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PAGRINDINIAI FAKTAI

SAVIVALDYBĖS TURTAS IR ATITINKAMAI

FINANSAVIMO SUMOS, ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNASIS

TURTAS 2019-12-31

57 250,6 tūkst. Eur

SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS 18 164,2 tūkst. Eur

2019 METAIS PANAUDOTI SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO

ASIGNAVIMAI
17 334,2 tūkst. Eur

SUBJEKTŲ DUOMENYS KONSOLIDUOTI SAVIVALDYBĖS

KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYJE
25

SUBJEKTŲ DUOMENYS KONSOLIDUOTI SAVIVALDYBĖS

KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

RINKINYJE

32

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO DUOMENŲ TEISINGUMO NEGALIME

PATVIRTINTI

KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS BE

REIKŠMINGŲ NUKRYPIMŲ
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1 Valstybinio audito reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d.

įsakymu Nr. V-26 „Dėl Valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“.

ĮŽANGA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1

ir 2 punktais, 9 dalies 10 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 37 straipsnio 3

dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi,

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

įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020

metų veiklos planu, atlikome Ignalinos rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių

ataskaitų ir savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, savivaldybės biudžeto ir turto

valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 2019 metais finansinį ir teisėtumo auditą.

Audituojamas subjektas – Ignalinos rajono savivaldybė (rajono savivaldybės grupė,

kurią sudaro Ignalinos rajono savivaldybės administracija ir savivaldybės kontroliuojami subjektai,

kurių finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų duomenys konsoliduojami rengiant 2019 metų

Ignalinos rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį). Audituojamo subjekto adresas:

Laisvės a. 70, LT – 30122 Ignalina, identifikavimo kodas 288768350. Ignalinos rajono

savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius parengė Ignalinos

rajono savivaldybės administracija.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijai audituojamu laikotarpiu iki 2019 m.

balandžio 12 d. vadovavo administracijos direktorius Vidas Kreivėnas. Pasibaigus jo įgaliojimų

laikui Donatas Mačys laikinai vykdė Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

pareigas. Išrinktos Ignalinos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio)

pasitikėjimo pagrindu nuo 2019 m. gegužės 30 d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos

direktore paskirta Jūratė Balinskienė.

Audituotas laikotarpis – 2019 metai.

Audito tikslas:

 įvertinti 2019 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir

savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis ir pareikšti nepriklausomas nuomones.

 įvertinti savivaldybės biudžeto ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais

2019 metais teisėtumą pasirinktose audituoti srityse.

Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais1, pagal tarptautinius

audito standartus ir tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Audito ataskaitoje

pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti faktai. Nepriklausomos nuomonės dėl 2019 metų

Ignalinos rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir Ignalinos rajono savivaldybės

Nuorašas tikras
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2 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 29 str. 8 d. 5 p.
3 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 35 str. 2 ir 5 d.
4 Ignalinos rajono savivaldybės finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis (2020-06-19 Nr. B9-

11).

konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pareiškiamos audito išvadoje. Audito apimtis ir

taikyti metodai išsamiau aprašyti ataskaitos 1 priede.

Savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja

savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja

savivaldybės turtą2. Savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už konsoliduotųjų

ataskaitų rinkinio parengimą, pateikimą ir paskelbimą laiku3.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija kartu su kitais savivaldybės viešojo

sektoriaus subjektais sudaro Ignalinos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupę. Šios

grupės žemesniojo lygio ataskaitų pagrindu buvo sudaryti ir audito metu vertinti 2019 metų

savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų

rinkiniai (1 pav.).

1 pav. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio sudėtis

Savivaldybės metinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Finansinės būklės ataskaita4, kurioje parodomas visas viešojo sektoriaus subjekto

turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir grynas turtas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

2. Veiklos rezultatų ataskaita5, kurioje parodomas viešojo sektoriaus subjekto veiklos

rezultatas, t. y. uždirbtos pajamos ir turėtos sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį.

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

2019 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ

ATASKAITŲ RINKINYS

IGNALINOS RAJONO

SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ

KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ

ATASKAITŲ RINKINYS

IGNALINOS RAJONO

SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ

KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO

VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

19

Savivaldybės

biudžetinės

įstaigos

1

Savivaldybės

administracijos

skyrius

12

Savivaldybės

administracijos

seniūnijos

19

Savivaldybės

biudžetinės

įstaigos

5

Viešosios

įstaigos

1

Išteklių

fondas

(iždas)
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5 Ignalinos rajono savivaldybės veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis (2020-06-19 Nr. B9-

13).
6 Ignalinos rajono savivaldybės pinigų srautų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis (2020-06-19 Nr. B9-12).
7 Ignalinos rajono savivaldybės grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis (2020-06-19 Nr.

B9-14).
8 Ignalinos rajono savivaldybės 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2020-06-19 Nr. B9-15).
9 Ignalinos rajono savivaldybės Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita 1-sav

(2020-02-04 Nr. B9-3).
10 Ignalinos rajono savivaldybės Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2-sav (2020-02-04

Nr. B9-2).
11 Ignalinos rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas(2020-02-04 Nr. B9-7).

3. Pinigų srautų ataskaita6, kurioje nurodomos visos viešojo sektoriaus subjekto

ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos bei išmokos.

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita7, kurioje pateikiami duomenys apie viešojo

sektoriaus subjekto grynojo turto pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas8, kuriame detalizuojamos ir paaiškinamos

viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų ir grynojo turto

pokyčių ataskaitose nurodytos sumos, taip pat pateikiama papildoma kitose finansinėse ataskaitose

nenurodoma informacija.

Ignalinos rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,

kuris parengtas konsoliduojant 25-ių rajono savivaldybės grupės viešojo sektoriaus subjektų

finansines ataskaitas, auditui pateiktas 2020 m. birželio 29 d. Detalus viešojo sektoriaus subjektų,

kurių finansinės ataskaitos konsoliduojamos į Ignalinos rajono savivaldybės konsoliduotųjų

finansinių ataskaitų rinkinį, sąrašas pateiktas ataskaitos 2 priede.

Savivaldybės metinį konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita9, t. y. aukštesnio lygio

biudžeto vykdymo ataskaita, kurioje pateikiamas savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų planas ir

jo vykdymas.

2. Aukštesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita10, t. y. biudžeto

vykdymo ataskaita, kurioje pateikiama konsoliduota savivaldybės biudžeto išlaidų sąmata ir jos

vykdymo duomenys.

