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PAGRINDINIAI ATASKAITOS FAKTAI 

 

 
 

  

• Savivaldybės turtas pagal FBA 
duomenis 

60 363,3 

tūkst. Eur 

• Savivaldybės įsipareigojimai 
pagal FBA duomenis 

5 788,54 

tūkst. Eur 

• Savivaldybės tarybos patvirtintos 
biudžeto pajamos 

20 730,3 

 tūkst. Eur 

• Savivaldybės tarybos patvirtinti 
biudžeto asignavimai 

22 928,8 

 tūkst. Eur 

• Subjektų duomenys konsoliduoti 
savivaldybės konsoliduotųjų 
finansinių ataskaitų rinkinyje 

26 

• Subjektų duomenys konsoliduoti 
savivaldybės konsoliduotųjų 
biudžeto vykdymo ataskaitų 
rinkinyje 

32 
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SANTRAUKA 

 

Audito tikslas ir apimtis 

 

Vadovaujantis Vietos savivaldos
1
, Viešojo sektoriaus atskaitomybės

2
, Biudžeto sandaros

3
, 

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
4
 įstatymais, vykdant Ignalinos 

rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą
5
 ir savivaldybės kontrolieriaus pavedimą

6
 

atliktas 2021 metų Ignalinos rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinių, savivaldybės turto ir lėšų naudojimo 2021 metais finansinis ir teisėtumo auditas. 

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 2021 metų Ignalinos rajono 

savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį). 

Audituojamas laikotarpis – 2021 m. 

Audito tikslai:  

1. Įvertinti 2021 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir savivaldybės 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.  

2. Įvertinti savivaldybės biudžeto ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 2021 

metais teisėtumą pasirinktose audituoti srityse. 

Auditas atliktas pagal tarptautinius audito standartus ir tarptautinius aukščiausiųjų audito 

institucijų standartus. Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o 

nepriklausoma nuomonė dėl konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir savivaldybės 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pareiškiama audito išvadoje. Audito apimtis ir taikyti metodai 

išsamiau aprašyti 2 priede ,,Audito apimtis ir metodai“. 

 

Pagrindiniai audito rezultatai 

 

1. Netikslus vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas 

Kelių ir gatvių sąrašas netikslus, nes apskaitoje apskaityti 3 vnt. 30 745,65 Eur likutinės vertės 

kelių, kurių nėra patvirtintame kelių sąraše (1.2.1 poskyris, 14 pusl.). 

2. Vietinės reikšmės keliai ir gatvės apskaitoje registruojami ne tikrąja verte 

                                                 
1
 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 27 str. 1 d. 2 p., 9 d. 10 p. 

2
 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 30 str. 1 d. 

3
 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 37 str. 3 d 

4
 Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 25 str., 2 d. 

5
 Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. planas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus 2021 m. spalio 15 įsakymu Nr. V-12 „Dėl Ignalinos rajono 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo“. 
6
 Ignalinos rajono savivaldybės kontrolieriaus 2021 m. spalio 19 d. pavedimas Nr. P-2 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 

2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo audito“. 
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Vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-tojo standarto 

nuostatomis, vietinės reikšmės keliai ir gatvės apskaitoje užregistruoti simboline verte, turėtų būti įvertinti 

tikrąja verte. Savivaldybės administracijos apskaitoje didžioji dalis vietinės reikšmės kelių ir gatvių 

(82,10 procentų) apskaitomi simboline verte: 540 vnt. – 1 Eur, 2 vnt. – 0,29 Eur, 1 vnt. – 1,55 Eur, 21 vnt. 

– 0,00 Eur (be likutinės vertės). (1.2.2 poskyris, 15 pusl.). 

