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ĮŽANGA
Valstybinio audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o
nepriklausoma nuomonė dėl biudžeto programų sąmatų vykdymo ataskaitų, valstybės lėšų ir turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
pareiškiama valstybinio audito išvadoje.
Audituojamas laikotarpis – 2011 metai.
Audito tikslas – teisėtumo požiūriu įvertinti valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų
savivaldybių biudžetams 2012 metams planavimą; 2011 metų biudžeto programų sąmatų vykdymo
ataskaitose pateiktus duomenis apie specialiąsias tikslines dotacijas ir pareikšti nepriklausomą
nuomonę; valstybės lėšų ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audituojamas subjektas – Kėdainių rajono savivaldybė, adresas: J. Basanavičiaus g. 36, 57288
Kėdainiai.
Audituojamu laikotarpiu savivaldybei iki 2011 m. balandžio 12 d. vadovavo merė Nijolė
Naujokienė, nuo 2011 m. balandžio 13 d. – Rimantas Diliūnas. Kėdainių rajono savivaldybės
administracijai audituojamu laikotarpiu vadovavo direktorius Romualdas Gailiūnas. Pasikeitus
savivaldybės administracijos struktūrai, nuo 2011 m. gegužės 17 d. panaikinus departamentus ir
įsteigus skyrius, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja dirba Janina Aksinavičienė, Apskaitos skyriaus
vedėja – Rasa Vitkutė.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinamos Kėdainių rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto programų
sąmatų vykdymo ataskaitos:
– Biudžeto išlaidų mokinio krepšeliui finansuoti vykdymo 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaita
(forma Nr. SB-1);
– Biudžeto išlaidų plano valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
2011 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. SB-2);
– Biudžeto išlaidų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
vykdymo 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. SB-3).
Savivaldybei Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu1 buvo patvirtinta 68 528,1 tūkst. Lt specialiųjų tikslinių
dotacijų, iš jų: 24 724,2 tūkst. Lt – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
atlikti, 42 071,0 tūkst. Lt – mokinio krepšeliui finansuoti, 1 732,9 tūkst. Lt – iš apskričių perduotoms
įstaigoms išlaikyti. Iš viso savivaldybė gavo 67 744,6 tūkst. Lt valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių
dotacijų, o panaudojo 66 662,5 tūkst. Lt – 1 082,1 tūkst. Lt nepanaudotų valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų grąžino į valstybės biudžetą.
Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos savivaldybės tarybos sprendimu2 buvo paskirstytos 59
asignavimų valdytojams savivaldybės programoms vykdyti.
Savivaldybei pagal sudarytas su valstybės institucijomis (įstaigomis) finansavimo sutartis iš
viso buvo skirta 31 585,1 tūkst. Lt valstybės investicijų ir kitoms programoms ir priemonėms vykdyti.
Savivaldybė 2011 metais gavo 26 276,5 tūkst. Lt, panaudojo 25 696,9 tūkst. Lt (žr. 1 priedą).
Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto likutinė
vertė 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 60 085,8 tūkst. Lt.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad savivaldybės biudžeto programų
sąmatų vykdymo ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų ir valstybės lėšos ir turtas valdomas,
naudojamas ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus
kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir
sudarytų sandorių.
1

Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2010-12-09
Nr. XI-1210, 4 ir 5 priedėliai.
2
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2011-02-04 sprendimo Nr. TS-4 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto
tvirtinimo“ 9 ir 10 priedai.
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