3. Aukštesnio lygio biudžeto vykdymo paaiškinamasis raštas11, t. y. biudžeto

vykdymo ataskaita, kurioje paaiškinamos aukštesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitose nurodytos

finansinės sumos, taip pat pateikiama papildoma reikšminga kitose aukštesnio lygio biudžeto

vykdymo ataskaitose nenurodoma informacija.

Ignalinos rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų

rinkinys, kuris parengtas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos surinktų ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių ar įmokų pajamų apskaitos

duomenis bei konsoliduojant 32-ejų rajono savivaldybės asignavimų valdytojų biudžeto išlaidų

Nuorašas tikras
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12 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 5 str. 1 d. 7 p.

sąmatų vykdymo ataskaitas, auditui pateiktas 2020 m. birželio 16 d. Detalus asignavimų valdytojų,

kurių biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos konsoliduojamos į Ignalinos rajono savivaldybės

konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, sąrašas pateiktas ataskaitos 3 priede.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija ir kitos savivaldybės biudžetinės įstaigos

2019 metais vykdė 6 savivaldybės programas: ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo

(01); socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo (02);

kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo (03); aplinkos apsaugos,

verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtros (04); infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros

(05); savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo (06).

Asignavimų valdytojai privalo užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo

teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą12

Audito metu vertinome savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ir

konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, taip pat atlikome savivaldybės lėšų ir turto

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

per 2019 metus vertinimą.

Audito metu savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams pateiktos 28 rekomendacijos.

Subjektams pateiktų rekomendacijų skaičius nurodytas ataskaitos 8 priede.

Atliekant auditą įrodymai buvo renkami naudojant patikrinimų, skaičiavimo, analitines

procedūras ir paklausimus. Manome, kad audito metu surinkome pakankamus ir tinkamus

įrodymus, kuriais pagrindėme konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių vertinimus.

Nuorašas tikras
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13 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1K-18 „Dėl 2019 metų Lietuvos

Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos patvirtinimo“.
14 Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės

tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. T-101 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių

sąrašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

AUDITO REZULTATAI

1. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio vertinimas

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje numatyta,

kad viešojo sektoriaus subjektai apskaitą turi tvarkyti pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir

finansinės atskaitomybės standartus. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

rengiamas viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje

(VSAKIS).

Konsolidavimo procese 2019 metais dalyvaujantys viešojo sektoriaus subjektai nurodyti

finansų ministro įsakymu patvirtintoje konsolidavimo schemoje13. Į Ignalinos rajono savivaldybės

2019 metų KFAR įtrauktos 25 kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų (2 priedas) finansinės

ataskaitos.

Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupėje nustatyti ilgalaikio materialiojo turto

apskaitos netikslumai turėjo reikšmingą įtaką 2019 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių

ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui.

Skaičiuojant ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą, taikytas naudingo

tarnavimo laikas, kuris neatitiko subjekto vadovo įsakymu nustatytų nusidėvėjimo

normatyvų.

Audito metu nustatyta, kad savivaldybės administracijos apskaitoje skaičiuojant kelių ir

gatvių nusidėvėjimą, taikyti nusidėvėjimo normatyvai, kurie neatitinka Ignalinos rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V2-790 „Dėl

ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams

nustatymo“ nustatytų Ignalinos rajono savivaldybės administracijos ilgalaikio turto nusidėvėjimo

(amortizacijos) ekonominių normatyvų. Skaičiuojant kelių (gatvių) nusidėvėjimą, taikytas naudingo

tarnavimo laikas nuo 10 iki 80 metų. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu

Infrastruktūros ir kitų statinių turto grupei patvirtinti nusidėvėjimo normatyvai yra nuo 18 iki 60

metų.

Ne visi savivaldybei nuosavybės teise priklausantys vietinės reikšmės keliai ir

gatvės, patvirtinti vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąraše14, yra apskaityti apskaitoje.

Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas, patvirtintas Ignalinos

rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. T-101 „Dėl Ignalinos rajono

Nuorašas tikras
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15 Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės

tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. T-101 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių

sąrašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
16 Ten pat.
17 Ten pat.
18 Ten pat.
19 Ten pat.

savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ yra netikslus.

2019 m. gruodžio 31 d. savivaldybės administracijos buhalterinėje apskaitoje

Infrastruktūros statinių įsigijimo savikainos sąskaitoje apskaityta iš viso 625 vnt. kelių ir gatvių 8

529 071,84 Eur likutinės vertės. Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių

sąraše15 patvirtinti 655 kelių ir gatvių. Savivaldybės administracijos apskaitoje neapskaityta 35 vnt.

savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių, nurodytų sąraše16.

Audito metu nustatyta, kad kelių ir gatvių sąrašas17 netikslus, nes apskaitoje apskaityti 3

vnt. 35 886,81 Eur likutinės vertės kelių (gatvių), kurių nėra patvirtintame kelių sąraše18. Taip pat,

nustatyta, kad 2019 m. gruodžio 31 d. savivaldybės administracijos buhalterinėje apskaitoje

Infrastruktūros statinių įsigijimo savikainos sąskaitoje kelis kartus apskaitytos keliai (gatvės) tokiu

pačiu pavadinimu, tačiau inventoriniai numeriai ir likutinės vertės skirtingi.

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 4 straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodyta, kad valstybinės

reikšmės keliai nuosavybės teise priklauso valstybei, vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės –

savivaldybėms. Pagal audito metu pateiktą Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus informaciją,

savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės ir gatvių sąraše19 esantis kelias 60

541,81 Eur likutinės vertės Mielagėnai – Mešonys nuosavybės teise priklauso valstybei.

2019 m. gruodžio 31 d. apskaitoje simboline verte užregistruoti vietinės reikšmės keliai

ir gatvės: 473 vnt. – 1 Eur (registruota 2017 m.), 2 vnt. – 0,29 Eur (registruota 2012 m. ir 2013 m.),

1 vnt. – 2 Eur (registruota 2017 m.). Savivaldybės administracijos apskaitos politikoje nėra

nustatytas ilgalaikio turto registravimas 1 Eur simboline verte. Vadovaujantis 12-tuoju VSAFAS

25, 80 ir 82 punktų nuostatomis, vietinės reikšmės keliai ir gatvės apskaitoje užregistruoti simboline

verte, turėtų būti įvertinti tikrąją verte. Vienas iš būdų tikrajai vertei nustatyti galėtų būti techninė

inventorizacija. Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo

8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad savivaldybių tarybos kasmet savo biudžetuose turi numatyti lėšų,

kurios reikalingos savivaldybių nuosavybės priskirto ir perduoto turto techninei inventorizacijai

atlikti arba jai patikslinti.