3. Atlikus esminį turto pagerinimą nedidinama ilgalaikio turto įsigijimo savikaina ir 

neskaičiuojamos nusidėvėjimo sąnaudos 

Savivaldybės administracijos apskaitoje 2021 m. gruodžio 31 d. Esminio pagerinimo darbų 

įsigijimo savikainos sąskaitoje įregistruoti 111 turto vienetai, 33 projektai užbaigti, tačiau atitinkamo 

ilgalaikio materialiojo turto vertė nebuvo didinama, nors turtas eksploatuojamas. Taip pat nebuvo 

skaičiuojamas nusidėvėjimas nuo padidintos turto vertės. Savivaldybės administracijos Finansinės būklės 

ataskaitoje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 1 835 293,62 Eur padidinta Nebaigtos statybos likutinė 

vertė ir parodyta 1 835 293,62 Eur mažesnė Pastatų, Infrastruktūros ir kitų statinių ir Kito ilgalaikio turto 

vertės (1.2.3 poskyris, 16 pusl.). 

4. Prieš sudarant finansines ataskaitas, nenustatoma ar yra turto nuvertėjimo požymių, 

neskaičiuojamas turto nuvertėjimas 

Savivaldybės administracijos 2021 metų metinės finansinės ataskaitos sudarytos 

nesivadovaujant 22-oju viešoji sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Turto 

nuvertėjimas”, nes prieš sudarant finansines ataskaitas įstaiga nevertino ilgalaikio turto nuvertėjimo 

požymių, neskaičiavo nuvertėjimo Nebaigtos statybos sąskaitoje apskaityto turto vertei 14 737,16 Eur, 

kurių darbai nevyksta ilgiau kaip 12 mėnesių, dėl to negalima patvirtinti savivaldybės administracijos 

Finansinės būklės ataskaitos straipsnių Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai ir Sukauptas perviršis 

ar deficitas 14 737,16 Eur sumos teisingumo (1.2.4 poskyris, 17 pusl.). 

5. Neiškėlus darbų vertės iš Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikainos sąskaitos, 

iškraipomos ne tik Ignalinos rajono savivaldybės administracijos finansinės ataskaitos, bet ir kitų įstaigų 

ataskaitos 

Savivaldybės administracijos apskaitoje Esminio pagerinimo sąskaitoje yra 7 turto vienetai 

(Ignalinos rajono kultūros centro (Ignalinos kultūros ir sporto centro) pastato rekonstravimas), po kurių 

užbaigimo Ignalinos rajono kultūros centro pastato vertė turėjo būti padidinta 798 742,50 Eur, tačiau 

pastato vertė nebuvo padidinta, nuo padidintos pastato vertės nebuvo skaičiuojamas pastato 

nusidėvėjimas (1.2.5 poskyris, 18 pusl.). 

Savivaldybės administracijos apskaitoje Esminio pagerinimo sąskaitoje yra 1 turto vienetas 

(Universali sporto aikštelė Vidiškių kaime, turto įsigijimo vertė 86 575,50 Eur), kurio įrengimas Ignalinos 

r. Vidiškių kaime pabaigtas 2020 m. rugpjūčio mėnesį, tačiau turtas neperduotas Ignalinos r. Vidiškių 

gimnazijai, neskaičiuojamas turto nusidėvėjimas (1.2.5 poskyris, 18 pusl.). 
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6. Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo metinės ataskaitos vertinimas 

Audito metu, įvertinus Ignalinos rajono savivaldybės 2021 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 (2.1–2.3 poskyriai, 20–22 pusl.) 

7. Savivaldybės biudžeto planavimo vertinimas 

Biudžeto pajamų planavimas vykdomas vadovaujantis teisės aktais (3.1 poskyris, 23 pusl.). 

8. Savivaldybės biudžeto mokėtinų sumų vertinimas 

Vykdant Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą nesilaikoma Lietuvos Respublikos 

2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme ir 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu asignavimų valdytojams nustatytų reikalavimų (2022 m. 

sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne 

didesnis už 2021 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti). 

Savivaldybės subjektų parengtų Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų duomenimis, bendras įstaigų 

įsiskolinimas 2021 m. pabaigoje lyginant su 2020 m. pabaiga padidėjo 144 696,21 Eur (mokėtinos sumos, 

išskyrus sumos paskoloms grąžinti) (3.2 poskyris, 24 pusl.). 

