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SANTRAUKA________________________________________ 
 

Audito tikslas ir apimtis  
 

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu1, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu2 ir 

Biudžeto sandaros įstatymu3 atlikome Mažeikių rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų 

ataskaitų rinkinio duomenų bei biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 

teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams finansinį ir teisėtumo auditą. 

  

 Audito tikslas – įvertinti Mažeikių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo 

ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniuose pateiktų duomenų teisingumą, 

savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą 

įstatymų nustatytiems tikslams ir  pareikšti  nepriklausomą nuomonę. 

 

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus ir 

tarptautinių aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Audito ataskaitoje pateikiami tik audito 

metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinių pareiškiama audito išvadoje.  

 

Auditą atlikome Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, vertindami 2019 metų 

Mažeikių rajono savivaldybės konsoliduotąsias, 71-o konsoliduojamo (kontroliuojamų ir valdomų) 

viešojo sektoriaus subjekto finansines ir 75-ių asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitas. 

Vertinant Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių 

teisingumą, atlikome pagrindines audito procedūras 10-yje subjektų. Vertindami Savivaldybės lėšų 

ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems 

tikslams, rinkome duomenis ir atlikome pagrindines audito procedūras 11-oje subjektų. Audito 

apimtis ir taikyti metodai išsamiau aprašyti, audituotų subjektų sąrašai pateikiami 2 priede „Audito 

apimtis ir metodai“. Atlikdami auditą darėme prielaidą, kad visi Tarnybai pateikti dokumentai yra 

teisingi, išsamūs ir galutiniai, o jų kopijos atitinka originalus. 

 

PAGRINDINIAI AUDITO REZULTATAI  

Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio vertinimas 
 

Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais 

parengtas pagal teisės aktų reikalavimus ir atitinka duomenis iš kurių jis sudarytas, išskyrus tai, kad: 

1. 2019 metais vis dar neapskaityta 52 proc. arba 841 kelių ir gatvių, pėsčiųjų ir dviračių 

takų bei automobilių stovėjimo aikštelių, nurodytų Vietinės reikšmės kelių sąraše, nes neatlikta jų 

techninė inventorizacija ir teisinė registracija. Dėl to nebuvo galimybės įsitikinti, kad 

konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje „Infrastruktūros ir kiti statiniai“ parodyti vietinės 

reikšmės kelių (gatvių) – 19.002,6 tūkst. Eur likučiai, „Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto“ – 

5.212,3 tūkst. Eur, „Finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

 
1 LR vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr.I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 27 str. 1 d. 2 p. ir 9 d. 10 p. 
2 LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais), 30 str. 1 d. 
3 LR biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430, 35 str. 3 d. (su vėlesniais pakeitimais). 
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organizacijų“ – 8.463,5 tūkst. Eur, „Finansavimo sumų iš kitų šaltinių“ – 500,5 tūkst. Eur bei 

„Sukauptas perviršis ar deficitas“ – 4.826,3 tūkst. Eur likučiai yra tikri ir teisingi (žr. Ataskaitos 1.1 

poskyrį). 

2. Apskaitoje vis dar dvi gatvės užregistruotos 0,29 eurų verte. Šios gatvės apskaitoje 

užregistruotos 2011 m. gruodžio 19 d. Simboline iki/arba 1 euro verte turtas galėjo būti vertinamas 

tik perėjimo prie VSAFAS dieną, t. y. 2010 m. sausio 1 d. (žr. Ataskaitos 1.1 poskyrį). 

3. Administracijos Nebaigtos statybos sąskaitoje  vis dar yra objektų, apskaitomų nuo 2001 

m. ir vėlesnių metų, jiems neskaičiuojamas nuvertėjimas, jie eksploatuojami, bet nėra perkeliami į 

kitas turto grupes, todėl jiems neskaičiuojamas nusidėvėjimas arba jie neperduoti kitiems 

subjektams. Dėl to konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

eilutėse „Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai“ ir „Finanasavimo sumos“ likučiai yra 

netikslūs. Įvertinus 2019 metais šioje srityje atliktus darbus, Nebaigtos statybos sąrašo suma (2001-

2018 m.) sumažinta 6.382,3 tūkst. Eur (34 proc.) dėl naujų turto vienetų suformavimo arba 

finansavimo sumų perdavimo turto naudotojams.  (žr. Ataskaitos 1.2 poskyrį). 

4. VšĮ Mažeikių ligoninės Finansinės būklės ataskaitoje apskaitoma 4.014,9 tūkst. Eur 

vertės nebaigta statyba, kuri neperduota steigėjui, Mažeikių rajono savivaldybei. Suma susikaupė 

nuo 2009 metų ir nebuvo dėvima bei jai neskaičiuojamas nuvertėjimas. Dėl to konsoliduotoje 

finansinės būklės ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje eilutėse „Nebaigta statyba ir 

išankstiniai mokėjimai“ ir „Finanasavimo sumos“ likučiai yra netikslūs (žr. Ataskaitos 1.2 poskyrį).  

5. Trys biudžetinės įstaigos apskaitoje turtą neužregistravo pagal atskirus turto vienetus – 

ilgalaikį materialųjį turtą – kiemo statinius (kiemo aikšteles, tvoras) apskaitė su pastatais kaip vieną 

turto vienetą arba neteisingai skaičiavo nusidėvėjimą. Dėl to konsoliduotoje finansinės būklės 

ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje eilutėse „Pastatai“, „Infrastruktūros ir kiti statiniai“, 

„Finansavimo sumos“ ir konsoliduotoje veiklos rezultatų ataskaitoje „Pagrindinės veiklos 

sąnaudos“ eilučių likučiai yra netikslūs (žr. Ataskaitos 1.3 poskyrį). 

6. Šešios biudžetinės įstaigos nesivadovavo  viešojo  sektoriaus  apskaitos  ir  finansinės  

atskaitomybės  standartų nuostatomis, kuriose nurodyta, kad išmokos susijusios su darbo santykiais, 

šiuo atveju ligos, išeitinės ir ilgalaikės darbo išmokos, Pinigų srautų ataskaitoje turėjo būti 

nurodytos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokų eilutėje, o ne socialinių išmokų eilutėje 

(žr. Ataskaitos 1.4 poskyrį). 

 

Savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo rezultatai 

 

7. Savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamų planas įvykdytas 99,8 proc., tai yra, 0,2 proc. 

mažiau negu planuota arba negauta 120,5 tūkst. Eur pajamų. Savivaldybės biudžeto pajamų 

struktūroje pagal pajamų rūšis didžiausią pajamų dalį sudaro mokesčiai – 51,6 proc., dotacijos – 

35,3 proc., kitos pajamos – 7,4 proc., turto realizavimo pajamos – 0,3 proc., skolintos lėšos – 1,5 

proc. ir metų pradžios likutis – 3,9 proc. Per pastaruosius dvejus metus biudžeto pajamos turėjo 

tendenciją didėti. Palyginus su 2018 metais, ataskaitinių metų biudžeto pajamos padidėjo 5,7 proc. 

arba 3.246,3 tūkst. Eur.  (žr. Ataskaitos 2.1 poskyrį). 

8. Biudžeto išlaidų ir išmokų patikslintas planas įvykdytas 96,0 proc.. 2019 m. liko 

nepanaudota ir Valstybės biudžetui grąžinta 56,0 tūkst. Eur gautų tikslinės paskirties lėšų. 

Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje pagal funkcinę klasifikaciją didžiausia asignavimų dalis 

tenka švietimui – 48,9 proc. ekonomikai – 12,5 proc., socialinei apsaugai – 11,3 proc., bendrosioms 
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valstybės paslaugoms – 10,4 proc., aplinkos apsaugai – 5,7 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai – 5,1 

proc., paskolų grąžinimui – 3,0 proc., sveikatos apsaugai – 1,3 proc. ir kt. Per pastaruosius dvejus 

metus biudžeto išlaidos turėjo tendenciją didėti. Palyginus su 2018 metais, ataskaitinių metų 

biudžeto išlaidos padidėjo 11,1 proc. arba 6.111,7  tūkst. Eur. (žr. Ataskaitos 2.2 poskyrį). 

9. Neįgyvendintas 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymo reikalavimas, kad 2020 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos 

sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2019 m. sausio 1 d. įsiskolinimą 

(mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti). Mokėtinos sumos išaugo 604,3 tūkst. Eur 

(žr. Ataskaitos 2.3 poskyrį). 

10. Ilgalaikių skolinių įsipareigojimų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 7.223,9 tūkst. 

Eur, kuris, lyginant su metų pradžia, sumažėjo 896,3 tūkst. Eur. Per 2019 m. bankams buvo grąžinta 

1.846,0 tūkst. Eur, paimtų paskolų suma sudarė 949,7 tūkst. Eur. Savivaldybės prisiimti 

įsipareigojimai pagal garantijas ir laidavimo dokumentus dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių 

paskolų 2019 metais padidėjo 302,4 tūkst. Eur ir sudaro 891,9 tūkst. Eur. 2019 metais Savivaldybė 

bendro skolinimosi ir grynojo skolinimosi limito neviršijo (žr. Ataskaitos 2.4 poskyrį). 

 

Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 

vertinimas 

 

11. Audito metu įvertinus 2019 m. gruodžio 31 d. savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinio duomenis apie savivaldybės biudžeto pajamas, išlaidas ir skolas bei 

mokėtinas sumas neatitikimų, kurie darytų įtaką metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 

duomenų teisingumui, nenustatėme. Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinys parengtas pagal teisės aktų reikalavimus ir atitinka duomenis iš kurių jis sudarytas (žr. 

Ataskaitos 3 skyrių). 

12. Savivaldybės administracija nesilaikė Valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir 

išlaidų klasifikacijos, t. y. biudžeto asignavimus suplanavo, panaudojo ir išlaidas apskaitė bei 

nurodė Biudžeto vykdymo ataskaitoje pagal netinkamus išlaidų ekonominės klasifikacijos 

straipsnius (žr. Ataskaitos 3 skyrių). 

 

Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo 

vertinimas 

 

Savivaldybės lėšos ir turtas ne visais atvejais 2019 metais buvo valdomi, naudojami ir 

disponuojama jais vadovaujantis teisės aktų reikalavimais: 

13. Keturios savivaldybės biudžetinės įstaigos įsigijo prekes ir paslaugas, 

nesivadovaudamos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

patvirtintų Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo ir Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės 

skaičiavimo metodikos reikalavimais (4.1 poskyris). 

14. Savivaldybės administracija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str., kuriame 

numatytos sutarties pakeitimo galimybės bei Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašo 24.5 p., kuriame už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo 

inicijuoja ar teikia siūlymus dėl sudarytų pirkimo sutarčių pratęsimo, sutarčių sąlygų keitimo, 
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nutraukimo ar pirkimo sutartyse numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo 

kontrahentui (4.1 poskyris). 

15. Žemės sklypai savivaldybės biudžetinėse įstaigose buvo naudojami, nesivadovaujant 

Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių reikalavimais, nes įstaigos 

valstybinės žemės patikėtiniams nepateikė prašymų perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės 

žemės sklypus, nesudarė valstybinės žemės panaudos sutarčių bei neįregistravo jų Nekilnojamojo 

turto registre (4.2 poskyris). 

16. Pratęsiant patalpų nuomos sutartis, daugeliu atveju nebuvo peržiūrėta nuomos kaina, 

kuri buvo nustatyta pirminėje sutartyje, sudarytoje prieš 5 ar 10 metų. Sutartys pratęsiamos tomis 

pačiomis sąlygomis, nevertinant galimai pakitusių rinkos sąlygų. Kadangi, neatlikus rinkos tyrimo, 

sutartys pratęsiamos automatiškai dar 5 ar 10 metų, nėra galimybės nustatyti ar savivaldybės 

biudžetas gautų daugiau pajamų už patalpų nuomą (4.3 poskyris). 

17. Savivaldybės administracija neužtikrino racionalaus ir efektyvaus turto valdymo 

principų ir jo naudojimo kontrolės, nes kaip ir ankstesniais metais nustatėme, kad savivaldybės 

administracijoje atskirais atvejais turto inventorizacija buvo atlikta formaliai. Inventorizacijos 

komisijos nesivadovavo Inventorizacijos taisyklių 8, 17, 21 ir 231 p. reikalavimais, nes neįvertino 

visų Vietinės reikšmės kelių sąraše pateiktų duomenų (neapskaityta 841 kelių ir gatvių, pėsčiųjų ir 

dviračių takų bei automobilių stovėjimo aikštelių, patvirtintų vietinės reikšmės kelių sąraše); 

nebaigtos statybos inventorizacijos metu nevertino, ar yra požymių, kad turtas gali būti nuvertėjęs. 

Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 19 str. 9 d. apskaitos duomenys turi būti 

pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Administracijos direktoriaus  

įsakymo, kuriuo patvirtinti 2019 metų turto ir įsipareigojimų inventorizacijos rezultatai, 9 ir 10 p. 

nurodyta pratęsti Kelių ir Turto inventorizavimo komisijų darbą iki 2020 m. liepos 1 d. Tokiu būdu 

ne visi 2019 m. Administracijos apskaitos duomenys pagrįsti inventorizavimo duomenimis (4.4 

poskyris). 

18. Trijų savivaldybės biudžetinių įstaigų inventorizacijos komisijos nesivadovavo 

Inventorizacijos taisyklių 8 ir 21 p. reikalavimų, nes inventorizacijos metu neapžiūrėjo kiekvieno 

turto vieneto, jų dalių ir nenustatė, kad įstaigų kiemo statiniai (aikštelės, tvoros) apskaityti kaip 

vienas turto – pastato objektas ar neinventorizavo panaudos pagrindais gauto turto (1.3 ir 4.4 

poskyriai). 

19. Atkreipiame dėmesį, kad valdant, naudojant ir disponuojant savivaldybės biudžeto lėšas 

ir turtą, vidaus kontrolė nėra pakankama ir Savivaldybė negali racionaliai ir maksimaliai efektyviai 

tvarkyti savo lėšas ir turtą, nes audituotuose subjektuose nustatyti dalykai leidžia daryti išvadą, kad 

ne visos savivaldybės biudžeto lėšos ir turtas yra įtraukti į apskaitos registrus, netinkamai 

atliekamos inventorizacijos (4.5 poskyris). 
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Rekomendacijos 

Savivaldybės administracijos direktoriui: 

 

1. Priimti priemones, kurios užtikrintų, kad inventorizacija būtų atliekama išsamiai ir 

atsakingai, kad jos rezultatai galėtų būti efektyviai panaudoti siekiant tikslios ir teisingos 

savivaldybės turto apskaitos ir užtikrintų rūpestingą turto valdymą (1, 2, 3 ir 17 išvados). 

2. Ieškoti būdų, kaip paspartinti sudarytos Nebaigtos statybos vertinimo komisijos darbą, 

sprendžiant klausimą dėl objektų, kurie eksploatuojami, statybos darbų užbaigimo dokumentų 

tinkamo sutvarkymo (3 išvada). 
3. Planuojant biudžeto asignavimus, griežtai vadovautis Valstybės ir savivaldybių biudžeto 

pajamų ir išlaidų klasifikacija (12 išvada). 
4. Įdiegti vidaus kontrolės procedūras, užtikrinančias mokėtinų sumų mažėjimą (9 išvada). 

 

VšĮ Mažeikių ligoninės direktoriui: 

 

5. Užtikrinti, kad nebaigtos statybos sąskaitoje apskaitytos sumos būtų perduotos įstaigos 

steigėjui, t. y. Mažeikių rajono savivaldybei (4 išvada). 

 

Subjektams, kuriuose atlikome audito procedūras pateikėme raštus dėl audito rezultatų ir 53 

rekomendacijas dėl apskaitos klaidų taisymo, viešųjų pirkimų vykdymo, lėšų ir turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo užtikrinimo. Įstaigų vadovai pateikė numatytas ar priimtas 

priemones rekomendacijų įgyvendinimui (žr. 7 priede „Tarnybos raštai įstaigoms dėl nustatytų 

audito dalykų“). 

 

 

 

Rekomendacijų įgyvendinimo planas pateiktas ataskaitos dalyje „Rekomendacijų 

įgyvendinimo planas“ 
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ĮŽANGA                           _______________________________ 
 

Vadovaudamiesi Tarnybos veiklos planu4 ir vykdant pavedimą5, atlikome Mažeikių rajono 

savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų bei biudžeto lėšų ir turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams 

finansinį ir teisėtumo auditą. 

Audituojamas subjektas – Mažeikių rajono savivaldybė (Savivaldybės grupė, kurią sudaro 

savivaldybės administracija ir savivaldybės kontroliuojami subjektai, kurių biudžeto ir finansinių 

ataskaitų duomenys konsoliduojasi rengiant 2019 metų savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų 

rinkinį). Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį parengė Mažeikių rajono savivaldybės 

administracija (toliau – savivaldybės administracija). Auditas pradėtas 2019 m. spalio 2 d., 

numatytas baigti 2020 m. liepos 15 d. 

Pagal Vietos savivaldos įstatymą6 ir Biudžeto sandaros įstatymą7 savivaldybės 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, apimantį savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį 

ir savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, tvirtina taryba. 