Savivaldybės administracijos apskaitoje ir finansinėje ataskaitoje rodomi infrastruktūros

ir kitų statinių duomenys nėra tikslūs. Todėl negalime patvirtinti, kad 2019 m. gruodžio 31 d.

savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos sąskaitoje Nr. 1203101 „Infrastruktūros statinių

įsigijimo savikaina“ vietinės reikšmės kelių ir gatvių vertė 13 149 670,21 Eur ir su šiuo turtu

Nuorašas tikras



10

susijusios finansavimo sumos apskaitytos teisinga verte ir kad konsoliduotosios Finansinės būklės

ataskaitos eilutėje „Infrastruktūros ir kiti statiniai“ 17 915 152,16 Eur bei eilutėje „Finansavimo

sumos“ nurodyti likučiai ir Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnių „Finansavimo pajamos“ ir

„Pagrindinės veiklos sąnaudos“ sumos yra teisingi.

2. Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio vertinimas

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad

savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį rengia savivaldybės administracija, remdamasi

savivaldybės biudžeto apskaitos duomenimis – į savivaldybės biudžetą gautų pajamų ir

savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų asignavimų bei asignavimų valdytojų

pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais. Į Ignalinos rajono savivaldybės 2019 metų BVAR

įtraukti 32 subjektų (3 priedas) BVA duomenys.

Ignalinos rajono savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio

sudarymą.

Audito metu, įvertinus Ignalinos rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų

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

reikšmingų neatitikimų, kurie darytų įtaką metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų

teisingumui, nenustatyta.

3. Savivaldybės biudžeto planavimo, vykdymo ir įsiskolinimų valdymo

vertinimas

Planuojant, tvirtinant ir keičiant biudžetą buvo laikomasi Lietuvos Respublikos

fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo taisyklių.

Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4

straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kiekvienas valdžios sektoriui priskiriamas biudžetas, išskyrus

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, valstybės biudžetą ir

biudžetus, kurių planuojami asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių metų BVP to meto

kainomis, turi būti planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad, sprendžiant pagal to

biudžeto struktūrinį balanso rodiklį, apskaičiuotą kaupiamuoju principu, jis būtų perteklinis arba

subalansuotas.

Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4

straipsnio 4 dalyje numatyta, kad kiekvienas valdžios sektoriui priskiriamas biudžetas, kurio

planuojami asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių metų BVP to meto kainomis, turi būti

planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad to biudžeto asignavimai neviršytų jo

Nuorašas tikras
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20https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus/ekonomines-raidos-

scenarijaus-archyvas.
21 https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Prane%C5%A1imas%20d%C4%97l%20potencialaus%202018-

09_.pdf.

pajamų, išskyrus metus, kuriais pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos viešai paskelbtą

ekonominės raidos scenarijų, dėl kurio tvirtinimo kontrolės institucija paskelbė savo išvadą,

numatomas neigiamas produkcijos atotrūkis nuo potencialo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalies

nuostatomis, savivaldybės biudžeto einamųjų metų pajamos gali būti koreguojamos pridedant

nepanaudotą pajamų dalį – praėjusių metų biudžeto pajamų dalį, kuri viršija praėjusių metų

panaudotus asignavimus.

Lietuvos Respublikos 2018 metų BVP to meto kainomis20 – 45 373,9 mln. Eur.

Ignalinos rajono savivaldybės planuojami asignavimai sudarė apie 0,04 procento praėjusių metų

BVP to meto kainomis.

Atsižvelgiant į tai, kad 2019 metams prognozuojamas teigiamas produkcijos atotrūkis

nuo potencialo21, Ignalinos rajono savivaldybės biudžetas 2019 metais turėjo būti planuojamas,

tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad biudžeto asignavimai neviršytų pajamų. Ignalinos

rajono savivaldybės 2019 metų biudžetas planuotas ir vykdytas, laikantis Lietuvos Respublikos

fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatų. Savivaldybė 2019 metais gavo 18

164,2 tūkst. Eur pajamų, praėjusiais metais nepanaudotų pajamų dalimi koreguotos einamųjų metų

pajamos – 19 251,1 tūkst. Eur, panaudoti asignavimai – 17 334,2 tūkst. Eur, t. y. asignavimai

neviršijo pajamų. Detali biudžeto asignavimų ir pajamų balanso analizė pateikta ataskaitos 4 priede.

Savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamų planas įvykdytas 101, 81 procento arba gauta

daugiau 323,8 tūkst. Eur pajamų. Didžiausią savivaldybės biudžeto pajamų dalį sudarė mokesčiai

(10 767,8 tūkst. Eur) ir dotacijos (6 724,8 Eur). Lyginant biudžeto pajamų plano įvykdymą su

praėjusiais metais, audituojamu laikotarpiu daugiau gauta mokesčių pajamų (579,3 tūkst. Eur) ir

materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų (50,2 tūkst. Eur), mažiau gauta dotacijų

(178,3 tūkst. Eur) ir kitų pajamų (0,4 tūkst. Eur). Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo

(skolinimosi) pajamos, kurios pagal galiojančių teisės aktų nuostatas 2019 metais nebuvo įskaitytos

į biudžeto pajams, sudarė 101,1 tūkst. Eur. Biudžeto pajamų ir gautų paskolų 2019 m. ir 2018 m.

palyginimas pateiktas ataskaitos 5 priede.

Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai 2019 metais panaudojo 92,44 procentų

skirtų asignavimų. Didžiausios asignavimų sumos (pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją)

audituojamu laikotarpiu panaudotos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (9 580,2 tūkst.

Eur) ir prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms (3 156,5 tūkst. Eur). Didžiausią išlaidų dalį pagal

išlaidų funkcinę klasifikaciją 2019 m., kaip ir 2018 m., sudarė išlaidos švietimo funkcijai vykdyti.
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Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) 2019 m.

palyginti su 2018 m. sumažėjo 385,3 tūkst. Eur. Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo

(paskolų grąžinimo) 2019 m. palyginti su 2018 m. sumažėjo 300,00 tūkst. Eur. Detalus biudžeto

išlaidų 2019 m. ir 2018 m. palyginimas pateiktas ataskaitos 6 priede.