9. Darbo užmokesčio nustatymo vertinimas 

Valstybės tarnautojų priemokų (už pavadavimą ir už papildomų užduočių atlikimą) suma 

negali viršyti 40 procentų pareiginės algos. Audito metu nustatyti atvejai, kai valstybės tarnautojams 

nustatytos priemokos (už pavadavimą ar už papildomų užduočių atlikimą) siekė iki 56,30 procentų 

pareiginės algos (3.3 poskyris, 24 pusl.). 

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, priemokos (už papildomų pareigų, nenustatytų 

pareigybės aprašyme, vykdymą) gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir 

gali būti skiriamos ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Audito metu nustatyti atvejai, kai 

priemokos už papildomų pareigų, nenustatytų pareigybės aprašyme, vykdymą siekė iki 56,07 procento 

pareiginės algos (3.3 poskyris, 25 pusl.). 

Neaiškūs priemokų dydžių nustatymo kriterijai (pagrindai) (3.3 poskyris, 25 pusl.). 

Pavedant darbuotojams atlikti funkcijas nenumatytas pareigybės aprašyme, su darbuotojais 

nesudaromas susitarimas dėl papildomos darbo funkcijos, nenurodoma kuriuo metu bus atliekama 

papildoma darbo funkcija, jos apimtis valandomis (3.3 poskyris, 26 pusl.). 

Neįgyvendinami darbuotojų lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principai (3.3 

poskyris, 26 pusl.). 

Darbo apmokėjimo sistemos nuostatai neatitinka teisės aktų reikalavimams (3.3 poskyris, 27 

pusl.). 

10. Ignalinos rajono savivaldybės mero fondo naudojimo vertinimas 
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Ataskaitiniais metais reprezentacijos reikmėms panaudota 7 353,31 Eur, iš jų: dalyvavimui 

kultūros ir sporto ir kituose visuomeniniuose renginiuose – 4 570,32 Eur; dovanėlėms ir suvenyrams – 2 

413,99 Eur; delegacijų, svečių ir juos lydinčių asmenų priėmimo išlaidos – 569,00 Eur (3.4 poskyris, 28 

pusl.). 

 

Rekomendacijos 

 

Siekiant finansinėse ataskaitose turėti tikrus ir teisingus duomenis apie savivaldybės vietinės 

reikšmės kelius ir gatves, turėti tikrus ir teisingus duomenis apie savivaldybės nebaigtos statybos apimtis 

bei tikrus ir teisingus duomenis apie eksploatuojamą ilgalaikį turtą, pakartotinai rekomenduojame: 

1. Imtis priemonių, kad Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo 

informacija sutaptų su Ignalinos rajono savivaldybės administracijos apskaitoje esančia informacija apie 

vietinės reikšmės kelius ir gatves. 

2. Imtis priemonių, kad Ignalinos rajono savivaldybės administracijos apskaitoje simboline 

verte įregistruoti keliai ir gatvės būtų įvertinti tikrąja verte. 

3. Imtis priemonių, kad Esminio turto pagerinimo savikainos sąskaitoje sukaupti 

rekonstrukcijos darbai, užbaigus darbus ir objektus ir pradėjus eksploatuoti, būtų laiku iškeliami į kitas 

turto grupes, didinant jau esamų turto vienetų įsigijimo vertes. 

Audito metu savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams pateiktos šešiolika rekomendacijos, 

kuriomis siekiama ištaisyti Pagrindinių audito rezultatų dalies išdėstytus neatitikimus ir kitas subjektuose 

nustatytas klaidas, kurios grupei nebuvo reikšmingos.  

Subjektams pateiktų rekomendacijų skaičius nurodytas ataskaitos 11 priede „Viešojo 

sektoriaus subjektams pateiktų rekomendacijų skaičius“. 
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ĮŽANGA 

 

Auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu
7
, Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu
8
, Lietuvos respublikos biudžeto sandaros 

įstatymu
9
, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu

10
, vykdant 

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą
11

 ir savivaldybės kontrolieriaus 

pavedimą
12

. 

