metų pradžioje, padid÷jo 847,5 tūkst. Lt arba 64,4 proc. Debetinio
įsiskolinimo likutis metų pabaigoje buvo 57,2 tūkst. Lt , lyginant su metų pradžia sumaž÷jo 13,1
tūkst. Lt arba 18,63 proc.
Kreditinis įsiskolinimas susidar÷: d÷l 2009 m. gruodžio m÷nesį biudžetin÷ms įstaigoms
suteiktų paslaugų (šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos ir kt.) – 890,6 tūkst. Lt,
d÷l apskaičiuotos likusios (be išmok÷tų avansų) darbo užmokesčio sumos – 724,4 tūkst. Lt, prekių ir
paslaugų naudojimo – 890,6 tūkst. Lt, iš jų: kitų nesumok÷tų paslaugų – 563,4 tūkst. Lt, materialiojo
ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų – 860,7 tūkst. Lt.

Mano nuomone, kreditinio įsiskolinimo padid÷jimą sąlygojo 2009 metų Savivaldyb÷s
biudžeto pajamų plano neįvykdymas.

3 diagrama. Kreditorinio įsiskolinimo tendencijos 2006-2009 metais
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Klaidų ir neatitikimų, sudarant Savivaldyb÷s debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2009 m.
sausio 1 d. ataskaitą (F. Nr. 6-sav. – metin÷), nenustatyta. Įsiskolinimų, kurie būtų neįtraukti į
ataskaitą, 2009 m. Savivaldyb÷ netur÷jo.

MOKINIO KREPŠELIO LöŠOS

Vienam sutartiniam mokiniui nustatytas mokinio krepšelio dydis iki 2009 m. liepos 1 d. buvo
3738,0 Lt, nuo 2009 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. – 3635,0 Lt, o nuo 2009 rugs÷jo 1 d. – 3635,0
Lt.
Pagal patikslintą pajamų planą specialioji tikslin÷ dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
buvo 7491,0 tūkst. Lt. Iš kitų savivaldybių d÷l mokinių per÷jimo gauta 5,7 tūkst. Lt, kitoms
savivaldyb÷ms perduoti 3,0 tūkst. Lt. 2009 metais nepanaudotų ir grąžintų Finansų ministerijai
mokinio krepšelio l÷šų nebuvo.
Klaidų, sudarant Savivaldyb÷s biudžeto išlaidų mokinio krepšeliui finansuoti įvykdymo 2010
m. sausio 1 d. ataskaitą (F. Nr. B-13 – metin÷), nenustatyta.

VIDAUS KONTROLöS VERTINIMAS

Savivaldyb÷s biudžeto asignavimų panaudojimo teis÷tumas ir turto naudojimo efektyvumas
priklauso nuo to, ar vidaus kontrol÷s procedūros padeda rasti padarytas klaidas ir laiku jas ištaisyti.
Atliekant finansinius (teis÷tumo) auditus, Kontrol÷s ir audito tarnyba vertino audituojamų subjektų

vidaus kontrol÷s sistemą. Nustatyta, kad audituojami subjektai, išskyrus Savivaldyb÷s administraciją,
yra nedideli, tod÷l tinkamas pareigų pasiskirstymas ir efektyvių kontrol÷s procedūrų įdiegimas yra
ribotas. Mano nuomone, šią situaciją gal÷tų pagerinti stipresn÷ Savivaldyb÷s administracijos
(aukščiausio lygio) kontrol÷ biudžeto l÷šų ir turto naudojimo bei ataskaitų ir kitų duomenų pateikimo
srityje.

2009 METŲ FINANSINIŲ AUDITŲ APŽVALGA
Kontrol÷s ir audito tarnyba atliko 2 biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų duomenų bei
Savivaldyb÷s l÷šų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teis÷tumo ir jų naudojimo įstatymų
nustatytiems tikslams vertinimą. D÷l finansinių ataskaitų duomenų ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo teis÷tumo pareikštos sąlygin÷s nuomon÷s.
Auditų metu, t.y. prieš sudarant finansinę atskaitomybę ir ją teikiant Savivaldyb÷s
administracijos Teis÷s ir finansų skyriui, atsižvelgdamos į Kontrol÷s ir audito tarnybos siūlymus,
įstaigos nurodytus apskaitos ir atskaitomyb÷s trūkumus ir klaidas ištais÷. Tačiau nustatyta reikšmingų
klaidų, kurios audito metu nebuvo ar negal÷jo būti ištaisytos, tod÷l buvo pareikštos sąlygin÷s
nuomon÷s apie 2009 metų finansines ataskaitas (žr. www.rietavas.lt).

BAIGIAMOJI DALIS

2009 metų Ataskaitos sudarymo teisinis reglamentavimas iš esm÷s nepasikeit÷, tod÷l Išvados
rengimo strategija nebuvo keista.
Nustačius Išvados rengimo tikslus, atlikta Savivaldyb÷s 2004 – 2008 metų biudžeto vykdymo
analiz÷, pateiktos Savivaldyb÷s biudžeto bendrosios tendencijos. Strategija buvo pasirinkta taip, kad
Išvadoje būtų pateikta Savivaldyb÷s tarybai naudinga informacija ir darbo rezultatų pagrindu būtų
atliktas Ataskaitos vertinimas.
Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnyba Išvadą reng÷ remdamasi atliktų finansinių auditų
rezultatais ir Ataskaitos vertinimu. Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnyba Ataskaitos sudarymą
analizavo ir vertino pagal reikalavimus, nustatytus Biudžeto sandaros įstatyme ir Savivaldyb÷s
biudžeto taisykl÷se. Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnyba auditus atliko vadovaudamasi Vietos
savivaldos įstatymu, Valstybinio audito reikalavimais, tarnybos nuostatais, metų veiklos planu ir
audito programa. Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybos atliktų auditų apimtis, metodai, faktai,
išvados ir rekomendacijos išd÷stytos audito ataskaitose, o nuomon÷ apie audituotas finansines
ataskaitas, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teis÷tumą yra teikiama finansinių auditų
išvadose. Visos audito ataskaitos ir audito išvados teis÷s aktų nustatyta tvarka pateiktos Savivaldyb÷s
merui, Savivaldyb÷s administracijos direktoriui ir audituotų subjektų vadovams. Auditai buvo

planuoti ir atlikti taip, kad, būtų gautas pakankamas užtikrinimas d÷l Savivaldyb÷s biudžeto
įvykdymo ataskaitų, kurių duomenimis remiantis rengiama Ataskaita, tinkamo parengimo ir
pateikimo.
Išvada parengta norint įvertinti, ar Ataskaita parengta pagal Lietuvos Respublikos ir
Savivaldyb÷s institucijų teis÷s aktų reikalavimus, nustatytus Ataskaitos rengimui.

Savivaldyb÷s kontrolier÷
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