Vykdant Ignalinos rajono savivaldybės 2019 metų biudžetą buvo laikomasi

Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų.

Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad savivaldybės 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). Ignalinos

rajono savivaldybės taryba 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-7 „Dėl Ignalinos rajono

savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ įpareigojo asignavimų valdytojus užtikrinti, kad

2020 m. sausio 1 d. įsiskolinimas (mokėtinos sumos) būtų ne didesnės už 2019 m. sausio 1 d.

įsiskolinimą (mokėtinas sumas).

Savivaldybės subjektų parengtų Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų duomenimis, 24

subjektų (iš 32) įsiskolinimas 2019 m. pabaigoje lyginant su 2018 m. pabaiga buvo sumažėjęs (49

373,24 Eur) arba nepakitęs, kitų 8 subjektų neženkliai padidėjęs (5 360,78 Eur). Detali Ignalinos

rajono savivaldybės subjektų mokėtinų sumų (išskyrus paskoloms grąžinti) pokyčio analizė pateikta

ataskaitos 7 priede.

4. Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo

vertinimas

Audituotose turto, įskaitant lėšas, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo

srityse nustatyti ir šiame ataskaitos skyriuje išdėstyti neatitikimai patvirtina, kad 2019 metais

savivaldybės biudžeto lėšos bei turtas valdytas ir naudotas ne visuomet laikantis teisės aktų

nuostatų.

Darbo užmokestis biudžetinių įstaigų darbuotojams atskirais atvejais skaičiuotas

neteisingai.

Atliekant audito procedūras darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų skirtų

savivaldybės biudžeto asignavimų naudojimo srityse, nustatytos darbo užmokesčio nepriemokos ir

permokos, kurios susidaro dėl netinkamai taikomų teisės aktų ar nepakankamai vykdomų kontrolės

procedūrų.

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad

darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų,

Nuorašas tikras
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suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem

valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per

mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui

jo vidutinį darbo užmokestį. Audituojamu laikotarpiu nustatyta, kad skaičiuojant darbo užmokestį

darbuotojams už papildomas poilsio dienas minėtos darbo kodekso nuostatos taikytos netinkamai.

Audituojamu laikotarpiu nustatyti atvejai, kuomet dėl skaičiavimo klaidų buvo

neteisingai apskaičiuotas darbo užmokestis ar vidutinis darbo užmokestis už kasmetines atostogas,

kompensacija už nepanaudotas atostogas, išeitinė kompensacija bei materialinė pašalpa.

Savivaldybės biudžetinėse įstaigose – priemokų, premijų ir materialinių pašalpų

skyrimo neatitikimai.

Audito metu nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų

darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nuostatų neatitinkantys priemokų ir

premijų skyrimo atvejai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo

apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 10 straipsniu, priemokos už papildomą

darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas

neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų

pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą gali siekti iki 30 proc. pareiginės algos

pastoviosios dalies dydžio. Audito metu nustatyti atvejai, kai darbuotojams skirtos priemokos

viršijo 30 procentų darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies (priemokos siekė iki 70,99

procentų darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies). Skiriant priemokas darbuotojams, nebuvo

raštu suformuluotos papildomos užduotys.

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 35 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad susitarime dėl

papildomo darbo turi būti nurodyta, kuriuo metu bus atliekama papildoma darbo funkcija, jos

apimtis darbo valandomis, darbo užmokestis ar priemoka už papildomą darbą ar kita. Audituojamu

laikotarpiu nustatyta, kad atskirais atvejais minėtos kodekso nuostatos taikytos netinkamai.

Nustatyti atvejai, kai susitarime dėl papildomo darbo nenurodoma papildomos darbo funkcijos

apimtis valandomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo

apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, premijos gali būti

skirtos: atlikus vienkartines biudžetines įstaigos veiklai ypač svarbias užduotis; labai gerai įvertinus

biudžetinės įstaigos darbuotojo veiklą; įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir

darbuotojo iniciatyva nutraukus darbo sutartį; įgijus teisę gauti kompensacinę išmoką

profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams, kurie dėl profesijos specifikos

negali dirbti pagal įgytą specialybę ir dėl to nutraukiama jų darbo sutartis. Audituojamu laikotarpiu
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22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 5 s. nutarimas Nr. 576 „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo

nuostatų patvirtinimo“.

nustatyta, kad įstaigos darbuotojams premijos buvo skirtos nesivadovaujant įstatymo nuostatas.

Premijos buvo skirtos už gerus darbo rezultatus, iniciatyvas, renginių organizavimą ir vedimą,

dalyvavimą projektinėse veiklose.

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 26 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodyta, kad

įgyvendindamas lyčių lygybes ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus, darbdavys,

neatsižvelgdamas į lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, amžių, lytinę orientaciją,

negalią, etninę priklausomybę, religiją, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, ketinimo turėti vaiką

(vaikų) pagrindą ar kitus įstatymuose numatytus pagrindus, privalo už tokį patį ir vienodos vertės

darbą mokėti vienodą darbo užmokestį, teikti vienodas lengvatas. Lietuvos Respublikos darbo

kodekso 140 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad darbo apmokėjimo sistemoje turi būti nurodyta

papildomo apmokėjimo (priemokų, premijų ir kitų išmokų) skyrimo pagrindai ir tvarka. Audito

metu nustatyta, kad daugelis įstaigų darbo apmokėjimo aprašuose nėra nustačiusios premijų,

priemokų ir materialinių pašalpų skyrimo dydžius ir tvarką. Nenustačius darbo apmokėjimo

sistemoje premijų, priemokų ir kitų išmokų dydžius ir tvarką, nebus įgyvendintas lyčių lygybes ir

nediskriminavimo kitais pagrindais principas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo

apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, kiekvienu atveju,

premija gali būti skirta ne daugiau kaip kartą per metus. Audito metu nustatytas atvejis, kai įstaigos

darbuotojui premija buvo skirta du kartus per metus.

Nustatyti ilgalaikio darbo išmokų nepriemokų atvejai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 57 straipsnio 9 dalimi darbdavys

turi teisę nutraukti neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį, kai darbuotojo atliekama darbo

funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių

su darbdavio veikla. Atleidžiamam darbuotojui įstatymo nustatyta tvarka papildomai išmokama

ilgalaikio darbo išmoka, atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje.