5

Valstybinio audito ataskaita

Savivaldybėje suplanavome ir atlikome audito procedūras, kurių metu vertinome 2011 metų
ataskaitų duomenis bei valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą.
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, 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).
Taip pat buvo vertinama, kaip audituojamas subjektas laikėsi įstatymų ir kitų teisės aktų,
sutartinių įsipareigojimų ir kt. Teisėtumo požiūriu įvertintas valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių
dotacijų 2012 metams planavimas.
Svarbiausiose audito srityse (mokinio krepšelio ir valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei)
funkcijų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, prekių ir paslaugų naudojimo ir socialinių
išmokų (pašalpų) išlaidų) atliktos mažos arba vidutinės apimties savarankiškos audito procedūros. Be
to, savarankiškos audito procedūros atliktos lėšų kapitalo investicijoms finansuoti, savivaldybės
patikėjimo teise valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, pirkimo sutarčių vykdymo
srityse. Tam buvo atrinkti audito pavyzdžiai, kurie geriausiai reprezentavo visumą. Vertindami, kaip
laikomasi teisės aktų, atsižvelgėme į aplinkybes, priežastis ir pasekmes.
Audito įrodymai gauti taikant skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo, analitines ir kitas audito
procedūras.
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
1. Pastebėjimai dėl savivaldybės biudžeto programų sąmatų
vykdymo ataskaitų duomenų
Įvertinę savivaldybės 2011 metų biudžeto programų sąmatų vykdymo ataskaitose pateiktus
duomenis apie specialiąsias tikslines dotacijas, reikšmingų klaidų ir neatitikimų nenustatėme.

2. Pastebėjimai dėl valstybės turto ir lėšų valdymo,
naudojimo, disponavimo jais teisėtumo
Įvertinę valstybės lėšų ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumą, reikšmingų klaidų ir neatitikimų nenustatėme.

3. Vidaus kontrolės sistemos įvertinimas
Vidaus kontrolės sistema savivaldybėje valdant, naudojant ir disponuojant valstybės lėšomis ir
valstybės turtu, išskyrus nereikšmingas išimtis, atitinka jai keliamus reikalavimus, todėl ji vertinama
kaip gera.

4. Rekomendacijos
Savivaldybės administracija audito metu ištaisė nustatytus pažeidimus ir įgyvendino pateiktas
rekomendacijas:
– Savivaldybėje nebuvo sutikrinami šilumos ir karšto vandens paslaugų tiekėjų pateikti
duomenys apie per mėnesį gyventojams apskaičiuotas kompensacijas už karštą vandenį ir šilumos
energiją. Auditoriams pastebėjus, 2011 m. lapkričio mėnesį savivaldybės administracijos darbuotojai
paslaugų teikėjų pateiktus duomenis už 2011 metus suvedė į socialinės apskaitos sistemą „Parama“ ir
sutikrino duomenis apie 2011 metais apskaičiuotas kompensacijas už šilumos energiją ir karštą
vandenį. Be to, savivaldybės taryba3 patvirtino naują Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams Kėdainių rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašą, kuriame nustatė savivaldybės
administracijos darbuotojų, daugiabučių namų savininkų bendrijų ir paslaugų tiekėjų atsakomybę ir
kontrolę. Savivaldybės administracijos direktorius4 paskyrė asmenį, atsakingą už paslaugų teikėjų
apskaičiuojamų kompensacijų už šilumos energiją ir karštą vandenį teisingumą, kas mėnesį atsitiktine
tvarka patikrinant iki dešimties paslaugų gavėjų.
3