Savivaldybės 2019 metų konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys, priskiriamas II 

konsolidavimo lygiui, už jo parengimą atsakinga savivaldybės administracija. Savivaldybės 

konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudarė Mažeikių rajono savivaldybės 

administracija ir jos kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkiniai, 

pateiktas Tarnybai 2020 m. birželio 1 d.8. Šį rinkinį sudaro 71-o savivaldybės viešojo sektoriaus 

subjekto ataskaitos (65 biudžetinių įstaigų, 5 viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus 

subjektų bei administruojamojo išteklių fondo (iždo)), kurių grupės sąrašas patvirtintas 2019 metų 

konsolidavimo schemoje9. Konsoliduojamų viešojo sektoriaus subjektų skaičius vienu subjektu 

padidėjo, viešojo sektoriaus subjektų grupės sąrašas pateikiamas 3 priede „Savivaldybės 

konsoliduojamų (kontroliuojamų ir valdomų) VSS grupės ir kitų kontroliuojamų bei valdomų 

subjektų sąrašas“. Į savivaldybės konsoliduotąjį finansinių ataskaitų rinkinį įtrauktas ir finansinis 

turtas, kurį sudarė savivaldybei priklausantis bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas, šių subjektų 

sąrašas pateikiamas 3 priedo 2-oje lentelėje „Kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių ir 

kontroliuojamų viešųjų įstaigų, nepriskiriamų prie VSS sąrašas“. 

Pagal Biudžeto sandaros įstatymą10  savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį rengia 

savivaldybės administracija, remiantis savivaldybės biudžeto buhalterinės apskaitos duomenimis – į 

savivaldybės biudžetą gautų pajamų ir savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų 

asignavimų bei asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais. 

Savivaldybės 2019 metų BVAR parengtas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos 

 
4 Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planas patvirtintas Savivaldybės 

kontrolieriaus 2019-11-20 įsakymu Nr. KT1-11 
5 Pavedimas atlikti finansinį ir teisėtumo auditą patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės kontrolieriaus 2019-10-01 

įsakymu Nr. KT11-6 
6 LR vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 16 str. 2 d. 15 p. 
7 LR biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais), 36 str. 3 d. 
8 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus 2020-06-01 raštas Nr. FS2-33 „Dėl 2019 metų 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio“ 
9 LR Finansų ministro 2019-01-30 įsakymas Nr. 1K-29 „Dėl 2018 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir atsakingų už finansinių ataskaitų rinkinių rengimą 

viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo“ 
10 LR biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais), 35 str.4 d. 
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Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos duomenis ir savivaldybei pavaldžių biudžetinių 

įstaigų pateiktus biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinius. Savivaldybės 2019 metų 

konsoliduotas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas iš 75 asignavimų valdytojų 

žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir iš savivaldybės ižde tvarkomų duomenų, 

pateiktas Tarnybai 2020 m. kovo 9 d.11 Šį rinkinį sudarančios ataskaitos parengtos pagal 2019 m. 

gruodžio 31 d. duomenis, subjektų sąrašas, pateikiamas 3 priede „Savivaldybės konsoliduojamų 

(kontroliuojamų ir valdomų) VSS grupės ir kitų kontroliuojamų bei valdomų subjektų sąrašas“. 
 

Savivaldybės biudžetas buvo vykdomas vadovaujantis 2019 metų valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir Savivaldybės tarybos 

sprendimais. Savivaldybės 2019 metų biudžetas patvirtintas Savivaldybės tarybos sprendimu12, 

tikslintas tris kartus13. Savivaldybė 2019 metais vykdė devynias biudžeto programas14. 

Savivaldybės asignavimus valdė savivaldybės tarybos 2019 metų biudžete patvirtinti 75 asignavimų 

valdytojai, kurie pagal Biudžeto sandaros įstatymą15 yra atsakingi už programų vykdymą, programų 

sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų 

efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus ir rezultatyvų naudojimą. 

Savivaldybės turto savininko funkcijas įgyvendina Savivaldybės taryba16. Vadovaujantis 

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu17 savivaldybės 

turtas turi būti valdomas naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis visuomeninės naudos, 

efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais. 

Audito ataskaita ir išvada teikiama Mažeikių rajono savivaldybės tarybai ir Savivaldybės 

administracijai. Apie audito rezultatus informuojami Mažeikių rajono savivaldybės meras ir 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas. Audito apimtis ir taikyti metodai 

aprašyti 2 priede „Audito apimtis ir metodai“. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus 2020-03-09 raštas Nr. fs2-9 „Dėl Mažeikių rajono 

savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinio“ 
12 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019-02-22 sprendimas Nr. T1-39 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2019 

metų biudžeto patvirtinimo“  
13 Savivaldybės biudžetas patikslintas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimais: 2019-06-21 Nr. T1-173; 

2019-10-25 Nr. T1-296; 2019-12-13 Nr. T1-371 
14 Mažeikių rajono savivaldybės vykdomos programos (9): Investicijų Nr. 01; Kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio 

plėtros Nr. 02; Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo Nr. 03; Kultūros veiklos ir sporto plėtros Nr. 04; 

Savivaldybės veiklos valdymo Nr. 05; Socialinės paramos įgyvendinimo Nr. 06; Infrastruktūros objektų plėtros, 

priežiūros ir modernizavimo Nr. 07; Aplinkos apsaugos ir sveikatos Nr. 08; Turto valdymo Nr. 09. 
15 LR biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais), 7 str. 1 d. 
16 LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12 Nr. VIII-729 (su 

vėlesniais pakeitimais) 8 ir 11 str. 
17 Ten pat, 9 str. 
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AUDITO REZULTATAI_______________________________ 
 

1. SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ 

ATASKAITŲ VERTINIMAS  
 

SKFAR rengiamas konsolidavus žemesniojo lygio VSS finansines ataskaitas. Tarnyba, 

audituodama 2016, 2017 ir 2018 metų VSS finansines ataskaitas, kurios buvo konsoliduotos į 

VSAKIS, nustatė klaidų ir neatitikimų, turėjusių įtakos 2016, 2017 ir 2018 metų savivaldybės 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui. Reikšmingiausios klaidos buvo 

nustatytos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ilgalaikio turto apskaitos srityje. 

Rekomendacijos dėl nustatytų klaidų buvo pateiktos finansinio ir teisėtumo audito ataskaitose18. 

 

 1.1.Vis dar neapskaityti visi Mažeikių rajono savivaldybės keliai ir gatvės 

 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 2019-12-31 apskaitoje Infrastruktūros statinių 

įsigijimo savikainos sąskaitoje apskaityta iš viso 788 vnt. kelių ir gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų 

bei automobilių stovėjimo aikštelių 19.002,6 tūkst. Eur likutinės vertės, tačiau 841 kelių ir gatvių, 

pėsčiųjų ir dviračių takų bei automobilių stovėjimo aikštelių, nurodytų Vietinės reikšmės kelių 

sąraše19, apskaitoje vis dar neužregistruoti, nes neatlikta jų techninė inventorizacija ir teisinė 

registracija. Kaip ir ankstesniais metais, 2019 metais Mažeikių rajono savivaldybės administracija 

nesilaikė 12-ojo VSAFAS20 nuostatų, nes ne visi vietinės reikšmės keliai ir gatvės, patvirtinti 

vietinės reikšmės kelių sąraše21, apskaityti apskaitoje. Neapskaityta apie 52 proc. arba 841 gatvių, 

kelių, takų ir aikštelių, nurodytų sąraše22. 

Atliekant pagrindines audito procedūras Savivaldybės administracijoje, iš į atranką 

patekusių 276 gatvių, viešųjų ir vidaus kelių, buhalterinėje apskaitoje užpajamuota tik trečdalis turto 

vienetų, t. y. 105 vnt, o tai sudaro tik 38 proc. nuo pasirinkto skaičiaus. 

Apskaitoje vis dar dvi gatvės užregistruotos 0,29 eurų verte: Parko g. ilgis – 0,365 km; 

Lakštingalų g. ilgis – 0,453 km. Šios gatvės apskaitoje užregistruotos 2011 m. gruodžio 19 d.. Šiuo 

atveju simboline iki/arba 1 euro verte turtas galėjo būti vertinamas tik perėjimo prie VSAFAS 

dieną, t. y. 2010-01-01 (12-ojo VSAFAS 81 p.). 

Dėl to nebuvo galimybės įsitikinti, kad konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje pagal 

2019-12-31 duomenis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje eilutėse „Infrastruktūros ir kiti statiniai“ 

parodyti vietinės reikšmės kelių (gatvių) – 19.002,6 tūkst. Eur likučiai, „Finansavimo sumų iš 

valstybės biudžeto“ – 5.212,3 tūkst. Eur, „Finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų“ – 8.463,5 tūkst. Eur, „Finansavimo sumų iš kitų šaltinių“ – 

 
18 Audito ataskaitos: 2017-07-13 Nr. KT9-38; 2018-07-09 Nr. KT9-28 ir 2019-07-16 Nr. KT9-25 paskelbtos interneto 

svetainėje http://www.mazeikiai.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/savivaldyb%C4%97s-taryba/kontrol%C4%97s-ir-

audito-tarnyba/nuostatai-ir-veikla/ 
19 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019-11-29 sprendimas Nr. T1-348 „Dėl Mažeikių rajono vietinės reikšmės 

kelių ir gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių sąrašo patvirtinimo“, sąraše patvirtinti 1781 

keliai, gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai, automobilių stovėjimo aikštelės. 
20 LR finansų ministro 2008-05-08 įsakymas Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
12-ojo standarto patvirtinimo“, 7 p. 
21 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019-11-29 sprendimas Nr. T1-348 „Dėl Mažeikių rajono vietinės reikšmės 

kelių ir gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių sąrašo patvirtinimo“ 
22 Ten pat 

http://www.mazeikiai.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/savivaldyb%C4%97s-taryba/kontrol%C4%97s-ir-audito-tarnyba/nuostatai-ir-veikla/
http://www.mazeikiai.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/savivaldyb%C4%97s-taryba/kontrol%C4%97s-ir-audito-tarnyba/nuostatai-ir-veikla/
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500,5 tūkst. Eur bei „Sukauptas perviršis ar deficitas“ – 4.826,3 tūkst. Eur likučiai yra tikri ir 

teisingi (žr. 4 priede „Nustatyti iškraipymai ilgalaikio turto apskaitoje“). 

Pagal ankstesnio audito metu pateiktą rekomendaciją, Savivaldybės administracijos 

direktorius 2017-03-24 įsakymu Nr. A1-548 patvirtino ilgalaikį planą, kuriame 2019 m. buvo 

numatyta inventorizuoti 223,3 km. gatvių ir kelių. 2019 m. atlikti kadastriniai matavimai ir 

įregistruota Nekilnojamojo turto registre 312,5 km vietinės reikšmės kelių. Tam panaudota 74,1 

tūkst. Eur LAKD ir 63,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų.  

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn 

įstatymą23, savivaldybių tarybos kasmet savo biudžete turi numatyti lėšas, kurios reikalingos 

savivaldybės nuosavybėn priskirto ir perduodamo turto techninei inventorizacijai atlikti arba jai 

patikslinti. 

 

1.2. Nebaigtos statybos sąskaitoje vis dar apskaitomi objektai nuo 2001 m. ir   

vėlesnių metų  

 

 2019 m. atliekant audito procedūras Administracijos ilgalaikio turto srityje nustatyta,  kad 

Nebaigtos statybos sąskaitoje  vis dar yra objektų, apskaitomų nuo 2001 m. ir vėlesnių metų ir jiems 

neskaičiuojamas nuvertėjimas, o tie, kurie naudojami veikloje neperkeliami į kitas turto grupes ir 

jiems neskaičiuojamas nusidėvėjimas. Statybos darbams (nebaigta statyba) nuvertėjimas turi būti 

skaičiuojamas, jeigu statybos darbai sustabdyti ilgiau kaip 12 mėnesių24.  

 Vadovaujantis Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovo Ilgalaikio materialiojo 

turto apskaitos tvarkos  aprašo25 62 p. nuostata, ilgalaikio materialiojo turto vertinimas turi būti 

atliekamas kiekvienų finansinių metų pabaigoje, atliekant metinę inventorizaciją. Peržiūrėjus 2019 

metų inventorizacijos rezultatus26, įsitikinta, kad Nebaigtai statybai nuvertėjimas neskaičiuotas ir 

nevertinta, ar eksploatuojamas turtas gali būti perkeltas į kitas turto grupes ar finansavimo sumos 

perduotos kitiems turto naudotojams. Dėl to, galima teigti, kad inventorizacija atlikta formaliai, o, 

be to, nebuvo atsižvelgta ir į ankstesnių auditų metu teiktas rekomendacijas27.  

Išanalizavus Nebaigtos statybos sąskaitoje apskaitomus turto objektus pagal atsiradimo 

metus, didžiausią rūpestį kelia tie turto objektai, kurie apskaitoje pradėti registruoti 2001, 2008, 

2009 ir vėlesniais metais, ir iki šiol nėra perkelti į kitas turto grupes ir jiems neskaičiuojamas 

nusidėvėjimas, nors šis turtas eksploatuojamas. Palyginus Nebaigtos statybos sąskaitos likutį metų 

pabaigai su metų pradžia, bendroje sumoje likutis sumažėjo 299,2 tūkst. Eur (žr. 1 lentelė). 

 

 

 
23 LR valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymas, 1997-12-02 Nr. VIII-546 (su vėlesniais 

pakeitimais), 8 str. 1 d. 
24 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-05-08 įsakymas Nr. 1K-174 “Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo”, 2008-07-04 įsakymas Nr. 1K-229 „Dėl  viešojo sektoriaus 

apskaitos ir  finansinės atskaitomybės  22-ojo standarto patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais); 
25 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-30 įsakymas Nr. A1-2602 “Dėl Mažeikių rajono 

savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo” 
26 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-31 įsakymas Nr. A1-256 “Dėl atliktos turto ir 

įsipareigojimų metinės inventorizacijos Mažeikių rajono savivaldybėje rezultatų patvirtinimo” 
27 Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017-07-07 audito ataskaita Nr. KT9-36, 2018-07-02 

ataskaita Nr. KT9-26 ir 2019-07-11 ataskaita Nr. KT9-23 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje atlikto 

finansinio ir teisėtumo audito rezultatų“ 
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1 lentelė. Duomenys apie Savivaldybės administracijos nebaigtos statybos sąskaitos likučius 

                                                                                                                             (tūkst. Eur) 

Laikotarpis 2019 metai 2018 metai Skirtumas (+/-) 

2001 metai 2 641 958,15 2 936 472,74 -294 514,59 

2008 metai 31 906,86 31 906,86 0,00 

2009 metai 39 567,27 184 318,86 -144 751,59 

2010 metai 259 122,22 259 122,22 0,00 

2011 metai 339 170,82 339 170,82 0,00 

2012 metai 1 706 917,13 1 732 025,47 -25 108,34 

2013 metai 825 296,28 1 153 356,23 -328 059,95 

2014 metai 4 227 110,35 6 969 822,38 -2 742 712,03 

2015 metai 1 476 900,02 1 784 931,84 -308 031,82 

2016 metai 1 682 110,72 1 866 815,01 -184 704,29 

2017 metai 1 594 625,83 1 979 390,08 -384 764,25 

2018 metai 3 880 399,18 2 086 704,86 1 793 694,32 

2019 metai 2 319 750,99 0,00 2 319 750,99 

IŠ VISO: 21 024 835,82 21 324 037,37 -299 201,55 
Šaltinis – Savivaldybės administracijos 2019 m. finansinės būklės ataskaitos duomenys 

  

 Įvertinus 2019 metais šioje srityje atliktus darbus, Nebaigtos statybos sąrašo suma (2001-

2018 m.) sumažinta 6.382,3 tūkst. Eur (34 proc.) dėl naujų turto vienetų suformavimo arba 

finansavimo sumų perdavimo turto naudotojams. 

 Pagrindinė priežastis dėl kurios iš Nebaigtos statybos sąskaitos sukurtas turtas nėra 

perkeliamas į kitas turto grupes, yra tai, kad Administracijos specialistai, atsakingi už projektų 

vykdymą, dėl neaiškių priežasčių neturi darbų užbaigimo aktų. 

 VšĮ Mažeikių ligoninės Finansinės būklės ataskaitoje apskaitoma 4.014,9 tūkst. Eur vertės 

nebaigta statyba, kuri neperduota steigėjui, Mažeikių rajono savivaldybei. Suma susikaupė nuo 

2009 metų ir nebuvo dėvima bei jai neskaičiuojamas nuvertėjimas. Apie šią problemą pasisakė 

nepriklausomi auditoriai, auditavę VšĮ Mažeikių ligoninės finansinę atskaitomybę, prieš trejus 

metus, t. y. pateikiant išvadą dėl 2017 m. ir 2018 m. finansinės atskaitomybės28. 

Dėl to nebuvo galimybės įsitikinti, kad Savivaldybės konsoliduotoje finansinės būklės 

ataskaitoje pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje eilutėse 

„Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai“ parodyti nebaigtos statybos – 25.039,7 tūkst. Eur 

likučiai, „Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto“ – 7.737,0 tūkst. Eur, „Finansavimo sumų iš 

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų“ – 10.539,2 tūkst. Eur, 

„Finansavimo sumų iš kitų šaltinių“ – 20,5 tūkst. Eur bei „Sukauptas perviršis ar deficitas“ – 

6.743.0 tūkst. Eur likučiai yra tikri ir teisingi (žr. 4 priede „Nustatyti iškraipymai ilgalaikio turto 

apskaitoje“). 

 Atliktų ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo, remonto ir pan. atliktų darbų išlaidų 

registravimas apskaitoje priklauso nuo jų teikiamo rezultato. Įstaigos vadovas priima sprendimą dėl 

 
28 Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018-07-09 ataskaita Nr. KT9-28 ir 2019-07-16 ataskaita 

Nr. KT9-25 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2017 metų (2018 metų) konsoliduotųjų atskaitų rinkinio, savivaldybės 

biudžeto ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“ 3.2 poskyris 
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turto būklės ir atliktų turto būklės pagerinimo darbų įvertinimo, kad buhalterinės apskaitos 

tvarkytojui būtų sudarytos sąlygos atlikti jiems teisės aktais priskirtas funkcijas29. 