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir

ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ilgalaikio darbo išmokos iš

biudžetinių įstaigų atleistiems darbuotojams darbdavio skiriamos ir mokamos mutatis mutandis

Lietuvos Respublikos Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo

išmokų įstatyme ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatuose nustatyta tvarka22.

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 25 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad darbo

sutarties šalys privalo viena kitai laiku pranešti apie bet kokias aplinkybes, galinčias reikšmingai

paveikti sutarties sudarymą, vykdymą ir nutraukimą. Ši informacija turi būti pateikta teisinga,
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nemokamai ir darbo sutarties šalių nustatytais protingais terminais. Lietuvos Respublikos darbo

kodekso 24 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas,

darbdaviai ir darbuotojai privalo veikti sąžiningai, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise.

Audito metu nustatyti atvejai, kai Lietuvos Respublikos darbo kodekso 57 straipsnio 1

dalies nustatyta tvarka atleidžiamiems darbuotojams nebuvo papildomai išmokėta ilgalaikio darbo

išmoka.
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SANTRUPOS

Savivaldybė – Ignalinos rajono savivaldybė.

Savivaldybės administracija – Ignalinos rajono savivaldybės administracija.

Savivaldybės taryba – Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

Subjektas – Ignalinos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektas, kurio žemesniojo lygio

finansinių ir / ar biudžeto vykdymo ataskaitų duomenys konsoliduoti savivaldybės konsoliduotųjų

ataskaitų rinkinyje.

VSS – viešojo sektoriaus subjektas.

KFAR – konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys.

BVA – biudžeto vykdymo ataskaitos.

BVAR – biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

FSĮKĮ – Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas;

BVP – bendrasis vidaus produktas.

VSAFAS – viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas.

Nuorašas tikras
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23 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimas Nr. T-101 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ (su

vėlesniais pakeitimais).

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

_____________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

Eil.

Nr.
Rekomendacija

Rekomendacijos įgyvendinimo

terminas

Priemonė rekomendacijai

įgyvendinti
Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija

1 2 3 4 5

1.

Imtis priemonių, kad būtų

suderinti Ignalinos

savivaldybės

administracijos apskaitoje

ir Ignalinos rajono

savivaldybės tarybos

sprendimu23 patvirtinti

vietinės reikšmės kelių ir

gatvių duomenys.

2020-12-31

Savivaldybės administracijos

direktoriui paskirti atsakingus

asmenis, nustatyti terminus ir

pavesti:

1. Patikslinti Ignalinos rajono

savivaldybės vietinės reikšmės

kelių ir gatvių sąrašą.

2. Buhalterinėje apskaitoje

atlikti kelių ir gatvių tikslinimą

pagal Ignalinos rajono

savivaldybės vietinės reikšmės

kelių ir gatvių sąrašą.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

2. Siekiant užtikrinti tikslią ir 2020-12-31 Savivaldybės administracijos Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Nuorašas tikras
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Eil.

Nr.
Rekomendacija

Rekomendacijos įgyvendinimo

terminas

Priemonė rekomendacijai

įgyvendinti
Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija

1 2 3 4 5

teisingą kelių buhalterinę

apskaitą, numatyti vietinės

reikšmės kelių techninės

inventorizacijos ir teisinės

registracijos ilgalaikę

perspektyvą.

direktoriui paskirti atsakingus

asmenis, nustatyti terminus ir

pavesti:

1. Inicijuoti vietinės reikšmės

kelių ir gatvių, nurodytų

Ignalinos rajono savivaldybės

vietinės reikšmės kelių sąraše,

kadastrinių matavimų

procedūras ir teisinę

registraciją.

2. Atlikus užduotis,

informaciją perduoti Finansų

valdymo ir apskaitos skyriui.

3. 2020-12-31

Savivaldybės administracijos

direktoriui paskirti atsakingus

asmenis, nustatyti terminus ir

pavesti atlikti savivaldybės

administracijos apskaitoje

buhalterinių duomenų

tikslinimą (apskaitos klaidų

taisymą).

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

4.

Imtis priemonių, kad būtų

suderinti Ignalinos

savivaldybės

administracijos apskaitoje

2020-12-31

Savivaldybės administracijos

direktoriui paskirti atsakingus

asmenis, nustatyti terminus ir

pavesti buhalterinėje apskaitoje

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Nuorašas tikras
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Eil.

Nr.
Rekomendacija

Rekomendacijos įgyvendinimo

terminas

Priemonė rekomendacijai

įgyvendinti
Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija

1 2 3 4 5

ir Ignalinos rajono

savivaldybės

administracijos

direktoriaus 2009 m.

gruodžio 11 d. įsakymu

Nr. V2-790 „Dėl ilgalaikio

turto nusidėvėjimo

(amortizacijos)

ekonominių normatyvų

viešojo sektoriaus

subjektams nustatymo“

nustatyti Ignalinos rajono

savivaldybės

administracijos ilgalaikio

turto nusidėvėjimo

(amortizacijos)

ekonominiai normatyvai.

atlikti tikslinimą pagal

nustatytus Ignalinos rajono

savivaldybės administracijos

ilgalaikio turto nusidėvėjimo

(amortizacijos) ekonominius

normatyvus ir (ar) patikslinti

Ignalinos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2009 m. gruodžio 11 d.

įsakymu Nr. V2-790 „Dėl

ilgalaikio turto nusidėvėjimo

(amortizacijos) ekonominių

normatyvų viešojo sektoriaus

subjektams nustatymo“

nustatytus Ignalinos rajono

savivaldybės administracijos

ilgalaikio turto nusidėvėjimo

(amortizacijos) ekonominiai

normatyvus.

5.

Nustatyti papildomas

vidaus kontrolės

procedūras, kurios

užtikrintų, kad biudžetinių

įstaigų darbo užmokesčiui

skirti asignavimai būtų

2020-12-31

Numatyti papildomas kontrolės

priemones, užtikrinančias, kad

biudžetinių įstaigų lėšos skirtos

darbo užmokesčiui, būtų

naudojamos teisės aktų,

reglamentuojančiais

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Nuorašas tikras
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Eil.

Nr.
Rekomendacija

Rekomendacijos įgyvendinimo

terminas

Priemonė rekomendacijai

įgyvendinti
Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija

1 2 3 4 5

naudojami teisės aktų

nustatyta tvarka.

biudžetinių įstaigų darbo

apmokėjimą, nustatyta tvarka.

6.

Užtikrinti ankstesnių

auditų metu teiktų

rekomendacijų

įgyvendinimą.