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2012-02-10 sprendimas TS-14 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
Kėdainių rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-03-09 įsakymas Nr. AD-1-330 „Dėl apskaičiuotų būsto šildymo ir
karšto vandens išlaidų kompensacijų kontrolės“.
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– Savivaldybės biudžetinės įstaigos – Krakių Mikalojaus Katkaus ir Akademijos gimnazijos –
patikėjimo teise valdė 209,2 tūkst. Lt vertės valstybės ilgalaikį materialųjį turtą (geltonuosius
autobusiukus), nors teisės aktai nenumato, kad savivaldybės biudžetinės įstaigos būtų valstybės turto
patikėtiniai. Savivaldybės administracija minėtą turtą Krakių Mikalojaus Katkaus ir Akademijos
gimnazijoms perdavė valdyti pagal panaudos sutartis5.
– Savivaldybės švietimo įstaigos praktinės veiklos vertintojams mokėjo iš įstaigoms skirtų
mokinio krepšelio lėšų (94 procentų), nors ši veikla turėjo būti apmokama iš 6 procentų savivaldybei
skirtų mokinio krepšelio lėšų. Savivaldybės administracija kartu su švietimo įstaigų vadovais
pasitarime apsvarstė klausimą dėl apmokėjimo praktinės veiklos vertintojams 2012 metais,
nusprendžiant praktinės veiklos vertintojams mokėti iš 6 procentų mokinio krepšelio lėšų, skirtų
bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų išorės vertinimui organizuoti6.
– Savivaldybės administracija vykdydama valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) Žemės
ūkio funkciją, prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti panaudojo 6,0 tūkst. Lt daugiau nei numatyta
patvirtintoje Lėšų, skirtų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti,
apskaičiavimo metodikoje7. Auditoriams rekomendavus, savivaldybės administracijos direktorius
įsakymu8 paskyrė asmenį, atsakingą už lėšų, skirtų valstybinei (valstybės perduotai savivaldybei)
Žemės ūkio funkcijai atlikti, naudojimo kontrolę.
Auditoriams atkreipus dėmesį, kad savivaldybės administracijos patvirtintoje Biudžetinių įstaigų
apskaitos politikoje9 nėra išsamių kiekvienos apskaitos srities tvarkos aprašų, o tik bendri VSAFAS
principai atskiroms apskaitos sritims, savivaldybės administracija raštu10 nurodė, kad Kėdainių rajono
savivaldybės Buhalterinės apskaitos vadovas su apskaitos sričių tvarkos aprašais bus patvirtintas iki
2012 m. gruodžio 31 d.
Savivaldybė ir jos biudžetinės įstaigos dėl atliktų audito procedūrų buvo informuotos Valstybės
kontrolės raštais (žr. ataskaitos 2 priedą).

5

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2011-12-09 sprendimas Nr. TS-457 „Dėl turto perdavimo Kėdainių rajono savivaldybės
administracijai“; 2012-01-04 panaudos sutartys Nr. 16 ir Nr. 17
6
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-04-12 raštas Nr. AS-1740 „Dėl mokinio krepšelio lėšų panaudojimo,
apmokant už darbą praktinės veiklos vertintojams“; Švietimo skyriaus vedėjo 2012-04-19 raštas (be Nr.) „Dėl apmokėjimo praktinės
veiklos vertintojams“.
7
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006-06-12 įsakymas Nr. 3D-240„Dėl lėšų, skirtų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)
žemės ūkio funkcijoms atlikti, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ .
8
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-05-09 įsakymas Nr. AD-1-632 „Dėl lėšų, skirtų valstybinei žemės ūkio
funkcijai atlikti, naudojimo kontrolės“ .
9
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-05-11 įsakymas Nr. AD-1-538 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės
biudžetinių įstaigų apskaitos politikos patvirtinimo“.
10
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-04-18 raštas Nr. AS-1843 „Dėl apskaitos vadovo pirkimo“.
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Rekomendacijų įgyvendinimo plane pateikti savivaldybės administracijos tolesni veiksmai dėl
audito metu nustatytų ir neįgyvendintų dalykų ir jų įvykdymo terminai (žr. ataskaitos 3 priedą).

3-iojo audito departamento direktorė
3-iojo audito departamento Kauno skyriaus vedėja
3-iojo audito departamento Kauno skyriaus
vyriausioji valstybinė auditorė

Regina Rudokienė
Aldona Dragašienė
Lina Nalivaikienė

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

9

Valstybinio audito ataskaita

PRIEDAI
Valstybinio audito ataskaitos „Dėl
Kėdainių rajono savivaldybėje atlikto
finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“
1 priedas

Savivaldybei skirtos ir panaudotos valstybės biudžeto lėšos (tūkst. Lt)