 Dėl netinkamos nebaigtos statybos apskaitos, ataskaitose nurodyta padidinta ilgalaikio turto 

vertė, sumažintos pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos. 

 

1.3. Turtas apskaitytas ne pagal turto vienetus arba jam neteisingai skaičiuotas 

nusidėvėjimas 

 

Biudžetinės įstaigos netvarkė patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto – kiemo 

statinių (kiemo aikštelių, tvorų) apskaitos pagal atskirus vienetus, kurie Nekilnojamojo turto registre 

užregistruoti kaip atskiri turto vienetai.  

Biudžetinėse įstaigose kiemo statinių apskaitos ne pagal turto vienetus pavyzdžiai: 

➢ Dailės mokyklai, vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2013-10-25 sprendimu Nr. T1-343, 2013-10-

31 perdavimo aktu Nr. TV10-179, perduotas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

mokyklos pastatas (unikalus Nr. 4400-0785-8550), kiti statiniai (inžinieriniai) – kiemo aikštelė 

(unikalus Nr. 4400-0785-8571) ir tvora (unikalus Nr. 4400-0785-8582), adresu Draugystės  g. 32, 

Mažeikiai. Pastatas dailės-choreografijos mokykla bei kiti inžinieriniai statiniai - kiemo aikštelė ir  

tvora apskaitomi kaip vienas turto vienetas -  pastatas. 

➢  Tirkšlių darželiui „Giliukas“ Savivaldybės tarybos sprendimais30 ir turto perdavimo ir priėmimo 

aktu31 perduotas patikėjimo teise valdyti, naudoti, disponuoti nekilnojamasis turtas: pastatas – 

lopšelis-darželis (unikalus Nr.4400-0437-8692), pastatas – katilinė (unikalus Nr. 4400-0437-9157), 

pastatas-sandėlis (unikalus Nr.4400-0437-9202) ir kiti inžinieriniai statiniai: tvora (unikalus Nr. 

4400-0437-9268), 2 pavėsinės (unikalūs Nr.4400-0437-9357 ir Nr.4400-0437-9379). Tirkšlių 

darželio „Giliukas“  buhalterinėje apskaitoje neapskaitytas kiemo statinys – tvora (unikalus Nr.4400-

0437-9268).   

Tokia apskaita neatitinka 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“32 11 punkto 

reikalavimo, kuriame numatyta, kad viešojo sektoriaus subjektas ilgalaikio materialiojo turto 

apskaitą turi tvarkyti pagal turto vienetus, tuo labiau, kad Nekilnojamojo turto registre nurodyti visi 

Savivaldybės tarybos sprendimu perduoti nekilnojamieji daiktai. Pastatai ir kiemo statiniai turi būti 

apskaitomi skirtingose turto grupėse33, jiems nustatomas skirtingas naudingo tarnavimo laikas bei 

nusidėvėjimo norma, o Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme34 įtvirtinta nuostata – apskaitos 

duomenis pagrįsti turto inventorizavimo duomenimis.  

Kai kuriais atvejais biudžetinės įstaigos neteisingai skaičiavo ilgalaikio turto nusidėvėjimą. 

Neteisingo ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo pavyzdžiai: 

➢ Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ilgalaikio  materialiojo turto pastato apskaitos inventorinėje kortelėje 

neteisingai nustatytas nusidėvėjimo normatyvas - 93 metai.  Vadovaujantis įstaigos  direktoriaus 

 
29 LR finansų ministro 2005-05-25 įsakymas Nr. 1K-170 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais). 
30Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-11-29 sprendimas Nr. T1-394 “Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti 

patikėjimo teise Mažeikių r. Tirkšlių darželiui „Giliukas“, 2014-06-27 sprendimas Nr.T1-184 „Dėl Mažeikių rajono 

savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 29d. sprendimo Nr.T1-394 „Dėl  nekilnojamojo turto perdavimo valdyti 

patikėjimo teise Mažeikių r. Tirkšlių darželiui „Giliukas“ 1 punkto pakeitimo“ 
31 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 2014-06-30 pastatų, patalpų ir statinių perdavimo aktas Nr.TV10-53 
32Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-05-08 įsakymas Nr. 1K-174 “Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo” (su vėlesniais pakeitimais) 
33 Ten pat, 73 p. 
34 LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais), 19 str. 9 d. 
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įsakymu35 patvirtintais ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvais, pastatui turėjo būti 

taikomas 70 ar 90 metų nusidėvėjimo normatyvas. Pagal kortelėje nurodytą galutinio nusidėvėjimo 

datą (2052-12-31), turėjo būti  taikomas 70 metų nusidėvėjimo normatyvas, tačiau nusidėvėjimas 

paskaičiuotos, taikant  neteisingą 93 metų nusidėvėjimo normatyvą. 2018 metais, atlikus remontą, 

padidinus pastato vertę, perskaičiuojant nusidėvėjimą pastato tarnavimo laikas nepratęstas, 

nusidėvėjimas skaičiuotas ne nuo likusių dėvėtis metų, o imant 93 metų metinę nusidėvėjimo normą. 

Vadovaujantis 12-ojo VSAFAS36 34 p., kuriame nurodoma, jei atlikus esminį turto pagerinimą 

naudingo tarnavimo laikas nebuvo prailgintas, šio turto likutinė vertė po esminio turto pagerinimo 

turi būti nudėvėta per likusį naudingo tarnavimo laiką. 

➢ Tirkšlių darželio “Giliukas” dviems ilgalaikio turto vienetams neteisingai nustatyta nusidėvėjimo 

norma (metais). Baldams taikoma 15 bei 10 metų nusidėvėjimo norma, nors patvirtintuose  

ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos)  normatyvuose baldams 

taikoma 7 metų nusidėvėjimo norma. 

 

 Nustatyti neatitikimai įtakos Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio 

duomenų teisingumui neturi, tačiau gali būti svarbūs atskiros biudžetinės įstaigos informacijos 

vartotojui. Tarnyba įstaigoms raštais pateikė rekomendacijas, jų įgyvendinimo priemonės ir terminai 

numatyti biudžetinių įstaigų pateiktuose raštuose (žr. 7 priede „Tarnybos raštai įstaigoms dėl 

nustatytų audito dalykų“). 

 

1.4. Nustatyti neatitikimai biudžetinių įstaigų Pinigų srautų ataskaitose 

  

 Šešios biudžetinės įstaigos37 nesivadovavo  viešojo  sektoriaus  apskaitos  ir  finansinės  

atskaitomybės  standartų38  5-ojo 20 p.,  11-ojo 12.1 p., 24-ojo  3, 6, 7, 22 p. nuostatomis, kuriose 

nurodyta, kad išmokos susijusios su darbo santykiais, šiuo atveju ligos, išeitinės ir ilgalaikės darbo 

išmokos,  Pinigų srautų ataskaitoje turėjo būti nurodytos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

išmokų A.III.1 eilutėje, o ne socialinių išmokų eilutėje A.III.8. 

 

Neatitikimų Pinigų srautų ataskaitoje pavyzdžiai: 

➢ Židikų kultūros centro Didžiosios knygos duomenys apie darbo užmokestį ir socialinio draudimo 

įmokas nesutinka su Pinigų srautų ataskaitos straipsnio A III.1. duomenims  539,48 Eur sumai. Ši suma 

Pinigų srautų ataskaitoje parodyta eilutėje A III.8 Socialinės išmokos; 

➢ Vytauto Klovos muzikos mokyklos Didžiosios knygos duomenys apie darbo užmokestį ir 

socialinio draudimo įmokas nesutinka su Pinigų srautų ataskaitos straipsnio A.III.1. duomenims 

12.280,48 Eur sumai. Pinigų srautų ataskaitoje ši suma parodyta A.III.8 socialinių išmokų eilutėje. 

(Ilgalaikė išmoka - 1.118,46 Eurų, išeitinės išmokos ir nedarbingumas už 2 dienas – 11.161,84 Eur); 

 
35 Mažeikių lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktoriaus 2017-01-02 įsakymas Nr. V1-2 ,,Dėl Mažeikių lopšelio-darželio 

,,Gintarėlis“ apskaitos vadovo patvirtinimo“ 
36 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-05-08 įsakymas Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 34 p. 
37 6-ios biudžetinės įstaigos: Židikų kultūros centras, Vytauto Klovos muzikos mokykla, Tirkšlių darželis „Giliukas“, 

Choreografijos mokykla, Dailės mokykla, darželis- mokykla „Kregždutė“ 
38 LR Finansų  ministro įsakymai: 2008-01-09 Nr. 1K-011 ,,Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės 5-ojo 

standarto  ,,Pinigų srautų ataskaita“ patvirtinimo“, 2008-02-08 Nr. 1K-059 ,, Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir 

atskaitomybės 11-ojo standarto  ,,Sąnaudos“ patvirtinimo“, 2008-12-09 Nr. 1K-432 ,,Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir 

atskaitomybės 24-ojo standarto  ,,Su darbo santykiais susijusios išmokos“ patvirtinimo“ (su vėlėsniais pakeitimais) 
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➢ Tirkšlių darželio “Giliukas” Didžiosios knygos duomenys apie darbo užmokestį ir 

socialinio draudimo įmokos nesutampa su Pinigų srautų ataskaitos straipsnio A.III.1. duomenimis 

289,18 Eur; 

➢ Choreografijos mokyklos Pinigų srautų ataskaitos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

išmokų A.III.1 eilutėje  darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos nurodytos 5.494,45 Eur mažesnės  

nei yra Didžiojoje knygoje. Šią sumą sudaro išmokos už ligos pirmas 2 dienas, išeitinės bei ilgalaikės darbo 

išmokos darbuotojams, kurios Pinigų srautų ataskaitoje  nurodytos  socialinių išmokų A.III.8 eilutėje; 

➢ Dailės mokyklos Pinigų  srautų  ataskaitos  darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokų III.1 

eilutėje  darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos nurodytos 209,44 Eur mažesnes  nei yra Didžiojoje 

knygoje. Šią sumą sudaro išmokos už ligos pirmas 2 dienas, kurios Pinigų srautų ataskaitoje  nurodytos  

socialinių išmokų A.III.8 eilutėje; 

➢ Darželio-mokyklos „Kregždutė“ Pinigų srautų ataskaitos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

išmokų A.III.1 eilutėje  darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos nurodytos 6.898,82 Eur mažesnes  

nei yra Didžiojoje knygoje. Šią sumą sudaro išmokos už ligos pirmas 2 dienas, išeitinės bei ilgalaikės darbo 

išmokos darbuotojams, kurios Pinigų srautų ataskaitoje  nurodytos  socialinių išmokų A.III.8 eilutėje.  

 

Nustatyti neatitikimai įtakos Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio 

duomenų teisingumui neturi, tačiau gali būti svarbūs atskiros biudžetinės įstaigos informacijos 

vartotojui. 

 

2. SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO 

REZULTATAI 

  

2.1. Savivaldybės biudžeto pajamos 

 

 Mažeikių rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) patvirtino39 2019 metų savivaldybės 

biudžeto pajamų planą – 62.191,9 tūkst. Eur pajamų (59.737,9 tūkst. Eur einamųjų metų pajamos ir 

2.454,0 tūkst. Eur praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis).    

 Biudžetinių metų eigoje dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, ministerijų priimtų 

teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimo bei viršplaninių lėšų paskirstymo  per 

2019 metus biudžeto apimtis tikslinta 3-is kartus40. Po patikslinimų 2019 metų Savivaldybės 

biudžeto pajamos sudarė 62.290,6 tūkst. Eur. 

 Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos (forma Nr. 1-sav) 

duomenimis patikslintas 2019 metų biudžeto pajamų planas liko neįvykdytas (99,8 %,) tai yra  į 

biudžetą negauta 120,5 tūkst. Eur. Pažymėtina, kad per užbaigiamąsias apyvartas (iki 2020 m. 

sausio 10 d.) gauta 670,0 tūkst. Eur 2019 metų pajamų.  

 Savivaldybės biudžeto pajamas sudaro surinkti mokesčiai, dotacijos, gautos iš valstybės 

biudžeto, kitos pajamos, kurias sudaro biudžetinių įstaigų įmokos už teikiamas paslaugas bei 

patalpų nuomą ir pajamos gautos iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo (2 lentelė). 

 
39 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019-02-22 sprendimas Nr. T1-39 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2019 

metų biudžeto patvirtinimo“ 
40 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos  2019-02-22 sprendimas Nr. T1-39 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2019 

metų biudžeto patvirtinimo“ patikslintas Savivaldybės tarybos sprendimais: 2019-06-21 Nr. T1-173; 2019-10-25 Nr. 

T1-296; 2019-12-13 Nr. T1-371. 
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 2 lentelė. Duomenys apie 2018-2019 metų Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą 

                                                                                                                                             (tūkst. Eur)     

Eil. 

Nr. 

 

Pajamų pavadinimas 

2018 m. 

įvykdymas 

2019 metai 2019 ir 2018 m. 

palyginimas Planas Įvykdymas 

suma proc.  suma proc. skirtumas suma proc. 

1. Mokesčiai, iš jų: 31.141,8 100,8 32.510,5 32.603,8 100,3 93,3 1.462,0 104,7 

1.1. Pajamų mokestis 28.411,7 100,9 30.051,0 30.314,6 100,9 263,6 1.902,9 106,7 

1.2. Turto mokesčiai 1.453,8 99,7 1.224,5 1.055,3 86,2 -169,2 -398,5 72,6 

1.3. Prekių ir paslaugų 

mokesčiai 

 

1.276,3 

 

99,9 

 

1.235,0 

 

1.233,9 

 

99,9 

 

-1,1 

 

-42,4 

 

96,7 

2. Dotacijos 20.820,8 94,8 22.580,7 22.265,8 98,6 -314,9 1.445,0 106,9 

3. Kitos pajamos 4.322,6 102,3 4.591,5 4.684,0 102,0 92,5 361,4 108,4 

4. Materialiojo ir 

nematerialiojo turto 

realizavimo pajamos 

 

 

184,6 

 

 

123,1 

 

 

153,9 

 

 

162,5 

 

 

105,6 

 

 

8,6 

 

 

-22,1 

 

 

88,0 

 Visi mokesčiai, 

dotacijos, pajamos ir 

sandoriai 

 

 

56.469,8 

 

 

98,7 

 

 

59.836,6 

 

 

59.716,1 

 

 

99,8 

 

 

-120,5 

 

 

3.246,3 

 

 

105,7 

 Skolintos lėšos   1.666,1 949,7     

 Metų pradžios lėšų 

likutis 

 

1.288,1 

  

2.454,0 

 

2.454,0 

    

 Iš viso 57.757,9 98,7 63.956,7 63.119,8     

Šaltinis – Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 

                                                                                                                    

Savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamų planas įvykdytas 99,8 proc., tai yra, 0,2 proc. 

mažiau negu planuota arba negauta 120,5 tūkst. Eur pajamų. 

Didžiausią mokestinių pajamų dalį sudaro gyventojų pajamų, turto bei prekių ir paslaugų 

mokesčiai. Pajamų mokesčio planas įvykdytas 100,9 proc., gauta 263,6 tūkst. Eur viršplaninių 

pajamų. Lyginant su 2018 m., šio mokesčio gauta beveik 2 mln. Eur daugiau. Turto mokesčių 

surinkta 169,2 tūkst. Eur mažiau negu planuota ir 398,5 tūkst. Eur mažiau negu 2018 m. Dotacijų 

planas įvykdytas 98,6 proc., tai yra, neįsisavinta 314,9 tūkst. Eur, tačiau gauta beveik 1,5 mln. Eur 

daugiau negu 2018 m. 

Dėl teisės aktais nustatytų lengvatų Savivaldybė 2019 metais negavo 90,3 tūkst. Eur 

mokestinių pajamų: iš jų 76,8 tūkst. Eur – žemės mokesčio, 11,2 tūkst. Eur – gyventojų pajamų 

mokesčio (už verslo liudijimus) ir 2,3 tūkst. Eur - nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir 

valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius. 

Biudžeto pajamas sumažino iki 2019 m. gruodžio 31 d. nesumokėti mokesčiai ir kitos 

įmokos. Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius, administruojantis 

valstybinės žemės nuomos mokestį, pateikė duomenis41 apie tai, kad 2019 metais apskaičiuota 

valstybinės žemės nuomos mokesčio kartu su delspinigais 258,9 tūkst Eur, sumokėta – 243,5 tūkst. 

Eur. Valstybinės žemės nuomos mokesčio bendroji nepriemoka metų pabaigai sudarė 62,4 tūkst. 

Eur ir, lyginant su 2018 m., sumažėjo 2,1 tūkst. Eur. Negauta pajamų dėl Savivaldybės tarybos 

suteiktų lengvatų žemės nuomos mokesčių mokėtojams - 2,3 tūkst. Eur. 

 

 

 

 

 
41 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus 2020-06-30 raštas Nr. AU11-175 

“Dėl 2019 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio informacijos” 
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1 pav. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ STRUKTŪRA PAGAL PAJAMŲ RŪŠIS (proc.) 

 

51,6

35,3

7,4

0,3 1,5

3,9

Mokesčiai Dotacijos Kitos pajamos Turto realizavimas Skolintos lėšos Metų pradžios likutis

 
Šaltinis – Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 

 

 Savivaldybės biudžeto pajamų struktūroje pagal pajamų rūšis didžiausią pajamų dalį sudaro 

mokesčiai – 51,6 proc., dotacijos – 35,3 proc., kitos pajamos –7,4 proc., turto realizavimo pajamos 

– 0,3 proc., skolintos lėšos – 1,5 proc. ir metų pradžios likutis – 3,9 proc. 

 Per pastaruosius dvejus metus biudžeto pajamos turėjo tendenciją didėti. Palyginus su 2018 

metais, ataskaitinių metų biudžeto pajamos padidėjo 5,7 proc. arba 3.246,3 tūkst. Eur.   