2020-12-31

Savivaldybės administracijos

direktoriui paskirti atsakingus

asmenis ir nustatyti terminus

privalomo registruoti

nekilnojamojo turto teisinės

registracijos ilgalaikę

perspektyvą.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Nuorašas tikras
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24 Valstybinio audito reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d.

įsakymu Nr. V-26 „Dėl Valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“.
25 Prieiga per internetą: https://lar.lt/www/new/page.php?279.
26 Prieiga per internetą: https://www.vkontrole.lt/page.aspx?id=350

1 priedas

AUDITO APIMTIS IR METODAI

Audito tikslas:

 įvertinti 2019 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir
savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis ir pareikšti nuomones;

 įvertinti savivaldybės biudžeto ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais
2019 metais teisėtumą pasirinktose srityse.

Auditas atliktas:

 pagal Valstybinio audito reikalavimus24, tarptautinių audito standartų25 ir
tarptautinių aukščiausiųjų audito institucijų standartų26 reikalavimus;

 siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad (konsoliduotose) finansinėse ir biudžeto
vykdymo ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o lėšos ir turtas naudojami teisėtai.

Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų audito ir vidaus kontrolės apribojimų bei

to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių.

Audito apimtis ir metodai

Audituotos (konsoliduotos) finansinės

ataskaitos

Ignalinos rajono savivaldybės konsoliduotųjų

finansinių ataskaitų rinkinys:

 Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m.

gruodžio 31 d. duomenis (2020-06-19 Nr. B9-11);

 Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m.

gruodžio 31 d. duomenis (2020-06-19 Nr. B9-13);

 Pinigų srautų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31

d. duomenis (2020-06-19 B9-12);

 Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2019 m.

gruodžio 31 d. duomenis (2020-06-19 Nr. B9-14);

 Ignalinos rajono savivaldybės 2019 m. gruodžio

31 d. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis

raštas (2020-06-19 Nr. B9-15).

Audituotos (konsoliduotos) biudžeto

vykdymo ataskaitos

Ignalinos rajono savivaldybės konsoliduotųjų

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

 Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2019

m. gruodžio 31 d. ataskaita (2020-02-04 Nr. B9-3);

 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m.

gruodžio 31 d. ataskaita (2020-02-04 B9-2);

 Ignalinos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto

vykdymo aiškinamasis raštas (2020-02-04 Nr. B9-7).

2019 m. pradžios ir pabaigos turto ir

atitinkamai finansavimo sumų,

įsipareigojimų ir grynojo turto likučiai

2019 m. pradžioje turto ir atitinkamai finansavimo

sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likučiai buvo 55

871,44 tūkst. Eur, pabaigoje – 57 250,55

2019 m. pagrindinės veiklos pajamos

ir sąnaudos

2019 m. savivaldybės pagrindinės veiklos pajamos

sudarė 25 380,26 tūkst. Eur, pagrindinės veiklos

sąnaudos 24 761,91 tūkst. Eur

Nuorašas tikras
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2019 m. savivaldybės biudžeto

pajamos ir išlaidos

2019 m. savivaldybės biudžeto pajamos – 18 164,2

tūkst. Eur, išlaidos – 17 334,2 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžeto asignavimų

suma, kurią valdė asignavimų

valdytojai audituojamais metais

Savivaldybės biudžeto asignavimų, kuriuos 2019 m.

valdė asignavimų valdytojai, suma – 19 251,1 tūkst. Eur

(patikslintas planas su apyvartinių lėšų likučiu).

Konsoliduojamos įstaigos

- 25 viešojo sektoriaus subjektai, kurių finansinių

ataskaitų rinkinių pagrindu parengtas savivaldybės

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

(ataskaitos 2 priedas)

- 32 subjektai, kurių biudžeto vykdymo ataskaitų

rinkinių pagrindu parengtas savivaldybės

konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

(ataskaitos 3 priedas)

Audito apimties apribojimai Audito apimties apribojimų nebuvo

Vertintos sritys ir jose atliktos procedūros

2019 m. savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenys

Bendras ataskaitų rinkinio vertinimas

Įvertintas bendras savivaldybės konsoliduotųjų

finansinių ataskaitų rinkinio parengimas, pateikimas,

struktūra ir turinys.

Įvertintas bendras savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto

vykdymo ataskaitų rinkinio parengimas, pateikimas,

struktūra ir turinys.

2019 metų savivaldybės biudžeto

vertinimas

Vertinta: ar savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų

planas patvirtintas ir patikslintas savivaldybės tarybos

sprendimais; ar savivaldybės Biudžeto pajamų ir išlaidų

ataskaita parengta pagal teisės aktų reikalavimus; ar

savivaldybės prisiimti skoliniai įsipareigojimai atitinka

teisės aktų reikalavimus.

Turto sritis
Vertinta Ignalinos rajono savivaldybės vietinės

reikšmės kelių (gatvių) apskaita.

Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 2019 metais teisėtumas

Nustatytos sritys, kuriose egzistuoja

reikšminga neatitikties rizika

Vertinant savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo,

naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų

naudojimą įstatymu nustatytiems tikslams, audituotas

savivaldybės biudžeto lėšų naudojimas biudžetinių

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimui, premijų ir

priemokų mokėjimui.

Teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

2. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių

atlygio už darbą įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos

įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės ir

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo

įstatymas;

6. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas;

7. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus

atskaitomybės įstatymas;

Nuorašas tikras
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8. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;

9. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus

audito įstatymas;

10. Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties

įgyvendinimo konstitucinis įstatymas;

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio

21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos

darbo kodekso įgyvendinimo“;

12. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių

biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3

d. įsakymų Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų

klasifikacijos patvirtinimo“;

13. Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės

standartai, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų

ministro įsakymais;

14. Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise

priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo

juo tvarkos aprašas, patvirtintas Ignalinos rajono

savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu

Nr. T-35 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybei

nuosavybės teise priklausančio turto valdymo,

naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo

patvirtinimo“;

15. Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise

priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo

juo tvarkos aprašas, patvirtintas Ignalinos rajono

savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu

Nr. T-236 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybei

nuosavybės teise priklausančio turto valdymo,

naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo

patvirtinimo“.