1
Specialioji tikslinė dotacija*,
iš viso:
- mokinio krepšeliui
finansuoti,
- valstybinėms
(valstybės
perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms atlikti,
- iš apskričių perduotoms
įstaigoms išlaikyti.
Kitos valstybės biudžeto
lėšos**,
iš viso:
- valstybės investicijų
programai įgyvendinti,
iš viso:
Iš jų:
Kėdainių rajono
Akademijos vidurinės
mokyklos Akademijos
miestelyje, Jaunimo g. 2,
priestato statyba
Kėdainių rajono Josvainių
gimnazijos pastato
Josvainiuose, Ariogalos g.
19, rekonstravimas
Kėdainių rajono
savivaldybės Mikalojaus
Daukšos viešosios
bibliotekos pastatų
Kėdainiuose, Didžiosios
Rinkos a. 9
ir 11, rekonstravimas

Patvirtinta

Gauta

Panaudota

2

3

4

Grąžinta
nepanaudotų

5

Valstybės institucija
(įstaiga), su kuria
sudaryta finansavimo
sutartis
6

68 528,1

67 744,6

66 662,5

1 082,1

42 071

41 487,5

41 436,9

50,6

24 724,2

24 524,2

23 492,7

1 031,5

1732,9

1732,9

1732,9

-

31 585,1

26276,5

25696,9

579,6

4 073,0

4 073,0

4 073,0

-

510,0

510,0

510,0

-

Švietimo ir mokslo
ministerija

200,0

200,0

200,0

-

Švietimo ir mokslo
ministerija

1 950,0

1 950,0

1 950,0

-

Kultūros ministerija

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
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Slaugos ir palaikomojo
gydymo ligoninės
integracijos į viešosios
įstaigos Kėdainių ligoninę,
antro 40 lovų slaugos ir
palaikomojo gydymo
skyriaus įkūrimo pertvarkant
traumatologijos ir
psichiatrijos skyrius
Kėdainių m. stadiono,
J.Basanavičiaus g. 1,
rekonstravimo ir atsarginių
futbolo, aktyvaus poilsio
aikščių bei mašinų stovėjimo
aikštelės šalia stadiono
įrengimas
Melioracijos darbų
programos ,,Melioracijos
statinių remonto rekonstrukcijos darbai"
Išmokos vaikams ir jų
administravimui

450,0

450,0

450,0

-

Sveikatos apsaugos
ministerija

500,0

500,0

500,0

-

Kūno kultūros ir sporto
departamentas

463,0

463,0

463,0

-

Žemės ūkio ministerija

10 351,8

6 004,9

5 741,2

263,7

Valstybinėms pensijoms,
šalpos ir kitoms socialinės
paramos išmokoms ir jų
administravimui
Transporto išlaidų bei
specialiųjų lengvųjų
automobilių įsigijimo išlaidų
kompensacijoms mokėti
Lėšos 2.8 programos
priemonei „20 proc. už
komunalinius patarnavimus“

16 699,8

15 790,5

15 491,6

298,9

112,3

62,0

45,0

17,0

9,7

7,6

7,6

-

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos
Socialinių paslaugų ir
priežiūros departamentas
Socialinės apsaugos ir
darbo
ministerijos
Socialinių paslaugų ir
priežiūros departamentas
Socialinės apsaugos ir
darbo
ministerijos
Socialinių paslaugų ir
priežiūros departamentas
Neįgaliųjų
reikalų
departamentas
prie
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos
Sveikatos
apsaugos
ministerija

Visuomenės sveikatos biurui 78,6
78,6
78,6
- Mokinių sveikatos
priežiūrai, visuomenės
sveikatos rėmimo programai
Mokinių sveikatos priežiūrai 201,9
201,9
201,9
Kauno teritorinė ligonių
mokyklose finansuoti
kasa
Visuomenės sveikatos
36,6
36,6
36,6
Kauno teritorinė ligonių
rėmimo specialiajai
kasa
programai
Ikimokyklinio amžiaus
21,4
21,4
21,4
Švietimo ir mokslo
mokiniams ugdyti
ministerija
Iš viso
100 113,2
94 021,1
92 359,4
1 661,7
* Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas, 4 ir 5 priedėliai.
** Socialinei paramai – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais (iš Finansų ministerijos vykdomos
programos „Valstybės priskirtų funkcijų ir kituose teisės aktuose numatytų priemonių finansavimas savivaldybėse“);
valstybės investicijų programai vykdyti ir kitoms išvardytoms veikloms – pagal su atitinkamomis ministerijomis sudarytas
finansavimo sutartis.
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
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Valstybinio audito ataskaitos „Dėl
Kėdainių rajono savivaldybėje atlikto
finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“
2 priedas