 

2.2. Savivaldybės biudžeto išlaidos 

 Savivaldybės tarybos patvirtintame42 2019 metų Savivaldybės biudžete numatyta 63.389,5 

tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas asignavimais iš 

skolintų lėšų 1.197,3 tūkst. Eur). Metų eigoje asignavimų planas buvo keičiamas ir asignavimai 

padidinti 567,2 tūkst. Eur iki 63.956,7 tūkst. Eur. 

 Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu, biudžetas sudarytas programiniu principu, 

asignavimai skirti 9-ioms Tarybos patvirtintoms programoms vykdyti. Asignavimai išlaidoms ir 

turtui įsigyti paskirstyti 75 asignavimų valdytojams. Kai kurie asignavimų valdytojai vykdo po 

kelias programas.  

 Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo  ataskaitos (forma Nr. 1-sav.) duomenimis 2019 

metais Savivaldybės programoms vykdyti panaudota 96,0 proc. patvirtintų biudžeto asignavimų 

arba  2.541,1 tūkst. Eur mažiau nei buvo planuota (su patikslinimais).        

 

 

 

 

 

 

 
42 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019-02-22 sprendimas Nr. T1-39 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2019 

metų biudžeto patvirtinimo“ 
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3 lentelė. Duomenys apie 2018-2019 metų Savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymą 

                                                                                                                      (tūkst. Eur) 

 

Eil. 

Nr. 

 

Išlaidos pagal funkcinę 

klasifikaciją 

2018 m. įvykdymas 2019 m. įvykdymas 2019 m. ir 2018 m. 

palyginimas 

įvykdyta proc. patikslinti 

asignavimai 

įvykdyta proc. suma proc. 

1. Bendros valstybės 

paslaugos 

 

5.963,5 

 

94,3 

 

6.618,6 

 

6.391,6 

 

96,6 

 

428,1 

 

107,2 

2. Gynyba 28,3 100,0 29,1 29,1 100,0 0,8 102,8 

3. Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga 

 

500,8 

 

99,0 

 

546,9 

 

543,6 

 

99,4 

 

42,8 

 

108,5 

4. Ekonomika 5.951,6 82,3 8.182,0 7.675,2 93,8 1.723,6 129,0 

5. Aplinkos apsauga 2.936,6 88,4 4.615,7 3.529,0 76,5 592,4 120,2 

6. Būstas ir komunalinis 

ūkis 

 

647,3 

 

88,3 

 

567,4 

 

491,9 

 

86,7 

 

-155,4 

 

76,0 

7. Sveikatos apsauga 460,0 85,7 812,2 772,0 95,1 312,0 167,8 

8. Poilsis, kultūra ir religija 3.208,0 99,5 3.174,9 3.135,3 98,8 -72,7 97,7 

9. Švietimas 27.444,9 99,2 30.423,0 30.034,7 98,7 2.589,8 109,4 

10. Socialinė apsauga 6.523,2 95,5 7.131,0 6.957,4 97,6 434,2 106,7 

 Iš viso 53.664,2 95,2 62.100,8 59.559,8 96,0 5.895,6 111,0 

 Finansinių įsipareigojimų 

vykdymas (paskolų 

grąžinimas) 

 

 

1.630,0 

  

 

1.846,1 

 

 

1.846,1 

 

 

100,0 

 

 

 

216,1 

 

 

113,3 

 Finansinio turto įsigijimo 

išlaidos (perskolinimas) 

 

9,7 

  

9,8 

 

9,7 

 

99,0 

 

0,0 

 

100,0 

 Iš viso išlaidų 55.303,9 94,5 63.956,7 61.415,6 96,0 6.111,7 111,1 

Šaltinis – Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 

Lyginant su 2018 metais, 67,8 proc. išaugo išlaidos, skirtos sveikatos apsaugai, 29,0 proc. – 

ekonomikai, 20,2 proc. – aplinkos apsaugai, finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų 

grąžinimas) – 13,3 proc., kitos išlaidos padidėjo nežymiai. Būstui ir komunaliniam ūkiui išlaidos 

sumažėjo – 24,0 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai – 2,3 proc. 

 

2 pav. IŠLAIDŲ STRUKTŪRA PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ (proc.) 

 
Šaltinis – Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 
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Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje pagal funkcinę klasifikaciją didžiausia asignavimų 

dalis tenka švietimui – 48,9 proc. ekonomikai – 12,5 proc., socialinei apsaugai – 11,3 proc., 

bendrosioms valstybės paslaugoms – 10,4 proc., aplinkos apsaugai – 5,7 proc., poilsiui, kultūrai ir 

religijai – 5,1 proc., paskolų grąžinimui – 3,0 proc., sveikatos apsaugai – 1,3 proc. ir kt. 

 Per pastaruosius dvejus metus biudžeto išlaidos turėjo tendenciją didėti. Palyginus su 2018 

metais, ataskaitinių metų biudžeto išlaidos padidėjo 11,1 proc. arba 6.111,7  tūkst. Eur.   

 

3 pav. IŠLAIDŲ STRUKTŪRA PAGAL EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ (proc.) 

 

 
Šaltinis – Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 

 

 2019 m. biudžeto išlaidose pagal ekonominę klasifikaciją didžiausią dalį biudžeto lėšų 

bendrose išlaidose sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas 34.069,0 tūkst. Eur (55,5 proc.). 

Palyginus su 2018 m. šios išlaidos padidėjo 3.244,2 tūkst. Eur (10,5 proc.) dėl darbo užmokesčio 

teisės aktų pasikeitimo. Prekių ir paslaugų naudojimas sudaro 10.861,4 tūkst. Eur (17,7 proc.) ir 

palyginus su 2018 m. padidėjo 493,0 tūkst. Eur (4,8 proc.). Materialiojo ir nematerialiojo turto 

įsigijimo išlaidos sudaro 6.793,3 tūkst. Eur (11,1 proc) ir palyginus su 2018 m. išaugo 1.380,1 tūkst. 

Eur (25,5 proc.). Socialinės išmokos sudaro 4.418,4 tūkst. Eur (7,2 proc.) ir palyginus su 2018 m. 

išaugo 119,2 tūkst. Eur (19,2 proc.). Kitos išlaidos sudaro 3.022,1 tūkst. Eur (4,9 proc.) ir palyginus 

su 2018 m. išaugo 671,8 tūkst. Eur (28,6 proc.). 

 Biudžeto išlaidų ir išmokų patikslintas planas įvykdytas 96,0 proc.. 2019 m. liko 

nepanaudota ir Valstybės biudžetui grąžinta 56,0 tūkst. Eur gautų tikslinės paskirties lėšų.  

 

 2.3. Mokėtinos ir gautinos sumos 

 

2019 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės mokėtinos sumos sudarė 8.764,4 tūkst. Eur, iš jų, 

negrąžintos paskolos – 7.223,9 tūkst. Eur. Lyginant su  kreditiniu įsiskolinimu 2019 metų pradžiai, 

biudžeto lėšų įsiskolinimas sumažėjo 292,0 tūkst. Eur, o negrąžintų paskolų likutis – 896,3 tūkst. 

Eur. Mokėtinų sumų likutis, eliminavus paskolas, sudarė 1.540,5 tūkst. Eur, t. y., mokėtinos sumos 

lyginant su metų pradžia, padidėjo 604,3 tūkst. Eur. Biudžeto vykdymo ataskaitos Aiškinamąjame 
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rašte nurodyta, kad įstatymo reikalavimas liko neįgyvendintas dėl to, kad 670,0 tūkst. Eur 2019 m. 

pajamų gauta per užbaigiamąsias apyvartas (iki 2020 m. sausio 10 d.). 

2019 metais kreditinį įsiskolinimą iš 75 asignavimų valdytojų sumažino tik 16- ka, 11-os - 

liko nepakitęs, o likusių 48-ių – padidėjo. Savivaldybės administracija kreditinį įsiskolinimą 

padidino 319,5 tūkst. Eur, Mažeikių seniūnija – 69,9 tūkst. Eur, Merkelio Račkausko gimnazija – 

53,0 tūkst. Eur, lopšelis-darželis “Linelis” – 26,2 tūkst. Eur, Šerkšnėnų mokykla-daugiafunkcinis 

centras – 24,6 tūkst. Eur, lopšelis-darželis “Pasaka” - 20,6 tūkst. Eur, lopšelis-darželis “Delfinas” – 

17,8 tūkst. Eur, lopšelis-darželis “Bitutė” – 14,3 tūkst. Eur, lopšelis-darželis “Gintarėlis” – 12,5 

tūkst. Eur, lopšelis-darželis “Berželis” – 11,7 tūkst. Eur ir kt.  

Biudžeto lėšų gautinos sumos sudarė 694,0 tūkst. eurų arba 109,8 tūkst. eurų padidėjo, 

lyginant su metų pradžia. 

Neįgyvendintas 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymo43 reikalavimas, kad 2020 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos 

sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2019 m. sausio 1 d. 

įsiskolinimą. Mokėtinos sumos 2019 m. pabaigoje, lyginant su metų pradžia, padidėjo 604,3 

tūkst. Eur. 

 

2.4. Skoliniai įsipareigojimai 

Ilgalaikių skolinių įsipareigojimų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė buvo 7.223,9 tūkst. 

Eur, kuris, lyginant su metų pradžia, sumažėjo 896,3 tūkst. Eur. Per 2019 m. bankams buvo grąžinta 

1.846,0 tūkst. Eur, paimtų paskolų suma sudarė 949,7 tūkst. Eur. Savivaldybės prisiimti 

įsipareigojimai pagal garantijas ir laidavimo dokumentus dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių 

paskolų 2019 metais padidėjo 302,4 tūkst. Eur ir sudaro 891,9 tūkst. Eur.  

2019 metais Savivaldybė bendro skolinimosi ir grynojo skolinimosi limito neviršijo. 

Per 2019 metus Mažeikių rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi savivaldybių 

skolinimosi taisyklėmis44 ir gavusi Savivaldybės kontrolieriaus išvadas45, priėmė sprendimus46 imti 

ilgalaikę 1.197,6 tūkst Eur paskolą vandentvarkos projektams finansuoti ir 468,5 tūkst. Eur – 

savivaldybės investicijų projektams finansuoti. 

2019 m., gavus Savivaldybės kontrolieriaus išvadą47, Savivaldybės taryba priėmė 

sprendimą48, kuriuo buvo suteikta garantija bankui už UAB ,,Mažeikių šilumos tinklai“ išduodamą 

10 metų laikotarpiui 272,5 tūkst. Eur paskolą projektams “Šilumos trasos atvedimas į V. Kudirkos, 

Mindaugo, Urvikių gatves sužiediniant su Urvikių gatve” ir “Šilumos trasos atvedimas į Kalnėnų 

kvartalą, prijungiant naujus vartotojus Versmės, Šaltinėlio, Ukrinų, Kulūpio, Kurmaičių ir 

Vadaksties gatvėse” finansuoti. 

 
43 LR 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas 2018-12-11 Nr. 

XIII-1710, 12 str. 3 d. 
44Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių 

patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 
45 Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019-03-18 išvada Nr. KT9-1 “Dėl ilgalaikės paskolos 

ėmimo” ir 2019-09-17 Nr. KT9-28 “Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo” 
46 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019-03-29 sprendimas Nr. T1-62 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“; 2019-09-

27 sprendimas Nr. T1-258 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ 
47 Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019-03-18 išvada Nr. KT9-2 „Dėl garantijos suteikimo 

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 
48 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019-03-29 sprendimas Nr. T1-79 „Dėl garantijos kredito įstaigai už UAB 

„Mažeikių šilumos tinklai“ išduodamą paskolą suteikimo“ 
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3. SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO VYKDYMO 

ATASKAITŲ VERTINIMAS 

 

Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, rengdamas Savivaldybės biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinį, remiasi Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų jai pateiktų žemesnio lygio 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių49 duomenimis ir į Savivaldybės biudžetą gautų pajamų 

apskaitos duomenimis – Savivaldybės iždo rengiamomis ataskaitomis. Dėl to, Savivaldybės 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų teisingumas priklauso ne tik nuo Savivaldybės 

administracijos Finansų skyriaus (toliau – Finansų skyrius) tvarkomos apskaitos, bet ir nuo 

asignavimų valdytojų parengtų ataskaitų teisingumo. 

Audito metu patikrinome 10-ties savivaldybės subjektų, kurių vadovai yra asignavimų 

valdytojai, parengtus ir Finansų skyriui pateiktus 2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, 

visų grupės subjektų mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas ir Savivaldybės iždo rengiamas ataskaitas. 

 

4 lentelė. Subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų duomenys  

(tūkst. eurų) 

Eil. 

Nr. 

 

Asignavimų valdytojas 

Patikslintas 

asignavimų 

planas 

Panaudota 

asignavimų 

Panaudoti 

asignavimai 

(procentais) 

Nustatyti 

duomenų 

iškraipymai 

BVA taip/ne 

1. Savivaldybės administracija      21.217,0 19.187,9 90,4 taip 

2. Socialinės paramos skyrius 4.128,3 4.006,0 97,0 ne 

3. Lopšelis-darželis “Eglutė” 727,2 720,2 99,0 ne 

4. Lopšelis-darželis “Gintarėlis” 655,9 636,4 97,0 ne 

5. Tirkšlių darželis “Giliukas” 389,6 389,3 99,9 ne 

6. Darželis-mokykla “Kregždutė” 412,0 410,6 99,7 ne 

7. Choreografijos mokykla 406,2 405,8 99,9 ne 

8. Dailės mokykla 143,5 135,4 94,4 ne 

9. Vytauto Klovos muzikos mokykla 923,8 920,7 99,7 ne 

10. Židikų kultūros centras 133,2 133,2 100,0 ne 

 Iš viso audituota: 29.136,7 26.945,5 92,5  

Šaltinis – Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 

 

Savivaldybės administracija nesilaikė Valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų 

klasifikacijos50, t. y. biudžeto asignavimus suplanavo, panaudojo ir išlaidas apskaitė bei nurodė 

Biudžeto vykdymo ataskaitoje pagal netinkamus išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius: 

➢ magistralinių melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių bei pralaidų ir 

tiltų remonto ir priežiūros darbų išlaidas už 534,3 tūkst. Eur Biudžeto vykdymo 

ataskaitoje apskaitė kitų prekių ir paslaugų įsigijimo straipsnyje (e. k. k. 2.2.1.1.1.30.), 

kai šie remonto ir priežiūros darbai turėtų būti apskaityti materialiojo turto paprastojo 

remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje (e. k. k. 2.2.1.1.1.15.); 

➢ Mažeikių „Ventos“ progimnazijos pastato (rūsio patalpų) remonto darbų, pritaikant 

patalpas ugdymo procesui, išlaidos 118,3 tūkst. Eur parodytos infrastruktūros ir kitų 

 
49 Rinkinių sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-31 įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir 

savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir 

formų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 
50 LR Finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr.1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų 

pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 
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statinių įsigijimo išlaidų straipsnyje (e. k. k. 3.1.1.2.1.3.), o turėtų būti negyvenamųjų 

namų įsigijimo išlaidose (e. k. k. 3.1.1.2.1.2). 

 

Nustatyti iškraipymai kiekybiškai reikšmingos įtakos Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui neturi, tačiau gali būti svarbūs informacijos 

vartotojui, pavyzdžiui, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos ir pan. 

Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais 

reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, 

reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą ir atitinka Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus 

ir asignavimų valdytojų duomenis.  

 

4. SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ IR TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO 

IR DISPONAVIMO JAIS TEISĖTUMO VERTINIMAS 
 

Biudžetinių įstaigų įstatyme51 nurodyta įstaigos vadovo pareiga užtikrinti racionalų ir taupų 

lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos 

veikimą ir tobulinimą. 

Atlikdami auditą Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės įstaigose, vertinome 

biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą: 

➢ Darbo užmokesčio srityje vertinome ar įstaigų administracijos ir kitų darbuotojų 

tarnybinių atlyginimų koeficientai, pareiginės algos, priedai, priemokos ir išmokos nustatyti 

teisingai ir atitinka teisės aktuose patvirtintus dydžius; ar teisingai, laikantis teisės aktų reikalavimų, 

nustatytos išeitinės piniginės išmokos, kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas 

atleidžiamiems darbuotojams; 

➢ Prekių ir paslaugų išlaidų srityje vertinome, ar prekėms ir paslaugoms pirkti tiekėjai 

buvo parinkti ir sutartys sudarytos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, ar buvo vykdomi 

sutartyje numatyti įsipareigojimai, ar už suteiktas paslaugas buvo atsiskaityta pagal sutartyje 

numatytas kainas ir tarifus; 

➢ Vertinome, ar turtas įsigytas teisės aktų nustatyta tvarka, ar išlaidos turtui įsigyti buvo 

suplanuotos ir neviršijo patvirtinto asignavimų plano, ar turtas valdomas racionaliai ir efektyviai. 

 

4.1. Biudžetinės įstaigos nesivadovavo teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų 

pirkimų organizavimą ir vykdymą, nuostatomis 
 

Keturios biudžetinės įstaigos, įsigijo prekes ir paslaugas, nesivadovaudamos viešuosius 

pirkimus52 reglamentuojančiais teisės aktais, dėl nustatytų neatitikimų ir pažeidimų (žr. 5 priede 

„Savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatyti neatitikimai viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo 

srityje“). Tarnyba įstaigoms raštais pateikė rekomendacijas, jų įgyvendinimo priemonės ir terminai 

 
51 LR Biudžetinių įstaigų įstatymas 1995-12-15 Nr. I-1113 (su vėlesniais pakeitimais) 
52 LR viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (su vėlesniais pakeitimais), LR Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017-06-28 įsakymas Nr.1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, LR Viešųjų 
pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-27 įsakymas Nr. 1S-94 „Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės 
skaičiavimo metodikos patvirtinimo“. 
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numatyti biudžetinių įstaigų pateiktuose raštuose (žr. 7 priede „Tarnybos raštai įstaigoms dėl 

nustatytų audito dalykų“). 