_____________
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2 priedas

SUBJEKTAI, KURIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PAGRINDU PARENGTAS

KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Eil. Nr. VSS pavadinimas

1. Ignalinos rajono savivaldybės administracija (Išteklių fondas (iždas))

2. Ignalinos rajono savivaldybės administracija

3. Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

4. Ignalinos gimnazija

5. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

6. Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

7. Ignalinos r. Dūkšto mokykla

8. Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla–daugiafunkcis centras

9. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

10. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

11. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

12. Ignalinos kultūros ir sporto centras

13. Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

14. Ignalinos krašto muziejus

15. Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

16. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

17. Dūkšto globos namai

18. Ignalinos rajono socialinių paslaugų centas

19. Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba

20. Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

21. VšĮ Ignalinos rajono ligoninė

22. VšĮ Ignalinos rajono poliklinika

23. VšĮ Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

24. VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra

25. VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“

_____________
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3 priedas

SUBJEKTAI, KURIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIŲ PAGRINDU

PARENGTAS SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO VYKDYMO

ATASKAITŲ RINKINYS

Eil. Nr. VSS pavadinimas

1. Ignalinos rajono savivaldybės administracija

2.
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų 

skyrius

3. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija

4. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija

5. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija

6. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija

7. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija

8. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija

9. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija

10. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija

11. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio  seniūnija

12. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija

13. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija

14. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija

15. Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

16. Ignalinos gimnazija

17. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

18. Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

19. Ignalinos r. Dūkšto mokykla

20. Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla–daugiafunkcis centras

21. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

22. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

23. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

24. Ignalinos kultūros ir sporto centras

25. Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

26. Ignalinos krašto muziejus

27. Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

28. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

29. Dūkšto globos namai

30. Ignalinos rajono socialinių paslaugų centas

31. Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba

32. Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

_____________
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4 priedas

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ IR

PAJAMŲ BALANSO ANALIZĖ

Biudžeto tvirtinimas

tūkst. Eur
Sprendimo projektas

dėl biudžeto tvirtinimo

Planuojami savivaldybės

biudžeto Nepanaudota

2018 m.

pajamų dalis

Koreguotos

planuojamos

pajamos

Koreguotų

planuojamų

pajamų ir

asignavimų

balansas

Laikomasi

FSĮKĮ

taisykliųData Nr. Asignavimai Pajamos

1 2 3 4 5 6 7 8

2019-02-07 T-7 16962,5 15875,6 1086,9 16962,5 - Taip

2019-04-04 T-25 16980,7 15893,8 1086,9 16980,7 - Taip

2019-05-30 T-76 17943,0 16856,1 1086,9 17943,0 - Taip

2019-09-05 T-163 18257,1 17170,2 1086,9 18257,1 - Taip

2019-12-19 T-248 18927,3 17840,4 1086,9 18927,3 - Taip

Biudžeto vykdymas

2019 metais
17334,2 18164,2 1086,9 19251,1 1916,9 Taip

Biudžeto planavimas

tūkst. Eur
Sprendimo projektas dėl

biudžeto tvirtinimo

Planuojami savivaldybės

biudžeto Nepanaudota

2018 m.

pajamų dalis

Koreguotos

planuojamos

pajamos

Koreguotų

planuojamų

pajamų ir

asignavimų

balansas

Laikomasi

FSĮKĮ

taisykliųData Nr. Asignavimai Pajamos

1 2 3 4 5 6 7 8

2019-01-30 SP-3 16962,5 15875,6 1086,9 16962,5 - Taip

2019-03-27 SP-27 16980,7 15893,8 1086,9 16980,7 - Taip

2019-05-21 SP-66 17943,0 16856,1 1086,9 17943,0 - Taip

2019-08-26 SP-71 18257,1 17170,2 1086,9 18257,1 - Taip

2019-12-11 SP-269 18827,3 17740,4 1086,9 18827,3 - Taip

_____________
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5 priedas

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR GAUTŲ PASKOLŲ

2019 M. IR 2018 M. PALYGINIMAS

Eil.

Nr.

Pajamų

ekonominės

klasifikacijos

kodas

Pavadinimas

Įplaukos, tūkst. 

Eur

Skirtumas, tūkst.

Eur (-

sumažėjimas /

+ padidėjimas)
2018 m. 2019 m.

1. 1.1. Mokesčiai 10188,5 10767,8 +579,3

2. 1.1.1. Pajamų ir pelno mokesčiai 9677,2 10230,4 +553,2

3. 1.1.3. Turto mokesčiai 500,0 526,0 +26,0

4. 1.1.4. Prekių ir paslaugų mokesčiai 11,3 11,4 +0,1

5. 1.3. Dotacijos 6903,1 6724,8 -178,3

6. 1.3.4. Dotacijos iš kitų valdžios 

sektoriaus subjektų
6903,1 6724,8 -178,3

7. 1.4. Kitos pajamos 595,7 595,3 -0,4

8. 1.4.1. Turto pajamos 131,8 163,5 +31,7

9. 1.4.2. Pajamos už prekes ir paslaugas 391,0 419,6 +28,6

10. 1.4.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 18,4 11,4 -7

11. 1.4.4. Kitos neišvardintos pajamos 54,5 0,8 -53,7

12. 4.1. Materialiojo ir nematerialiojo 

turto realizavimo pajamos
26,1 76,3 +50,2

13. 4.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto 

realizavimo pajamos
20,1 75,1 +55,0

14. Atsargų realizavimo pajamos 6,0 1,2 -4,8

15. IŠ VISO PAJAMŲ 17713,4 18164,2 +450,8

16. 4.3. Finansinių įsipareigojimų 

prisiėmimo (skolinimosi) 

pajamos

355,6 101,1 -254,5

17. Metų pradžios likutis 1198,7 1086,9 -111,8

18. IŠ VISO 19267,7 19352,2 +84,5

19. Nepanaudotų lėšų likutis metų 

pabaigai
1086,9 1742,2 +655,3

_____________
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6 priedas

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ 2019 M. IR 2018 M.

PALYGINIMAS

Biudžeto išlaidos pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją

Eil.

Nr.

Išlaidų 

ekonominės

klasifikacijos

kodas

Pavadinimas

Išlaidos, tūkst. Eur Skirtumas, tūkst. 

Eur (-sumažėjimas

/ + padidėjimas)2018 m. 2019 m.