Valstybės kontrolės išsiųsti raštai Kėdainių rajono savivaldybei
ir jos biudžetinėms įstaigoms
1. Kėdainių rajono Gudžiūnų Pauliaus Rabikausko pagrindinei mokyklai 2012 m. balandžio 16 d. raštas Nr. S-(312220)-742 „Dėl atliktų audito procedūrų rezultatų“.
2. Kėdainių rajono mokyklai-darželiui „Obelėlė“ 2012 m. balandžio 16 d. raštas Nr. S-(31-2220)- 742 „Dėl atliktų
audito procedūrų rezultatų“.
3. Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinei mokyklai 2012 m. balandžio 16 d. raštas Nr. S-(31-2220)742 „Dėl atliktų audito procedūrų rezultatų“.
4. Kėdainių rajono Truskavos pagrindinei mokyklai 2012 m. balandžio 16 d. raštas Nr. S-(31-2220)-742 „Dėl atliktų
audito procedūrų rezultatų“.
5. Kėdainių rajono Dotnuvos slaugos namams 2012 m. balandžio 16 d. raštas Nr. S-(31-2220)- 743 „Dėl atliktų
audito procedūrų rezultatų“.
6. Kėdainių rajono Akademijos gimnazijai 2012 m. balandžio 16 d. raštas Nr. S-(31-2220)-743 „Dėl atliktų audito
procedūrų rezultatų“.
7.
Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijai 2012 m. balandžio 16 d. raštas Nr. S-(31-2220)-743 „Dėl
atliktų audito procedūrų rezultatų“.
8. Kėdainių bendruomenės socialiniam centrui 2012 m. balandžio 16 d. raštas Nr. S-(31-2220)- 743 „Dėl atliktų
audito procedūrų rezultatų“.
9. Kėdainių mokyklai-darželiui „Aviliukas“ 2012 m. balandžio 16 d. raštas Nr. S-(31-2220)-742 „Dėl atliktų audito
procedūrų rezultatų“.
10. Kėdainių lopšeliui-darželiui „Varpelis“ 2012 m. balandžio 16 d. raštas Nr. S-(31-2220)-743 „Dėl atliktų audito
procedūrų rezultatų“.
11. Kėdainių „Ryto“ vidurinei mokyklai 2012 m. balandžio 16 d. raštas Nr. S-(31-2220)-743 „Dėl atliktų audito
procedūrų rezultatų“.
12. Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijai 2012 m. balandžio 16 d. raštas Nr. S-(31-2220)-743 „Dėl atliktų audito procedūrų
rezultatų“.
13. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui 2012 m. balandžio 26 d. raštas Nr. S-(31-2220)- 897„Dėl
pažeidimų, klaidų ir kitų neatitikimų“.
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Valstybinio audito ataskaita

Valstybinio audito ataskaitos „Dėl
Kėdainių rajono savivaldybėje atlikto
finansinio
(teisėtumo)
audito
rezultatų“
3 priedas

Rekomendacijų įgyvendinimo planas

Rekomendacijos eilės
numeris

Rekomendacija

1.

Patvirtinti savivaldybės administracijos
detalius apskaitos sričių tvarkos aprašus.

Subjektas, kuriam
pateikta rekomendacija
Kėdainių
savivaldybės
administracijai

rajono

Veiksmas /
Priemonės /
Komentarai
Kėdainių
rajono
savivaldybės
administracijo
s direktoriaus
2012
m.
balandžio 18
d. raštas Nr.
AS-1843
„Dėl apskaitos
vadovo
pirkimo“

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas (data)
2012-12-31
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