Savivaldybės administracijoje 2018-10-16 užpildyta paraiška naujos tvoros įrengimo, 

atitveriant lopšelių-darželių „Pasaka“ ir „Berželis“, Vyturio pradinės mokyklos bei Mažeikių miesto 

kapinių Mažeikiuose teritorijas, pirkimui. Vykdytas mažos vertės pirkimas-skelbiama apklausa 

(raštu). 2018-11-21 su privačia bendrove sudaryta sutartis Nr. MS-363 už 47.589,22 Eur sumą. 

Sutarties galiojimo terminas - 3 mėnesiai. Darbai atlikti ir sąskaita išrašyta 2019-09-17 už 29.864,23 

Eur sumą. Mažeikių miesto kapinių naujos tvoros įrengimui sąskaita išrašyta Mažeikių miesto 

seniūnijai už 17.724,99 Eur sumą (su PVM). Tuo laikotarpiu sutartis jau negaliojo, o sutarties 

pakeitimas ar papildymas nebuvo atliktas. Savivaldybės administracija nesilaikė Viešųjų pirkimų 

įstatymo53 89 str., kuriame numatytos sutarties pakeitimo galimybės bei Savivaldybės 

administracijos Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo54 24.5 p., kuriame už pirkimo 

sutarties vykdymą atsakingas asmuo inicijuoja ar teikia siūlymus dėl sudarytų pirkimo sutarčių 

pratęsimo, sutarčių sąlygų keitimo, nutraukimo ar pirkimo sutartyse numatytų prievolių įvykdymo 

užtikrinimo būdų taikymo kontrahentui. 

 

4.2. Žemės sklypai naudojami nesudarius panaudos sutarčių 

 

Žemės įstatymas nustato, kad valstybinė žemė gali būti perduodama laikinai neatlygintinai 

naudotis valstybės institucijoms, savivaldybėms, kitoms iš valstybės ar savivaldybių biudžetų 

išlaikomoms įstaigoms ir kt.55 Asmenys, kuriems statiniai ar įrenginiai (jų dalys) perduoti 

patikėjimo teise, panaudos ar nuomos pagrindais ar jų įsigyti nuosavybėn, privalo per 3 mėn. nuo 

minėto turto perdavimo ar įsigijimo nuosavybėn dienos valstybinės žemės patikėtiniui pateikti 

prašymą perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypą, kurio reikia šiems statiniams ar 

įrenginiams eksploatuoti. Valstybinės žemės patikėtiniai turi kontroliuoti, kaip jų patikėjimo teise 

valdomų valstybinės žemės sklypų naudotojai, šią pareigą vykdo56. Valstybinės žemės sklypai 

perduodami neatlygintinai naudotis tik valstybės ar savivaldybių funkcijoms atlikti57. 

 Atliekant Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo auditą58, vertinome, ar atrinktam 281 

savivaldybės valdomam nekilnojamojo turto pastatui eksploatuoti yra suformuoti žemės sklypai ir 

nustatėme, kad: 

➢ 73 atvejais (26 proc.) nesuformuoti žemės sklypai – teritorijos dalis, turinti nustatytas 

ribas, kadastro duomenis ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre59; 

➢ 95 atvejais (34 proc.) žemės sklypai suformuoti, tačiau Savivaldybės administracija ar 

kita Savivaldybės biudžetinė įstaiga nėra sudariusi valstybinės žemės panaudos sutarčių, t. y. 

 
53 LR viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (su vėlesniais pakeitimais) 89 str. 
54 Mažeikių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2017-07-21 įsakymas Nr. A1-1502 “Dėl Viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 
55 LR žemės įstatymas, 1994-04-26 Nr. I-446 (2004-01-27 įstatymo Nr. IX-1983 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 8 

str. 1 d. 
56 LR Vyriausybės 1995-11-13 nutarimas Nr. 1428 “Dėl valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių 

patvirtinimo” (2009-06-10 nutarimo Nr. 629 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 2.3 ir 2.4 p. 
57 Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu 

Nr. 1428 (2009-06-10 nutarimo Nr. 629 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 5 ir 10 p. 
58 Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020-04-22 veiklos audito ataskaita Nr. KT9-3 

„Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas“ 2.2 poskyris 
59 LR Žemės įstatymas, 1994-04-26 Nr. I-446 (2004-01-27 įstatymo Nr. IX-1983 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 2 

str. 14 d. 
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nevykdė Žemės įstatymo 8 str. 1 dalies ir Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu Nr. 1428, 

reikalavimų, kuriuose numatyta, kad Žemės įstatymo 8 str. 1 dalyje nurodyti asmenys, kuriems 

statiniai (jų dalys) perduoti patikėjimo teise, panaudos ar nuomos pagrindais ar jų įsigyti 

nuosavybėn, privalo per 3 mėnesius nuo minėto turto perdavimo ar įsigijimo nuosavybėn dienos 

valstybinės žemės patikėtiniui pateikti prašymą perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės 

sklypą, kurio reikia šiems statiniams eksploatuoti. Ši problema susijusi su Savivaldybės būsto 

fondu, kuris yra daugiabučiuose namuose (žr. 6 priede „Nesuformuoti žemės sklypai po pastatais 

arba nepateikti prašymai NŽT). 

Kadastrinius matavimus savo lėšomis atlieka Savivaldybės administracija, o kol nėra atlikti 

kadastriniai matavimai žemės sklypas negali būtį įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. 

Pagrindinė Savivaldybės nekilnojamojo turto žemės sklypų nesuformavimo priežastis – lėšų 

trūkumas, bet sklypus formuoti būtina, nes: 

❖ jeigu žemės sklypas nėra suformuotas, tai jam nėra taikomos specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos dėl sklype esančių inžinerinių tinklų naudojimo, gamtos, kultūros paveldo 

apsaugos apribojimų ir kt. Pastatų naudotojai gali nežinoti, kokia veikla sklype yra galima ar kokie 

apribojimai taikomi, dėl to žemės sklype gali būti vykdoma draudžiama veikla60; 

❖ jei naudojami sklypai nesuformuoti, tai nesudarytos valstybinės žemės panaudos sutartys. 

Todėl duomenų apie šią panaudą Nekilnojamojo turto registre nėra. Taip iškreipiami valstybinės 

žemės duomenys. 

 

4.3. Pratęsiant patalpų nuomos sutartis, neperžiūrima nuomos kaina 

 

 Atliekant Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo auditą61, pastebėta, kad pratęsiant 

nuomos sutartis, daugeliu atveju nebuvo peržiūrėta nuomos kaina, kuri buvo nustatyta pirminėje 

sutartyje, sudarytoje prieš 5 ar 10 metų. Sutartys pratęsiamos tomis pačiomis sąlygomis, nevertinant 

galimai pakitusių rinkos sąlygų. Kadangi, neatlikus rinkos tyrimo, sutartys pratęsiamos 

automatiškai dar 5 ar 10 metų, nėra galimybės nustatyti ar savivaldybės biudžetas gautų daugiau 

pajamų už patalpų nuomą. 

Neperžiūrėtų nuomos kainų pavyzdžiai 

➢ A. Fabijansko IĮ “Soliaris” sutartis pratęsta nuo 2018-10-30 iki 2028-11-19; 

➢ AB “Lietuvos telekomas” sutartis pratęsta nuo 2018-10-01 iki 2021-07-31; 

➢ UAB “Rezus.lt” sutartis pratęsta nuo 2019-05-14 iki 2024-05-31; 

➢ UAB “Acus vaistinė” sutartis pratęsta nuo 2015-02-05 iki 2025-01-30; 

➢ UAB “Dentorija” sutartis pratęsta nuo 2015-02-05 iki 2025-01-30 

 

Kaip gerosios praktikos pavyzdį, norėtume paminėti 2004 m. rugsėjo 24 d. sutartį Nr. MS-

400, sudarytą su UAB „Gintarinė vaistinė“, kurios galiojimo terminas pratęstas nuo 2019 m. liepos 

31 d. penkeriems metams62. Šiuo atveju nuomos kaina išaugo nuo 6,22 Eur iki 9,00 Eur už kv. m. 

 
60 LR Žemės įstatymas, 1994-04-26 Nr. I-446 (2004-01-27 įstatymo Nr. IX-1983 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 2 

str. 4 ir 16 d. 
61 Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020-04-22 veiklos audito ataskaita Nr. KT9-3 

„Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas“ 2.3 poskyris 
62 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019-07-30 sprendimas Nr. T1-228 “Dėl savivaldybės turto nuomos sutarties 

su UAB “Gintarinė vaistinė” atnaujinimo” 



 

   Finansinio ir teisėtumo audito ataskaita 

 

 

 

Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 

26 

  

Savivaldybės administracijai pateikta rekomendacija63, kad pratęsiant patalpų nuomos 

sutartis būtų įvertintos visos sąlygos, kylančios iš patalpų nuomos, t. t. ir nuomos mokesčio dydis. 

Administracija įsipareigojo tai daryti nuolat, kai bus rengiami sprendimo projektai dėl patalpų 

nuomos. 

Norime atkreipti dėmesį į tai, kad nemažai patalpų išnuomota už simbolinę kainą, t. y. 0,29 

Eur, 1,00 Eur ar kt. Manome, kad Savivaldybės taryba turėtų atkreipti į tai dėmesį, nes kai kurių 

žemiau nurodytų sutarčių galiojimas baigiasi jau 2021 metais. 

Simbolinės nuomos kainos pavyzdžiai 

Nuomojamų 

patalpų adresas 

Nuomininkas Nuomojamas 

plotas kv. m. 

Sutarties galiojimo 

terminas 

Nuomos kaina 

Eur 

Ventos g. 8A, 

Mažeikiai 

VšĮ „Mažeikių futbolo akademija“ 2517,29 2012-05-18 

2032-05-18 

0,29 

J. Basanavičiaus g. 

15A, Mažeikiai 

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija 392,95 2011-07-29 

2021-05-27 

0,29 

J. Basanavičiaus g. 

39A, Mažeikiai 

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 89,22 2016-07-05 

2026-07-25 

0,29 

Pavenčių g. 4, 

Mažeikiai 

VšĮ „Veiklių mamų klubas“ 116,02 2016-10-05 

2021-10-05 

1,00 

Vytauto g. 2, 

Viekšniai 

UAB Dr. A. Biržiškos sveikatos 

centras 

390,26 2018-07-02 

2028-07-02 

1,00 

Laisvės g. 218C, 

Mažeikiai 

VšĮ „Naftkartas“ 605,96 2016-12-29 

2026-12-29 

1,00 

Laisvės g. 218C, 

Mažeikiai 

VšĮ „Ištiesk gerumo ranką“ 45,10 2016-05-31 

2021-05-31 

1,00 

Mokyklos g. 5, 

Ruzgų k. 

VšĮ „Būk su manimi“ 49,97 2017-05-10 

2022-05-10 

1,00 

Ventos g. 8A, 

Mažeikiai 

Žemaitijos regiono Mažeikių rajono 

profesinių sąjungų centras 

73,11 2007-11-05 

2027-03-01 

2,90 

Ventos g. 8A, 

Mažeikiai 

VšĮ Mažeikių kūno kultūros klubas 475,94 2007-03-01 

2026-01-03 

2,90 

Šaltinis – Kontrolės ir audito tarnyba pagal 2019-06-30 duomenis 

 

 4.4. Atskirais atvejais inventorizacija atliekama formaliai 
  

Savivaldybės administracija neužtikrino racionalaus ir efektyvaus turto valdymo principų64 

ir jo naudojimo kontrolės, nes kaip ir ankstesniais metais nustatyta, kad turto inventorizacija 

atskirais atvejais atliekama formaliai. Nustatėme, kad inventorizacijos komisijos nesilaikė 

Inventorizacijos taisyklių65 reikalavimų, nes: 

➢ nebaigtos statybos inventorizaciją atliko formaliai, neskaičiavo nuvertėjimo66 ir 

neįvertino, kad dalis nebaigtos statybos sąskaitoje apskaitomų objektų yra eksploatuojami, tačiau 

nėra perkelti į kitas turto grupes ir jiems neskaičiuojamas nusidėvėjimas. Be to, nepateikė visų 

inventorizavimo aprašų; 

 
63 Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020-04-22 veiklos audito ataskaita Nr. KT9-3 

„Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas“ 
64LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12 Nr. VIII-729 (su 

vėlesniais pakeitimais), 9 str.  
65 LR Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais 

pakeitimais) 8, 17, 21 ir 231 p. 
66 Mažeikių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2019-10-11 įsakymo Nr. A1-2125 “Dėl inventorizacijos 

atlikimo” 6.1 p. pavesta centrinei inventorizavimo komisijai laiku ir tinkamai atlikti Administracijos nebaigtos statybos 

inventorizaciją 
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➢ vietinės reikšmės kelių (gatvių) inventorizacijos neužbaigė nustatytu laiku, 

inventorizavimo aprašuose ne visiems keliams ir gatvėms nurodė kelio numerius67; 

➢ nesudarė atskirų netinkamo (negalimo) naudoti turto inventorizavimo aprašų, o tik 

pagrindiniame apraše prie tokių turto vienetų nurodė netinkamumo naudoti priežastis68; 

➢ neinventorizavo išsinuomotų iš fizinio asmens patalpų, esančių Rupūžkalnio g. 8, Kapėnų 

k., nes jos nėra apskaitytos Savivaldybės administracijos apskaitoje69. 

 Administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. A1-2125 „Dėl 

inventorizacijos atlikimo“ 6.5 p. nurodyta, kad apie metinės inventorizacijos rezultatus informuoti 

Administracijos direktorių iki 2020 m. sausio 31 d. Pagal šiame įsakyme nurodytas datas 

inventorizaciją vietinės komisijos turėjo baigti vėliausiai gruodžio 13 d. ir inventorizavimo aprašus 

ir kitus dokumentus (protokolus) pateikti centrinei inventorizacijos komisijai iki 2019 m. gruodžio 

16 d.  

 Mūsų nuomone, įsakymo 6 p. pavedimas centrinei inventorizavimo komisijai atlikti 

Administracijos nebaigtos statybos, finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų inventorizaciją 

pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis yra per vėlai suplanuota data, nes pagal Inventorizacijos 

taisyklių 8.4 p. leidžiama šį turtą inventorizuoti ne rečiau kaip kartą per metus ir ne anksčiau kaip 

ataskaitinių metų lapkričio 30 dieną. Būtina įvertinti, kad atlikus inventorizaciją pagal gruodžio 31 

d. apskaitos duomenis, užsitęsia laikas per kurį sprendimą turi priimti subjekto vadovas. 

  Galutinį sprendimą Administracijos direktorius priėmė 2020 m. sausio 31 d. išleisdamas 

įsakymą Nr. A1-256 „Dėl atliktos turto ir įsipareigojimų metinės inventorizacijos Mažeikių rajono 

savivaldybėje rezultatų patvirtinimo“.      

Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo70 19 str. 9 d. apskaitos duomenys turi būti 

pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Administracijos direktoriaus  

įsakymo71, kuriuo patvirtinti 2019 metų turto ir įsipareigojimų inventorizacijos rezultatai, 9 ir 10 p. 

nurodyta pratęsti Kelių ir Turto inventorizavimo komisijų darbą iki 2020 m. liepos 1 d. Tokiu būdu 

ne visi 2019 m. Administracijos apskaitos duomenys pagrįsti inventorizavimo duomenimis. 

Būtina įvertinti tai, kad pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo72 19 str. 1 d. 

metinės ataskaitos sudaromos pagal finansinių metų paskutinės dienos duomenis, o 2019 m. 

inventorizacijos rezultatai patvirtinti sekančių finansinių metų, t. y. 2020 m. sausio 31 d. To paties 

straipsnio 8 d. nurodyta, kad apskaitoje turi būti registruotos visos viešojo sektoriaus subjekto 

ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, o 2 str. 1 d. nurodytas ataskaitinis 

laikotarpis – laikotarpis, kuriam sudaromas metinių arba tarpinių ataskaitų rinkinys. Šiuo atveju 

Savivaldybės administracijos ataskaitinis laikotarpis už kurį sudaromas ataskaitų rinkinys yra 2019 

m. sausio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d., o įsakymas dėl inventorizacijos rezultatų patvirtinimo 

išleistas sekančiame ataskaitiniame laikotarpyje. 

Tiek pagal CK 1.7 str. 2 d., kur nurodyta, kad civiliniai įstatymai ir kiti civilinius santykius 

reglamentuojantys teisės aktai negalioja atgaline tvarka, tiek Konstitucinio teismo nutarimuose 

 
67 Ten pat, 4 p. pavesta Kelių inventorizavimo komisijai laiku ir tinkamai atlikti kelių inventorizaciją 2019 m. rugsėjo 

30 d. apskaitos ir kelių sąrašo duomenimis 
68 LR Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais 

pakeitimais) 52 p. 
69 Ten pat, 25 p. 
70 LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais) 
71 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-31 įsakymas Nr. A1-256 “Dėl atliktos turto ir 

įsipareigojimų metinės inventorizacijos Mažeikių rajono savivaldybėje rezultatų patvirtinimo” 
72 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais) 
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nurodyta, kad teisės aktui keliamas reikalavimas yra tai, kad grįžtamoji galia gali būti nustatyta tik 

įstatymo formos aktams. Poįstatyminių teisės aktų (šiuo atveju Administracijos direktoriaus 

įsakynas dėl inventorizacijos rezultatų patvirtinimo) galiojimas atgal yra negalimas, nes 

poįstatyminis aktas yra įstatymo normų taikymo aktas, nepriklausomai nuo to, ar tas aktas yra 

vienkartinio, ar nuolatinio galiojimo. Juo realizuojamos įstatymo normos, tačiau poįstatyminis aktas 

negali pakeisti pačio įstatymo. Jei poįstatyminis aktas, priimtas taikant įstatymo normas, nustatytų 

grįžtamąją jų galią, toks aktas visais atvejais neatitiktų įstatymo, nes juo būtų įsiterpiama į to 

įstatymo galiojimo ribas ir tokiu būdu būtų pažeidžiama įstatymo viršenybė poįstatyminių aktų 

atžvilgiu73. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme74 dėl 2019 m. inventorizacijos rezultatų 

patvirtinimo 2.8 p. nurodyta, kad inventorizacijos metu nerastą turtą nurašyti buhalterinės apskaitos 

registruose ir neskaityti kaip trūkumą: 

Nurašyto nekilnojamojo turto pavyzdžiai: 

Eil. 