1. 2.1. Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas
8924,6 9580,2 +655,6

2. 2.2. Prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos
3134,5 3156,5 +22,0

3. 2.3. Palūkanos 61,4 58,6 -2,8

4. 2.7. Socialinės išmokos 1811,9 1762,8 -49,1

5. 2.8. Kitos išlaidos 936,0 888,1 -47,9

6. 3.1. Materialiojo ir nematerialiojo 

turto įsigijimo išlaidos
2351,3 1888,0 -463,3

7. IŠ VISO ASIGNAVIMŲ 17219,7 17334,2 +114,5

8. 3.2. Finansinio turto padidėjimo 

išlaidos (finansinio turto 

įsigijimo / investavimo išlaidos)

560,0 174,7 -385,3

9. 3.3. Finansinių įsipareigojimų 

vykdymo išlaidos (grąžintos 

skolos)

401,1 101,1 -300,0

10. IŠ VISO IŠLAIDŲ 18180,8 17610,0 -570,8

11. Lėšų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigai
1086,9 1742,2 +655,3

Biudžeto išlaidos pagal išlaidų funkcinę klasę

Eil.

Nr.

Funkcinės 

klasifikacijos

kodas

Pavadinimas
Išlaidos, tūkst. Eur Skirtumas, tūkst. 

Eur (-sumažėjimas

/ + padidėjimas)2018 m. 2019 m.

1. 1 Bendros valstybės paslaugos 1892,2 2069,3 +177,1

2. 2 Gynyba 33,9 33,3 -0,6

3. 3 Viešoji tvarka ir visuomenės 

apsauga
524,3 529,7 +5,4

4. 4 Ekonomika 2276,8 1599,8 -677,0

5. 5 Aplinkos apsauga 37,7 343,2 +305,5

6. 6 Būstas ir komunalinis ūkis 1993,9 1933,6 -60,3

7. 7 Sveikatos apsauga 88,9 147,9 +59,0

8. 8 Poilsis, kultūra ir religija 1281,8 1410,5 +128,7

9. 9 Švietimas 5598,6 5914,3 +315,7

10. 10 Socialinė apsauga 3491,6 3352,6 -139,0

11. IŠ VISO ASIGNAVIMŲ 17219,7 17334,2 +114,5

12. Finansinio turto padidėjimo 560,0 174,7 -385,3
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išlaidos (finansinio turto 

įsigijimo / investavimo 

išlaidos)

13. Finansinių įsipareigojimų 

vykdymo išlaidos (grąžintos 

paskolos)

401,1 101,1 -300

14. IŠ VISO IŠLAIDŲ 18180,8 17610,0 -570,8

15. Lėšų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje
1086,9 1742,2 +655,3

_____________
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7 priedas

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SUBJEKTŲ ĮSISKOLINIMO POKYTIS

Savivaldybės subjektai, kurių įsiskolinimai sumažėjo arba nepakito

Eil.

Nr.
VSS pavadinimas

Mokėtinos sumos, Eur

2018-12-31 2019-12-31 Skirtumas

1. Ignalinos rajono savivaldybės administracija 2 948 616,98 2 944 544,74 4072,24

2.
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius
135 633,04 112 142,71 23490,33

3.
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 

Ceikinių seniūnija
3 533,17 2 187,97 1345,2

4.
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 

Didžiasalio seniūnija
1 982,34 213,03 1769,31

5.
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 

Dūkšto seniūnija
3 040,27 274,64 2765,63

6.
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 

Kazitiškio seniūnija
1 612,41 796,02 816,39

7.
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 

Linkmenų seniūnija
5 228,48 878,58 4349,9

8.
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 

Mielagėnų seniūnija
7 792,13 3 530,16 4261,97

9.
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 

Naujojo Daugėliškio  seniūnija
1 797,04 295,64 1501,4

10.
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 

Tverečiaus seniūnija
1 117,00 398,92 718,08

11.
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 

Vidiškių seniūnija
1 131,40 67,87 1063,53

12.
Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnyba
- - -

13. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija 666,07 - 666,07

14. Ignalinos r. Vidiškių gimnazija 1 849,60 112,00 1737,6

15. Ignalinos r. Dūkšto mokykla 672,26 617,59 54,67

16.
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio

mokykla–daugiafunkcis centras
98,91 45,05 53,86

17. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija 385,03 339,38 45,65

18. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla - - -

19. Ignalinos kultūros ir sporto centras 709,01 131,65 577,36

20. Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba - - -

21.
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji

biblioteka
0,47 - 0,47

22. Dūkšto globos namai - - -

23. Ignalinos rajono socialinių paslaugų centas 1 275,63 1 192,05 83,58

24.
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės

sveikatos biuras
- - -

25. Iš viso: 49373,24

______________
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Savivaldybės subjektai, kurių įsiskolinimai padidėjo

Eil.

Nr.
VSS pavadinimas

Mokėtinos sumos, Eur

2018-12-31 2019-12-31 Skirtumas

1.
Ignalinos rajono savivaldybės 

administracijos Ignalinos seniūnija
544,59 573,57 -28,98

2.
Ignalinos rajono savivaldybės 

administracijos Ignalinos miesto seniūnija
723,20 978,67 -255,47

3.
Ignalinos rajono savivaldybės 

administracijos Rimšės seniūnija
188,05 1 933,18 -1745,13

4. Ignalinos gimnazija 317,84 2 045,14 -1727,3

5. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla 15,08 1 305,76 -1290,68

6. Ignalinos krašto muziejus 10,79 117,32 -106,53

7.
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės

paramos šeimai centras
111,79 262,72 -150,93

8. Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba 42,39 98,15 -55,76

9. Iš viso: -5360,78

_____________
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8 priedas

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTAMS PATEIKTŲ REKOMENDACIJŲ SKAIČIUS

Eil.

Nr.
Subjekto pavadinimas

Rašto duomenys
Teikta rekomendacijų (vnt.)

Data Nr.

1. Ignalinos gimnazija 2020-05-28 S-24 2

2. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija 2020-05-11 S-20 4

3. Ignalinos r. Vidiškių gimnazija *

4. Ignalinos r. Dūkšto mokykla

5. Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla–daugiafunkcis centras *

6. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla 2020-05-15 S-21 5

7. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija 2020-06-01 S-25 3

8. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla *

9. Ignalinos kultūros ir sporto centras 2020-06-02 S-26 2

10. Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

11. Ignalinos krašto muziejus

12. Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2020-04-24 S-18 5

13. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

14. Dūkšto globos namai

15. Ignalinos rajono socialinių paslaugų centas

16. Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba *

17. Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2020-03-23 S-14 3

18. Ignalinos rajono savivaldybės administracija 2020-07-03 S-31 4

Iš viso: 28

_____________

* subjektuose neatitikimai nenustatyti arba nustatyti netikslumai, dėl kurių rekomendacijos raštu neformuluotos
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