Nr. 

Turto pavadinimas, 

inventorinis numeris 

Adresas Įsigijimo vertė, Eur Likutinė vertė, Eur 

1. Sandėlis, 1202200327 Eglyno g., Gyvolių k. 19.983,78 18.342,28 

2. Katilinė, 1202200322 Kapėnų k. 0,29 0,29 

3. Gyvenamas namas, 1202200979 Sporto g. 3, Ukrinų k. 1,00 1,00 

4. Vandens gręžinys, 1203100940 Balėnų k. 0,29 0,29 

5. Vandens gręžinys, 1203100939 Spurganų k. 0,29 0,29 

6. Vandens gręžinys, 1203100937 Kušlėnų k. 0,29 0,29 

7. Vandens gręžinys, 1203100938 Kušlėnų k. 0,29 0,29 

8. Vandens gręžinys, 1203100935 Bokšto g., Buknaičių k. 0,29 0,29 

9. Vandens gręžinys, 1203100936 Bokšto g., Buknaičių k. 0,29 0,29 

10. Sandėlis, 106 (6193-8000-1111) Birutės g. 17, Mažeikiai be vertės balanse  

11. Sandėlis, 106 (6193-8000-1122) Birutės g. 17, Mažeikiai be vertės balanse  

12. Poilsiavietė, 101835 prie Ventos 40.703,49 0,00 

13. Privažiavimo kelias prie Aušros 

kelio Nr. 23, 110118 

Urvikių k. 3.099,51  

14. Privažiavimo kelias prie Sedos 

g. 122, 110158 

Pašerkšnės k. 8.011,18  

15. Privažiavimo kelias prie Girios 

g. 50, 110170 

Žemalės k. 7.681,30  

16. Privažiavimo kelias iki 

Vitvariškės g. 39, 110234 

Židikų sen. 3.750,58  

17. Privažiavimas prie A. Dirgėlos 

sodybos, 110295 

Užežerės k. 3.123,55  

Šaltinis – Administracijos direktoriaus 2020-01-31 įsakymas Nr. A1-256 

  

 Šiuo atveju, visas aukščiau nurodytas nekilnojamasis turtas nurašytas Administracijos 

direktoriaus įsakymu, kai, vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtintu75 Turto 

pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), sprendimą dėl pripažinto nereikalingu arba 

netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų 

nurašymo priima Savivaldybės taryba.  

 
73 Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 1994-01-14 ir 1994-03-16 nutarimai 
74 Ten pat, 2.8 p. 
75 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016-12-23 sprendimas Nr. T1-329 “Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba 

netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
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 Pagal Aprašą pirmiausia įstaigos vadovui turi būti pateiktas įstaigos sudarytos komisijos 

siūlymas dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurodytos 

priežastys dėl kurių šis turtas tapo nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti, jo balansinė 

ir likutinė vertė, įvertinta jo būklė ir tolesnio panaudojimo galimybės. Įstaigos vadovas, gavęs 

komisijos siūlymą, priima sprendimą dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 

naudoti ir, jeigu turto negalima panaudoti, pasiūlo turtą nurašyti, išardyti ir likviduoti arba nurašyti 

ir likviduoti. Sprendimą dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti 

Savivaldybės turto nurašymo priima Savivaldybės taryba dėl: 

▪ Savivaldybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų; 

▪ Savivaldybės nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto – kilnojamųjų daiktų, kurių 

vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra 15 tūkst. 

Eur ir didesnė. 

 Atkreiptinas dėmesys, kad Vietos savivaldos įstatymo76 16 str. 2 d. 26 p. savivaldybės 

tarybos išimtinei kompetencijai priskirtas sprendimų dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančiu turtu priėmimas, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos 

taisyklių nustatymas, išskyrus atvejus, kai tvarka yra nustatyta įstatymuose ar jų pagrindu 

priimtuose kituose teisės aktuose. To paties įstatymo 29 str. 8 d. 5 p. numatyta, kad administracijos 

direktorius, savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, administruoja savivaldybės turtą, o 30 str. 2 d. 3 

p. – organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą.  

  Židikų kultūros centro direktoriaus įsakymu77 atliktos metinės inventorizacijos metu 

neinventorizuotas pagal panaudos sutartis78 gautas nekilnojamasis turtas, adresu Kaubrių 6-2, 

Pikelių miestelis. Inventorizacijos taisyklių79 12.3 punkte numatyta, kad inventorizuojamas ir 

subjektui nepriklausantis, bet jame esantis turtas (išsinuomotas, gautas pagal panaudos, licencines 

sutartis, bendras turtas pagal jungtinės veiklos (partnerystės) ir kitas sutartis), išskyrus subjekto 

darbuotojo asmeninius daiktus, kurie subjekto veikloje naudojami vadovo nustatyta tvarka. 

 

4.5. Nepakankama vidaus kontrolė valdant, naudojant ir disponuojant    

savivaldybės lėšomis ir turtu 

 

 Atkreipiame dėmesį, kad valdant, naudojant ir disponuojant savivaldybės biudžeto lėšas ir 

turtą, vidaus kontrolė nėra pakankama ir Savivaldybė negali racionaliai ir maksimaliai efektyviai 

tvarkyti savo lėšas ir turtą, nes audituotuose subjektuose nustatyti dalykai leidžia daryti išvadą, kad 

ne visos savivaldybės biudžeto lėšos ir turtas yra įtraukti į apskaitos registrus, netinkamai 

atliekamos inventorizacijos. Nesant pilnos ir pakankamos informacijos apie valdomą ir 

disponuojamą turtą neįmanoma jo apsaugoti nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto 

valdymo ar kitų neteisėtų veikų bei priimti pagrįstus sprendimus, susijusius su šio turto priežiūra ar 

remontu bei efektyviu ir racionaliu savivaldybės biudžeto lėšų naudojimu. 

 

 

 
76 LR Vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais) 
77 Mažeikių rajono Židikų kultūros centro direktoriaus 2019-10-30 įsakymas Nr. V-51 „Dėl inventorizacijos atlikimo“  
78 2007-07-13 Savivaldybės turto panaudos sutartis Nr. MS-705, 2011-08-05 Savivaldybės turto panaudos sutartis Nr. 

MS-556 
79 LR Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ 
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS__________ 
 

Rekomen- 

dacijos 

eilės 

numeris 

ataskaitoje 

 

Rekomendacija 

Subjektas, kuriam 

pateikta rekomen- 

dacija 

 

Veiksmas / Priemonės / 

Komentarai 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo ir 

informavimo apie 

įgyvendinimą data 

1. Priimti priemones, kurios 

užtikrintų, kad 

inventorizacija būtų 

atliekama išsamiai ir 

atsakingai, kad jos 

rezultatai galėtų būti 

efektyviai panaudoti 

siekiant tikslios ir 

teisingos savivaldybės 

turto apskaitos ir 

užtikrintų rūpestingą turto 

valdymą 

Mažeikių rajono 

savivaldybės 

administracija 

1. Perduoti Buhalterinės 

apskaitos skyriui apskaityti 

845 vietinės reikšmės kelius 

ir gatves, įvertinus kelių ir 

gatvių vertes, remiantis 

Mažeikių rajono 

savivaldybės tarybos 2020-

06-30 sprendimu Nr. T1-178 

„Dėl Mažeikių rajono 

savivaldybei priklausančių 

vietinės reikšmės kelių ir 

gatvių įvertinimo tikrąja 

verte tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ bei VĮ Registrų 

centro duomenimis. 

2. Įtaukti į apskaitą 

neapskaitytus 845 vietinės 

reikšmės kelius ir gatves. 

3. Turto inventorizavimo 

komisijai atlikti trumpalaikio 

turto ir inventoriaus 

sutikrinimą su apskaitos 

dokumentais ir užfiksuoti jų 

buvimo vietas. 

4. Įgyvendinant turto 

inventorizavimo rezultatus, 

laikytis įstatymais numatytų 

ilgalaikio turto nurašymo 

procedūrų 

2020-07-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-12-15 

 

 

2020-09-01 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

2. Ieškoti būdų, kaip 

paspartinti sudarytos 

Nebaigtos statybos 

vertinimo komisijos 

darbą, sprendžiant 

klausimą dėl objektų, 

kurie eksploatuojami, 

statybos darbų užbaigimo 

dokumentų tinkamo 

sutvarkymo 

Mažeikių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Sumažinti Nebaigtos 

statybos objektų sąrašo sumą 

ne mažiau kaip 30 proc. 

2020-12-31 

3. Planuojant biudžeto 

asignavimus, griežtai 

vadovautis Valstybės ir 

savivaldybių biudžeto 

pajamų ir išlaidų 

klasifikacija 

Mažeikių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Informuoti asignavimų 

valdytojus, kad planuojant 

Savivaldybės biudžeto 

asignavimus, griežtai 

vadovautųsi valstybės ir  

savivaldybių biudžetų 

pajamų ir išlaidų 

klasifikacija, kuri patvirtinta 

LR Finansų ministro 2003-

2020-07-31 
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07-03 įsakymu Nr. 1K-184 

„Dėl Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių 

biudžetų pajamų ir išlaidų 

klasifikacijos patvirtinimo“ 

(su vėlesniais pakeitimais) 

4. Įdiegti vidaus kontrolės 

procedūras, užtikrinančias 

mokėtinų sumų mažėjimą 

Mažeikių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Informuoti asignavimų 

valdytojus: 

1. vadovautis 2020 m. 

valstybės biudžeto ir  

savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymo 12 str. 

3 p. ir Mažeikių rajono 

savivaldybės tarybos 2020-

02-28 sprendimo Nr. T1-38 

5.3 papunkčio nuostatomis; 

2. ne vėliau kaip iki 2020-

12-01 atlikti visus pirkimus 

skirtiems asignavimams ir 

įvykdyti jų apmokėjimus. Po 

2020-12-01 – vykdyti tik 

anksčiau nenumatytus 

pirkimus, kurie iš anksto 

turės būti suderinti su 

Finansų skyriumi dėl 

apmokėjimo galimybių; 

3. griežtai laikytis 1-2 

punktuose išvardintų 

nurodymų ir užtikrinti jų 

vykdymą ir įgyvendinimą 

2020-09-01 

 

 

 

5. Užtikrinti, kad nebaigtos 

statybos sąskaitoje 

apskaitytos sumos būtų 

perduotos įstaigos 

steigėjui, t. y. Mažeikių 

rajono savivaldybei 

VšĮ Mažeikių 

ligoninė 

1.Atlikti statinio ekspertizę. 

2.Patikslinti statinio 

projektavimo aplinkybes. 

3.Konsultuotis su statybos 

priežiūros inspekcija. 

4.Statybos užbaigimo akto 

surašymas ir pridavimas 

valstybinei komisijai. 

5.Nebaigtos statybos 

sąskaitoje apskaitytas sumas 

perduoti įstaigos steigėjui, t. 

y. Mažeikių rajono 

savivaldybei 

2020-10-30 

 

 

 

 

 

 

 

2020-12-31 

Atstovai ryšiams, atsakingi už Savivaldybės kontrolieriaus informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą 

plane nustatytais terminais: Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas Arvydas Pocius (8 443 98228 

VšĮ Mažeikių ligoninės direktorius Sigitas Kaktys   (8 443 98301) 

 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                       Alma Karvelienė 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                           Dalė Balčiūnienė 
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                                                                                  Finansinio ir teisėtumo audito ataskaitos 

„Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2019 metų                     

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, 

                                                                                  savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“ 

                   1 priedas 

 

 

Santrumpos ir sąvokos 
 

SKFAR – Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys. 

 

SKBVAR – Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. 

 

VSAFAS – Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai. 

 

VSS – Viešojo sektoriaus subjektas. 

 

VšĮ – Viešoji įstaiga. 

 

BĮ – Biudžetinė įstaiga. 

 

NŽT – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 

 

Tarnyba – Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 

 

Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys – savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės 

išteklių fondų ir kitų savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų 

rinkinys, parengtas kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys, ir 

savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami savivaldybės biudžeto 

vykdymo duomenys. 
 
Viešojo sektoriaus subjektų grupė – grupė, kurią sudaro viešojo sektoriaus subjektas ir kiti 

viešojo sektoriaus subjektai, už kurių finansinių ataskaitų rinkinių arba biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinių konsolidavimą teisės aktų nustatyta tvarka atsakingas nurodytas viešojo sektoriaus 

subjektas. 
 
Viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys – 

viešojo sektoriaus subjektų grupę sudarančių viešojo sektoriaus subjektų biudžeto vykdymo 

ataskaitos, finansų ministro nustatyta tvarka sujungtos ir teikiamos kaip vienas biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinys. 

 

Viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys – viešojo 

sektoriaus subjektų grupę sudarančių viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos, sujungtos 

viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nustatyta tvarka ir teikiamos kaip 

vienas finansinių ataskaitų rinkinys. 

 

Savivaldybėms priskirto turto valdymas – savivaldybės jų nuosavybėn priskirtą, bet dar 

neperduotą valstybės turtą valdo patikėjimo teise. Valstybės turtą, kuris buvo priskirtas 
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savivaldybėms Vyriausybės sprendimais, bet pagal šį įstatymą80 nepriskiriamas jų nuosavybėn, 

savivaldybės valdo patikėjimo teise, iki Vyriausybė jį perduos valstybės valdžios, valdymo ar 

kitoms institucijoms. Savivaldybės jų nuosavybėn perduotą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja 

vadovaudamosi įstatymais ir kitais teisės aktais. 

 

Savivaldybių nuosavybėn perduodamas turtas – savivaldybių nuosavybėn perduodamas šis 

turtas, kurį jos valdo patikėjimo teise: vietinės reikšmės keliai su visais jiems priklausančiais 

statiniais (tiltais, viadukais, požeminėmis bei antžeminėmis perėjomis, laiptais, atramos sienelėmis, 

visuomeninio keleivinio transporto stotelėmis, paviljonais, kelių eismo reguliavimo techninėmis 

priemonėmis, inžinerine įranga, lietaus kanalizacijos tinklais bei komunikacijomis, automobilių 

parkavimo ir saugojimo aikštelėmis); želdynuose esantys statiniai ir įrenginiai81:, kuris turi būti iki 

2020 m. sausio 1 d. perduotas savivaldybių nuosavybėn82  

 

Turto patikėjimo teisė – valstybės ar savivaldybių institucijos, Lietuvos banko, valstybės ar 

savivaldybės įmonės, įstaigos, organizacijos teisė savo įstatuose (nuostatuose), taip pat valstybės ar 

savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų veiklą reglamentuojančiuose norminiuose aktuose 

nustatyta tvarka bei sąlygomis valdyti, naudoti valstybės ar savivaldybių perduotą turtą ir 

disponuoti juo nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių bei interesų. Kiti juridiniai asmenys 

valstybės ar savivaldybės jiems patikėjimo teise perduotą turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo tiek 

ir tokia tvarka bei sąlygomis, kaip nustatyta šio įstatymo 10 ar 12 str. ir turto patikėjimo sutartyje83. 

 

Disponavimas turtu – teisė turtą parduoti, kitaip perleisti, taip pat išnuomoti, įkeisti arba kitokiu 

būdu keisti jo teisinę būklę84. 

 

Turto naudojimas – naudingųjų turto savybių taikymas naudotojo poreikiams tenkinti85. 

 

Turto valdymas – teisė įstatymų nustatyta tvarka daryti turtui fizinį ir ūkinį poveikį86. 

 

Turto valdytojas – valstybės ar savivaldybių institucijos, Lietuvos bankas, valstybės ar 

savivaldybės įmonė, įstaiga ar organizacija ir šio įstatymo 10 ar 12 straipsnyje nustatytais atvejais 

kiti juridiniai asmenys, patikėjimo ar nuosavybės teise valdantys, naudojantys valstybės ar 

savivaldybės turtą ir disponuojantys juo87. 

 

Asignavimai – valstybės biudžete arba savivaldybės biudžete patvirtinta lėšų išlaidoms ir 

ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui (toliau – turtas) įsigyti suma, kurią asignavimų 

 
80 LR valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybės įstatymas, 1997-12-02 Nr. VIII-546 (galiojanti įstatymo 

redakcija nuo 2008-10-18) 2 str. 
81 Ten pat., 3 str. 
82 LR Vyriausybės nutarimas 1998-07-13 nutarimas Nr. 870 „Dėl valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017-10-25 nutarimo Nr. 866 redakcija) 2 p. 
83 LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12 Nr. VIII-729 
(2014-03-25 įstatymo Nr. XII-802 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 2 str. 10 d. 
84 Ten pat, 2 str. 1d. 
85 Ten pat, 2 str. 8 d. 
86 Ten pat, 2 str. 11 d. 
87 Ten pat, 2 str. 12 d. 
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valdytojas turi teisę biudžetiniais metais gauti iš valstybės biudžete arba savivaldybės biudžete 

sukauptų lėšų, pateikęs paraišką valstybės iždą valdančiai institucijai arba savivaldybės 

administracijai, patvirtintoms programoms finansuoti88.  

 

Savivaldybės biudžetas – savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir 

asignavimų planas biudžetiniams metams89. 

 

Savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojai – savivaldybių biudžetinių įstaigų ar savivaldybės 

administracijos ir jos padalinių, nurodytų tarybos patvirtintame savivaldybės biudžete, vadovai 

(savivaldybės administracijoje – administracijos direktorius ar jo įgalioti asmenys, savivaldybės 

administracijos padaliniuose – padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys)90. 

 

Viešasis pirkimas – vienos ar daugiau perkančiųjų organizacijų atliekamas prekių, paslaugų ar 

darbų įsigijimas su pasirinktu (- ais) tiekėju (-ais) sudarant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (-is), 

neatsižvelgiant į tai, ar prekės, paslaugos ar darbai yra skirti viešajam tikslui91. 

 

Viešojo pirkimo dokumentai – perkančiosios organizacijos pateikiami arba nurodomi dokumentai, 

kuriuose aprašomi ar nustatomi pirkimo ar jo procedūros elementai: skelbimas apie pirkimą, 

išankstinis informacinis skelbimas, naudojamas kaip kvietimo dalyvauti pirkime priemonė, techninė 

specifikacija, aprašomasis dokumentas, viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas, viešojo 

pirkimo kandidatų ir dalyvių dokumentų teikimo tvarka, informacija apie pirkime taikomus 

reikalavimus ir (arba) kiti dokumentai, jų paaiškinimai (patikslinimai)92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88 LR biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (2012 10 16 įstatymo Nr. XI-2274 redakcija su vėlesniais 

pakeitimais), 2 str. 3 d. 
89 Ten pat 2 str. 18 d. 
90 Ten pat 4 str. 2 d. 
91 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2017-05-02 įstatymo Nr. XIII-327 
redakcija su vėlesniais pakeitimais) 2 str. 37 d. 
92 Ten pat, 2 str. 39 d. 
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                                                                                   Finansinio ir teisėtumo audito ataskaitos 

„Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2019 metų                     

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, 

                                                                                  savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“ 

                                                                                  2 priedas 

 

 

Audito apimtis ir metodai 
 

Audito apimtis 
 

Audito tikslas – įvertinti Mažeikių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo 

ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniuose pateiktų duomenų teisingumą, 

savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą 

įstatymų nustatytiems tikslams ir  pareikšti  nepriklausomą nuomonę. 

 

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus93, tarptautinius audito standartus. 

Siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad konsoliduotose finansinėse ir biudžeto vykdymo 

ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, ir įvertinti ar Savivaldybės biudžeto lėšos ir turtas valdomi, 

naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų audito ir 

vidais kontrolės apribojimų bei to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių 

įvykių ir sudarytų sandorių. 

 

 Nustatyti dalykai skirstomi į turinčius reikšmingą įtaką subjekto ataskaitų rinkinio 

teisingumui, Savivaldybės ataskaitų rinkinio teisingumui ir jos neturinčius.  

 Reikšmingu dalyku Savivaldybės KFAR yra laikoma apskaitos klaida ar jų visuma, turinti 

įtakos vienam konsoliduotųjų finansinių ataskaitų straipsniui, viršijanti 1 mln. 272,2 tūkst. Eur 

(apskaičiuota atsižvelgiant į pasirinktą 1 proc. reikšmingumą), taip pat kokybiškai reikšmingu yra 

laikoma svarbiausių vidaus kontrolės priemonių nebuvimas ar jų nesilaikymas.  

 Reikšmingu dalyku Savivaldybės BVAR yra laikoma apskaitos klaida ar jų visuma, 

viršijanti 614,2 tūkst. Eur. Kokybinį reikšmingumą naudojome nustatytų dalykų vertinimui tais 

atvejais, kai iškraipymų suma (nors yra mažesnė už kiekybinį reikšmingumą) gali daryti įtaką 

vartotojų priimamiems sprendimams. 

 

Audito apimtis ir metodai 
Audituotos 

(konsoliduotos) 

finansinės ir biudžeto 

vykdymo ataskaitos 

     Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys: konsoliduotoji 

finansinės būklės, konsoliduotoji veiklos rezultatų, konsoliduotoji pinigų srautų ir 

konsoliduotoji grynojo turto pokyčio ataskaitos bei konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų aiškinamasis raštas, parengti pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis. 

     Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: 

Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita (forma Nr. 1-sav.), Biudžeto 

išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2-sav.), Skolinių įsipareigojimų 

ataskaita (forma Nr. 3-sav.), Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr. 4) bei 

aiškinamasis raštas dėl 2019 m. Savivaldybės biudžeto vykdymo. 

2019 m. pradžios ir 

pabaigos turto ir 

2019 m. pradžioje turto ir atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo 

turto likutis buvo iš viso 121 mln. 490,71 tūkst. Eur, pabaigoje – 127 mln. 219,35 

 
93 LR valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ 
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atitinkamai 

finansavimo sumų, 

įsiparigojimų ir 

grynojo turto likučiai 

tūkst. Eur. 

2019 m. pajamos, 

sąnaudos ir patirtos 

išlaidos 

     Savivaldybė gavo 78 mln. 807,62 tūkst. Eur pajamų ir patyrė 77 mln. 228,29 

tūkst. Eur sąnaudų. Savivaldybės pagrindinės veiklos rezultatas teigiamas – 

pajamos viršijo išlaidas 1 mln. 579,33 tūkst. Eur. 

     Savivaldybės biudžetas gavo 63 mln. 119,8 tūkst. Eur pajamų ir patyrė 61 mln. 

415,6 tūkst. Eur išlaidų. 

Vykdomos programos 

ir asignavimų 

valdytojams patvirtinti 

asignavimai 

     Savivaldybės 2019 m. biudžete patvirtintos 9 programos, Savivaldybės 

biudžeto asignavimai paskirstyti 75 asignavimų valdytojams, asignavimų planas 

(įskaitant patikslinimus) 63 mln. 956,7 tūkst. Eur, iš jų Savivaldybės 

administracijai patvirtinta apie 33,2 proc. visų asignavimų. 

Veikusios pavaldžios, 

kontroliuojamos 

įstaigos 

     Audito metu vertinome 71 subjekto (65 biudžetinės įstaigos, 5 viešosios 

įstaigos ir Iždas) finansinių ataskaitų pagrindu sudaryto 2019 m. KFAR duomenis 

ir 75 asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų pagrindu sudaryto 2019 

m. BVAR duomenis. 

Audito apimties 

apribojimai 

Audito apimties apribojimų nebuvo 

Vertintos sritys ir jose atliktos procedūros 

Savivaldybės 2019 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenys 

Atlikus audituojamo subjekto veiklos, apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų tyrimą, nustatytos kiekybiškai 

reikšmingos sritys, kuriose egzistuoja iškraipymo rizika: turto, įsipareigojimų ir sąnaudų. 

Turto sritis Subjektuose vertinome turto inventorizacijos atlikimo tinkamumą. Taip pat 

atrankos būdu įvertinome turto įsigijimo, amortizacijos ir nusidėvėjimo 

skaičiavimo operacijų registravimą apskaitos registruose (teisinga verte, esant 

pagrindžiamiems dokumentams, tinkamomis sąskaitų korespondencijomis). 

Įvertinome turto balansinės ir  finansavimo sumų likučių atitiktį. 

Įsipareigojimų sritis Atrankos būdu į vertinome ūkinių operacijų registravimą apskaitos registruose 

(laiku, teisinga verte, esant pagrindžiamiems dokumentams, tinkamomis sąskaitų 

korespondencijomis). 

Sąnaudų sritis Atrankos būdu vertinome sąnaudų pripažinimą ir registravimą (ar tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, pagrįstumą, tikrumą, užregistravimą teisinga 

verte ir tinkamomis sąskaitų korespondencijomis), atvaizdavimą tinkamuose 

ataskaitų straipsniuose. 

Bendras ataskaitų 

rinkinio ir 

konsolidavimo 

proceso vertinimas 

Patikrinome apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų pagrįstumą. 

Patikrinome konsolidavimo metu atliktų koregavimų tinkamumą, išsamumą ir 

tikslumą. Patikrinome bendrą ataskaitų rinkinių pateikimą, struktūrą ir turinį, 

įskaitant atskleidimą, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti ūkiniai įvykiai taip, 

kad atitiktų VSAFAS reikalavimus, o biudžeto vykdymo ataskaitose – biudžeto 

ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių reikalavimus. 

Savivaldybės 2019 m. biudžeto asignavimų panaudojimo vertinimas 

Atlikus audituojamo 

subjekto veiklos ir 

vidaus kontrolės 

sistemų tyrimą, 

nustatytos kiekybiškai 

reikšmingos sritys, 

kuriose egzistuoja 

neatitikties rizika 

Biudžeto išlaidų srityje kiekybiškai reikšmingiausia ir dėl rizikos – darbo 

užmokesčio sritis (darbo apmokėjimo sąlygų nustatytmo teisėtumas, skaičiavimo 

teisingumas, išmokų skyrimas); Prekių ir paslaugų naudojimo sritis (prekių 

įsigijimas, ilgalaikio materialiojo turto remontas ir kitos paslaugos); Ilgalaikio 

turto sitis. 

Asignavimų 

panaudojimas 

Atrinktose įstaigose atlikome audito procedūras ir vertinome ar pagrįstai ir teisėtai 

panaudotos lėšos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, prekių ir paslaugų 

naudojimui, ar laikomasi sutarčių sąlygų. 

Ar turtas įsigytas teisės aktų nustatyta tvarka, ar išlaidos turtui įsigyti buvo 

suplanuotos ir neviršijo patvirtinto asignavimų plano. 
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Teisės aktai, kuriems vertinta atitiktis: 

➢ Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymas; 

➢ Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas; 

➢ Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas 

➢ Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas; 

➢ Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo įstatymas; 

➢ Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas; 

➢ Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; 

➢ Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas; 

➢ Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymas; 

➢ Lietuvos Respublikos žemės įstatymas; 

➢ Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas; 

➢ Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas; 

➢ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“; 

➢ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimas Nr. 543 „Dėl Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 

patvirtinimo“; 

➢ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių 

skolinimosi taisyklių patvirtinimo“; 

➢ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos 

tvarkos patvirtinimo“; 

➢ Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (toliau – VSAFAS); 

➢ Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos 

patvirtinimo“. 
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                                                                                              Finansinio ir teisėtumo audito ataskaitos 

„Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2019 metų 

                                                                  konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio,  

                                                      savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“                                                                                       

3 priedas 

Savivaldybės konsoliduojamų (kontroliuojamų ir valdomų) VSS grupės ir kitų 

kontroliuojamų bei valdomų subjektų sąrašas  
 

1 lentelė. Savivaldybės konsoliduojamų (kontroliuojamų ir valdomų) SKFAR ir SKBVAR VSS grupės 
sąrašas. 

Eil. 
Nr. 

Subjektas Konsoliduojama 
SKFAR 

Konsoliduojama 
SKBVAR 

1. BĮ Mažeikių rajono savivaldybės administracija ✓  ✓  

2. Mažeikių rajono savivaldybės iždas ✓   

3. BĮ filialas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 
Mažeikių seniūnija 

 ✓  

4. BĮ filialas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 

Laižuvos seniūnija 

 ✓  

5. BĮ filialas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 

Mažeikių apylinkės seniūnija 

 ✓  

6. BĮ filialas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 

Reivyčių seniūnija 

 ✓  

7. BĮ filialas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 

Sedos seniūnija 

 ✓  

8. BĮ filialas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 

Šerkšnėnų seniūnija 

 ✓  

9. BĮ filialas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 
Tirkšlių seniūnija 

 ✓  

10. BĮ filialas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 
Viekšnių seniūnija 

 ✓  

11. BĮ filialas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 
Židikų seniūnija 

 ✓  

12. BĮ skyrius Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 
socialinės paramos skyrius 

 ✓  

13. BĮ Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ✓  ✓  

14. BĮ Mažeikių rajono ugniagesių komanda ✓  ✓  

15. BĮ Mažeikių lopšelis - darželis "Eglutė"  ✓  ✓  

16. BĮ Mažeikių lopšelis - darželis "Gintarėlis" ✓  ✓  

17. BĮ Mažeikių lopšelis - darželis "Berželis" ✓  ✓  

18. BĮ Mažeikių lopšelis - darželis "Bitutė"  ✓  ✓  

19. BĮ Mažeikių lopšelis-darželis "Buratinas" ✓  ✓  

20. BĮ Mažeikių lopšelis-darželis "Delfinas" ✓  ✓  

21. BĮ Mažeikių lopšelis - darželis "Linelis"  ✓  ✓  

22. BĮ Mažeikių lopšelis-darželis "Pasaka"  ✓  ✓  

23. BĮ Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė"  ✓  ✓  

24. BĮ Mažeikių lopšelis - darželis "Žilvitis" ✓  ✓  

25. BĮ Mažeikių r. Tirkšlių darželis "Giliukas" ✓  ✓  

26. BĮ Mažeikių r. Sedos darželis ✓  ✓  

27. BĮ Mažeikių darželis - mokykla "Kregždutė"  ✓  ✓  

28. BĮ Mažeikių r. Viekšnių lopšelis-darželis "Liepaitė"  ✓  ✓  

29. BĮ Mažeikių r. Auksūdžio mokykla-daugiafunkcinis centras ✓  ✓  

30. BĮ Mažeikių rajono Šerkšnėnų mokykla-daugiafunkcinis 

centras 

✓  ✓  

31. BĮ Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla ✓  ✓  

32. BĮ Mažeikių "Vyturio" pradinė mokykla ✓  ✓  

33. BĮ Mažeikių "Žiburėlio" pradinė mokykla ✓  ✓  

34. BĮ Mažeikių r. Žemalės pradinė mokykla ✓  ✓  

35. BĮ Mažeikių "Jievaro" pagrindinė mokykla ✓  ✓  
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36. BĮ Mažeikių Pavasario pagrindinė mokykla ✓  ✓  

37. BĮ Mažeikių r. Balėnų pagrindinė mokykla ✓  ✓  

38. BĮ Mažeikių r. Krakių pagrindinė mokykla ✓  ✓  

39. BĮ Mažeikių r. Pikelių pagrindinė mokykla ✓  ✓  

40. BĮ Mažeikių r. Ruzgų pagrindinė mokykla ✓  ✓  

41. BĮ Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 

pagrindinė mokykla 

✓  ✓  

42. BĮ Mažeikių r. Užlieknės pagrindinė mokykla ✓  ✓  

43. BĮ Mažeikių Senamiesčio pagrindinė mokykla ✓  ✓  

44. BĮ Mažeikių Sodų pagrindinė mokykla ✓  ✓  

45. BĮ Mažeikių "Ventos" progimnazija ✓  ✓  

46. BĮ Mažeikių Kalnėnų progimnazija ✓  ✓  

47. BĮ Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija ✓  ✓  

48. BĮ Mažeikių Gabijos gimnazija ✓  ✓  

49. BĮ Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija ✓  ✓  

50. BĮ Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazija ✓  ✓  

51. BĮ Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija ✓  ✓  

52. BĮ Mažeikių choreografijos mokykla ✓  ✓  

53. BĮ Mažeikių dailės mokykla ✓  ✓  

54. BĮ Mažeikių moksleivių namai  ✓  ✓  

55. BĮ Mažeikių moksleivių techninės kūrybos centras ✓  ✓  

56. BĮ Mažeikių r. Viekšnių Vinco Deniušio meno mokykla ✓  ✓  

57. BĮ Mažeikių r. pedagoginė psichologinė tarnyba ✓  ✓  

58. BĮ Mažeikių sporto mokykla ✓  ✓  

59. BĮ Mažeikių švietimo centras ✓  ✓  

60. BĮ Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla  ✓  ✓  

61. BĮ Mažeikių muziejus ✓  ✓  

62. BĮ Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka ✓  ✓  

63. BĮ Mažeikių r. Renavo dvaro sodyba ✓  ✓  

64. BĮ Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centras ✓  ✓  

65. BĮ Mažeikių rajono Sedos kultūros centras  ✓  ✓  

66. BĮ Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centras ✓  ✓  

67. BĮ Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centras ✓  ✓  

68. BĮ Mažeikių rajono Urvikių kultūros centras ✓  ✓  

69. BĮ Mažeikių rajono Viekšnių kultūros centras ✓  ✓  

70. BĮ Mažeikių rajono Židikų kultūros centras ✓  ✓  

71. BĮ Mažeikių r. Laižuvos kultūros centras  ✓  ✓  

72. BĮ Bendruomeninis pagalbos vaikams centras ✓  ✓  

73. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba ✓  ✓  

74. BĮ Mažeikių rajono nakvynės namai ✓  ✓  

75. BĮ Plinkšių globos namai ✓  ✓  

76. BĮ Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ✓  ✓  

77. VšĮ Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centras ✓   

78. VšĮ Mažeikių ligoninė  ✓   

79. VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras  ✓   

80. VšĮ Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras ✓   

81. VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras ✓   

 

2 lentelė. Kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių ir kontroliuojamų viešųjų įstaigų, nepriskiriamų prie 

VSS sąrašas  
Eil. 

Nr. 

Subjektas 

1. UAB “Mažeikių vandenys” 

2. UAB “Mažeikių šilumos tinklai” 

3. UAB “Mažeikių autobusų parkas” 

4. UAB “Mažeikių komunalinis ūkis” 

5. UAB “Tavo pastogė” 

6. UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras” 

7. VšĮ “Vilties erdvė” 
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                                                                                 Finansinio ir teisėtumo audito ataskaitos 

„Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2019 metų                     

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, 

                                                                                  savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“ 

                                                                                  4 priedas 

 

Nustatyti iškraipymai ilgalaikio turto apskaitoje 

 
Eil. 

Nr. 

Subjektas Konsoliduotoji finansinė 

ataskaita ir jos eilutė 

Iškraipymo suma, tūkst. Eur Pastabos/ 

komentarai padidinta (+), 

sumažinta (-) 

teisingumo 

negalime 

patvirtinti 
1. Mažeikių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Finansinės būklės ataskaitos 

A.II.3 „Infrastruktūros ir kiti 

statiniai“ 

 19.002,6 Neapskaityta apie 

52 proc. arba 841 

gatvių, kelių, takų ir 

aikštelių, nurodytų 

Savivaldybės 

tarybos 

patvirtintame sąraše 

Finansinės būklės ataskaitos 

D.I „Finansavimo sumos iš 

valstybės biudžeto“ 

 5.212,3 

Finansinės būklės ataskaitos 

D.III „Finansavimo sumos iš 

Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų“ 

 8.463,5 

Finansinės būklės ataskaitos 

D.IV „Finansavimo sumos iš 

kitų šaltinių“ 

 500,5 

Finansinės būklės ataskaitos 

F.III „Sukauptas perviršis ar 

deficitas“ 

 4.826,3 

2. Mažeikių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Finansinės būklės ataskaitos 

A.II.10 „Nebaigta statyba ir 

išankstiniai mokėjimai“ 

 21.024,8 Nebaigtos statybos 

sąskaitoje  vis dar 

yra objektų, 

apskaitomų nuo 

2001 m. ir vėlesnių 

metų ir jiems 

neskaičiuojamas 

nuvertėjimas, jie 

nėra perkeliami į 

kitas turto grupes ir 

jiems 

neskaičiuojamas 

nusidėvėjimas 

Finansinės būklės ataskaitos 

D.I „Finansavimo sumos iš 

valstybės biudžeto“ 

 6.556,5 

Finansinės būklės ataskaitos 

D.III „Finansavimo sumos iš 

Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų“ 

 7.704,8 

Finansinės būklės ataskaitos 

D.IV „Finansavimo sumos iš 

kitų šaltinių“ 

 20,5 

Finansinės būklės ataskaitos 

F.III „Sukauptas perviršis ar 

deficitas“ 

 6.743,0 

3. VšĮ Mažeikių 

ligoninė 

Finansinės būklės ataskaitos 

A.II.10 „Nebaigta statyba ir 

išankstiniai mokėjimai“ 

 4.014,9 Nuo 2009 m. 

apskaitoma  

nebaigta statyba, 

kuri neperduota 

steigėjui, Mažeikių 

rajono savivaldybei. 

Ji nėra dėvima bei 

jai neskaičiuojamas 

nuvertėjimas. 

Finansinės būklės ataskaitos 

D.I „Finansavimo sumos iš 

valstybės biudžeto“ 

 1.180,4 

Finansinės būklės ataskaitos 

D.III „Finansavimo sumos iš 

Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų“ 

 2.834,5 
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                                                                                   Finansinio ir teisėtumo audito ataskaitos 

„Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2019 metų                     

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, 

                                                                                  savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“ 

                                                                                  5 priedas 
 

 

Savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatyti neatitikimai viešųjų pirkimų 
organizavimo, vykdymo srityje 

 
Eil. 

Nr. 
Lietuvos Respublikos teisės aktai, 

kurių nuostatų nebuvo laikomasi 

Subjektas Neatitiktis teisės aktams 

1. Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. Židikų kultūros centras; 

Lopšelis-darželis 

„Gintarėlis“ 

Neatlikus viešųjų pirkimų 

procedūrų, sudarytos 

sutartys dėl šalto vandens ir 

nuotekų šalinimo bei 

valymo ir dėl elektros 

energijos pirkimo. 

2. Viešųjų pirkimų įstatymo 31 str. 3 d. 

4 p. ir 35 str. 4 p. 

 

Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus patvirtinto Mažos vertė 

pirkimų tvarkos aprašo 11 p. 

Choreografijos mokykla Įstaigos Viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos 

aprašo kai kurie punktai 

neatitinka Įstatymo ir 

Aprašo reikalavimų 

3. Viešųjų pirkimų įstatymo 26 str. 1 d. 

 

 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo 5 str. 1 d., 5 

d., 35 str. 2 d. 7 p. 

Viešųjų pirkimų tarnybos 
direktoriaus  patvirtintos Numatomo 
viešojo pirkimo ir pirkimo vertės 
skaičiavimo metodikos 5 p. 

 

Dailės mokykla 2019 metais įstaiga 

nesudarė numatomų pirkti 

prekių bei paslaugų plano. 

 

Paraiškose nenurodomi 

prekių ar paslaugų BVPŽ 

kodai, numatomi pirkimo 

būdai, planuojamos 

maksimalios sutarties 

vertės (Eur), finansavimo 

šaltiniai, terminai pirkimui 

atlikti, siūlomų kviesti 

tiekėjų skaičiai bei kita 

reikalinga informacija, 

pagal kurią asmenys, 

vykdantys pirkimus, galėtų 

teisingai atlikti viešuosius 

pirkimus 
4. Viešųjų pirkimų įstatymo 96 str. 2 d.  Lopšelis-darželis 

„Gintarėlis“ 

Įstaiga nepateikė visų per 

kalendorinius metus atliktų  

pirkimų,  t. sk. ir mažos 

vertės pirkimų, sutarčių ir 

vidaus sandorių ataskaitos, 

kurią privalo pateikti 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje 

(CVPIS) 
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                                                                                    Finansinio ir teisėtumo audito ataskaitos 

  „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2019 metų                          

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, 

                                                                                     savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“ 

                                                                                     6 priedas 

 

Nesuformuoti žemės sklypai po pastatais arba nepateikti prašymai NŽT* 
 
Eil. 

Nr. 

Patikėtinis Paskirtis Gyv. vietovė Gatvė Namas 

1. Ugniagesių komanda garažų Laižuvos mstl. Dariaus ir Girėno 46 

2. Ugniagesių komanda kitos paskirties Židikų mstl. M. Pečkauskaitės 25 

3. Socialinių paslaugų tarnyba* administracinės Mažeikiai Ventos 16-58 

4. Savivaldybės administracija* paslaugų Mažeikiai Naftininkų 9-3 

5. Savivaldybės administracija pagalbinio ūkio Mažeikių apyl.   

6. Savivaldybės administracija pagalbinio ūkio Ruzgų k. Mokyklos 13 

7. Savivaldybės administracija pagalbinio ūkio Ruzgų k. Mokyklos 13 

8. Savivaldybės administracija paslaugų Plinkšių k. K. Pliaterio 34 

9. Savivaldybės administracija* gydymo Tirkšlių mstl.  Dariaus ir Girėno 9-3 

10. Savivaldybės administracija kitos paskirties Tirkšlių mstl.   

11. Savivaldybės administracija pagalbinio ūkio Sedos m. Dariaus ir Girėno 11A 

12. Savivaldybės administracija* pagalbinio ūkio Balėnų k. Plienakių 1 

13. Savivaldybės administracija gamybos Gyvolių k. Eglyno 9 

14. Savivaldybės administracija pagalbinio ūkio Balėnų k. Sodų 12 

15. Savivaldybės administracija gyvenamosios Viekšnių m. Akmenės 7-1 

16. Savivaldybės administracija gyvenamosios Viekšnių m. Bažnyčios 11-21 

17. Savivaldybės administracija gyvenamosios Viekšnių m. Akmenės 20-6 

18. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Viekšnių Bažnyčios 13-14 

19. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Viekšnių m. Bažnyčios 13-15 

20. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Viekšnių m. Bažnyčios 13-21 

21. Savivaldybės administracija gyvenamosios Viekšnių m. Bažnyčios 11-27 

22. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Tirkšlių mstl. Dariaus ir Girėno 1 

23. Savivaldybės administracija gyvenamosios Tirkšlių mstl. Dariaus ir Girėno 30-9 

24. Savivaldybės administracija gyvenamosios Letenių k. Saldupio 37 

25. Savivaldybės administracija gyvenamosios Pumpurų k. Pumpurinės 12 

26. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 58-8 

27. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai M. Daukšos 48-64 

28. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai M. Daukšos 54-15 

29. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai S. Daukanto 12-38 

30. Savivaldybės administracija** gyvenamosios Mažeikiai Draugystės 36-1 

31. Savivaldybės administracija** gyvenamosios Mažeikiai Draugystės 36-23 

32. Savivaldybės administracija** gyvenamosios Mažeikiai Draugystės 36-28 

33. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Gamyklos 6-61 

34. Savivaldybės administracija** gyvenamosios Mažeikiai Laisvės 42-1 

35. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai P. Matulionio 19-2 

36. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai P. Matulionio 19-6 

37. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai P. Matulionio 19-7 

38. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai P. Matulionio 19-10 

39. Savivaldybės administracija** gyvenamosios Mažeikiai Naftininkų 10-11 

40. Savivaldybės administracija** gyvenamosios Mažeikiai Naftininkų 12-14 

41. Savivaldybės administracija** gyvenamosios Mažeikiai Naftininkų 16-19 

42. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Naftininkų 18-17 

43. Savivaldybės administracija** gyvenamosios Mažeikiai Naftininkų 28-14 

44. Savivaldybės administracija** gyvenamosios Mažeikiai Naftininkų 34-46 

45. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Naftininkų 46-14 

46. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Naftininkų 48-10 

47. Savivaldybės administracija** gyvenamosios Mažeikiai Naftininkų 82-7 
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48. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Pavasario 14-14 

49. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Pavasario 17-43 

50. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Pavasario 23-13 

51. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Pavasario 23-22 

52. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Pavasario 23-26 

53. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Pavenčių 5-51 

54. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Pavenčių 7-20 

55. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Pavenčių 7-46 

56. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Respublikos 45-3 

57. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Sodų 1-59 

58. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Sodų 9-11 

59. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Sodų 9-16 

60. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Stoties 26-3 

61. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Tylioji 32-2 

62. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Tylioji 34-18 

63. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Tylioji 38-5 

64. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Ventos 7-41 

65. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Ventos 7-44 

66. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Ventos 14-34 

67. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Ventos 16-47 

68. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Ventos 35-36 

69. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Ventos 43-34 

70. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Ventos 45-17 

71. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Ventos 45-56 

72. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Tylioji 24-11 

73. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Viekšnių 12-1 

74. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Viekšnių 12-4 

75. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 3-19 

76. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 3-32 

77. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 3-82 

78. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 9-34 

79. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 9-51 

80. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 24-31 

81. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 26-26 

82. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 26-49 

83. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 27-23 

84. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 37-35 

85. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 58-63 

86. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 60-28 

87. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 64-1 

88. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 64-37 

89. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Sodų 11-1 

90. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Sodų 11-12 

91. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Draugystės 22-81 

92. Savivaldybės administracija** gyvenamosios Mažeikiai Gedimino 11-24 

93. Savivaldybės administracija** gyvenamosios Mažeikiai Gedimino 9-8 

94. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Naftininkų 74-35 

95. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Sodų 13-84 

96. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Taikos 18-28 

97. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Taikos 5-58 

98. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 18-117/B 

99. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 18-126/A 

100. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Ventos 29-54 

101. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Ventos 6-3 

102. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 19-37 

103. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 21-8 

104. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 29-4 

105. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Taikos 3-45 
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106. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Ventos 31-45 

107. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Ventos 55-7 

108. Savivaldybės administracija** gyvenamosios Mažeikiai Draugystės 7-20 

109. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai M. Daukšos 46-59 

110. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 35-14 

111. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 35-15 

112. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Gamyklos 15-13 

113. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 39-35 

114. Savivaldybės administracija** gyvenamosios Mažeikiai Draugystės 36-34 

115. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Naftininkų 72-28 

116. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Ventos 71-8 

117. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Ventos 71-38 

118. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Ventos 75-41 

119. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Ventos 83-17 

120. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Ventos  89-14 

121. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Ventos 89-17 

122. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Sedos m. A. Baranausko a. 5-2 

123. Savivaldybės administracija gyvenamosios Sedos m. V. Gadono 4-1 

124. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Sedos m. Dariaus ir Girėno 1-6 

125. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Pavasario 10-14 

126. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Gamyklos 15-39 

127. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Sodų 9-1 

128. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Respublikos 22-7 

129. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Sodų 24-32 

130. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Tylioji 2-26 

131. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Ventos 59-14 

132. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Sodų 9-80 

133. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 27-34 

134. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 37-8 

135. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Draugystės 42-43 

136. Savivaldybės administracija** gyvenamosios Mažeikiai Naftininkų 84-17 

137. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Pavasario 27-43 

138. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Laisvės 220-11 

139. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai  Laisvės 220-14 

140. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Laisvės 220-8A 

141. Savivaldybės administracija gyvenamosios Pikelių k. Liepų 17 

142. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Sodų 6-44 

143. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Ventos 22-46 

144. Savivaldybės administracija gyvenamosios Sedos m. Ylakių 14-7 

145. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Laisvės 220-7 

146. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Taikos 5-44 

147. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Vyšnių 42-2 

148. Savivaldybės administracija gyvenamosios Domėnų k. Vidgirio 36 

149. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Sodų 11-36 

150. Savivaldybės administracija* gyvenamsoios Mažeikiai Pavasario 10-47 

151. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Laižuvos 28-5 

152. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Sodų 11-89 

153. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai M. Daukšos 48-71 

154. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Ventos 61-22 

155. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai  Mindaugo 15-14 

156. Savivaldybės administracja* gyvenamosios Mažeikiai Sedos 33-60 

157. Savivaldybės administracija gyvenamosios Laižuvos mstl. Dariaus ir Girėno 13 

158. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Laižuvos 8 

159. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Naftininkų 64-30 

160. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Taikos 18-47 

161. Savivaldybės administracija** gyvenamosios Mažeikiai Draugystės 24-26 

162. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Ventos 51-15 

163. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Laisvės 220-6 
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164. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Ventos 19-23 

165. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai Žemaitijos 19-3 

166. Savivaldybės administracija* gyvenamosios Mažeikiai  Sodų skersg. 12-31 

167. Savivaldybės administracija gyvenamosios Mažeikiai Gamyklos 25-2 

168. Savivaldybės administracija** gyvenamosios Mažeikiai M. Daukšos 30-5 

Pastabos: nesuformuoti žemės sklypai; nepateikti prašymai NŽT*; pasiekta pažanga audito metu** 

 

 Pažanga audito metu – Savivaldybės administracijai pateikus pastebėjimus dėl valstybinės 

žemės sutarčių sudarymo, per 2020 m. vasario – balandžio mėn. sudaryta ir įregistruota 

Nekilnojamojo turto registre 17 valstybinės žemės panaudos sutarčių. 
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                                                                                 Finansinio ir teisėtumo audito ataskaitos 

                                                                           „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2019 metų  

                                                                           konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio,  

                                                                           savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“ 

                                                                           7 priedas 
 

Tarnybos raštai įstaigoms dėl nustatytų audito dalykų 
 

Eil. 

Nr. 

Įstaigos pavadinimas Rašto data ir 

Nr. 

Pateikta 

rekomendacijų 

Įstaigos vadovo 

rašto data ir Nr. 

Įgyvendinta 

rekomendacijų 
1. Savivaldybės administracija 2019-11-13 

Nr. KT8-113 

1 2019-12-16  

Nr. R8-2.36-454S 

1 

2020-04-06 

Nr. KT8-26 

11 2020-04-17 

Nr. R8-2.35-1630 

Nurodytos 

priemonės 

2. Lopšelis-darželis 

„Gintarėlis“ 

2019-12-10 

Nr. KT8-122 

3 2020-01-13  

Nr. V5-3 

2 

  2020-05-22  

Nr. V5-41 

1 

2020-04-15 

Nr. KT8-30 

2 2020-05-08  

Nr. V5-37 

2 

3. Darželis-mokykla 

„Kregždutė“ 

2019-10-28 

Nr. KT8-107 

2 2019-10-30  

Nr. V5-89 

2 

4. Choreografijos mokykla 2019-11-08 

Nr. KT8-11 

1 2020-05-20 

Nr. S-36 

1 

2020-03-27 

Nr. KT8-21 

1 2020-05-20 

Nr. S-35 

1 

5. Dailės mokykla 2019-11-13 

Nr. KT8-116 

3 2019-12-20 

Nr. S-28 

2 

  2020-05-13 

Nr. S-13 

1 

2020-01-15 

Nr. KT8-2 

1 2020-02-24 

Nr. S-3 

1 

2020-03-05 

Nr. KT8-13 

4 2020-04-03 

Nr. S-10 

4 

2020-03-05 

Nr. KT8-14 

1 2020-04-06 

Nr. S-11 

1 

6. Tirkšlių darželis „Giliukas“ 2019-11-13 

Nr. KT8-114 

2 2019-12-20 

Nr. R-77 

2 

2020-03-31 

Nr. KT8-22 

1 2020-04-30 

Nr. R-27 

1 

7. Vytauto Klovos muzikos 

mokykla 

2019-11-13 

Nr. KT8-115 

2 2019-11-19 

Nr. S-190 

2 

2020-02-13 

Nr. KT8-11 

2 2020-03-05 

Nr. S-25 

2 

8. Židikų kultūros centras 2020-02-13 

Nr. KT8-10 

9   

2020-03-31 

Nr. KT8-23 

3 2020-04-29 

Nr. S-17 

9 

2020-04-02 

Nr. KT8-24 

1 2020-04-02 

Nr. S-25 

2 

9. VšĮ Mažeikių ligoninė 2020-07-02 

 Nr. KT8-52 

3   

 Iš viso:  53  37 

                                

 

                                                                                       