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 2021 metų Ignalinos rajono 

savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį). Ignalinos rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ir 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius parengė Ignalinos rajono savivaldybės administracija. Audituojamo 

subjekto adresas: Laisvės a. 70, LT – 30122 Ignalina, identifikavimo kodas 288768350. 

Audituojamas laikotarpis – 2021 metai. Audituojamuoju laikotarpiu Ignalinos rajono 

savivaldybės administracijos direktorės pareigas ėjo Jūratė Balinskienė. Finansų valdymo ir apskaitos 

skyriaus vedėjos pareigas ėjo Regina Gudelienė. 

Audito tikslai: 

1. Įvertinti 2021 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir savivaldybės 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę. 

2. Įvertinti savivaldybės biudžeto ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 2021 

metais teisėtumą pasirinktose audituoti srityse. 

Auditas atliktas pagal tarptautinius audito standartus ir tarptautinius aukščiausiųjų audito 

institucijų standartus. Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti faktai. 

Nepriklausomos nuomonės dėl 2021 metų Ignalinos rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų ir Ignalinos rajono savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių 

pareiškiamos audito išvadoje. Audito apimtis ir taikyti metodai išsamiau aprašyti ataskaitos 2 priede 

,,Audito apimtis ir metodai“. 

Ignalinos rajono savivaldybės administracija kartu su kitais savivaldybės viešojo sektoriaus 

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

                                                 
7
 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 27 str. 1 d. 2 p., 9 d. 10 p. 

8
 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 30 str. 1 d. 

9
 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 37 str. 3 d. 

10
 Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 25 str., 2 d. 

11
 Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. planas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus 2021 m. spalio 15 įsakymu Nr. V-12 „Dėl Ignalinos rajono 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo“. 
12

 Ignalinos rajono savivaldybės kontrolieriaus 2021 m. spalio 19 d. pavedimas Nr. P-2 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 

2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo audito“. 



9 

 

žemesniojo lygio ataskaitų pagrindu buvo sudaryti ir audito metu vertinti 2021 metų savivaldybės 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai (1 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio sudėtis 

 

 

Viešojo sektoriaus subjektai pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartus (VSAFAS) apskaitą tvarko taip, kad užtikrintų finansinių ataskaitų parengimą
13

. 

Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas viešojo sektoriaus 

apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS). Konsolidavimo procese 2021 

metais dalyvaujantys viešojo sektoriaus subjektai nurodyti finansų ministro įsakymu
14

 patvirtintoje 

konsolidavimo schemoje. Į Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų KFAR įtrauktos 26 kontroliuojamų 

viešojo sektoriaus subjektų (3 priedas) finansinės ataskaitos. KFAR Ignalinos rajono savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybai pateiktas 2022 m. birželio 30 d. 

Savivaldybės metinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: 

1. Finansinės būklės ataskaita
15

, kurioje parodomas visas viešojo sektoriaus subjekto turtas, 

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

2. Veiklos rezultatų ataskaita
16

, kurioje parodomas viešojo sektoriaus subjekto veiklos 

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

                                                 
13

 Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymas 11 str., 1 d., 4 p. 
14

 Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2022 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 1K-144 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos 

viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos patvirtinimo“. 
15

 Ignalinos rajono savivaldybės finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis (2022-06-30 Nr. B9-13). 

IGNALINOS RAJONO 

SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ 

KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ 

ATASKAITŲ RINKINYS 

IGNALINOS RAJONO 

SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ 

KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO 

VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 

19 

Savivaldybės 

biudžetinės 

įstaigos 

1 

Savivaldybės 

administracijos 

skyrius 

12 

Savivaldybės 

administracijos 

seniūnijos 

19 

Savivaldybės 

biudžetinės 

įstaigos 

6 

Viešosios 

įstaigos 

1 

Išteklių 

fondas 

(iždas) 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

2021 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ 

ATASKAITŲ RINKINYS 
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3. Pinigų srautų ataskaita
17

, kurioje nurodomos visos viešojo sektoriaus subjekto 

ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos bei išmokos. 

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita
18

, kurioje pateikiami duomenys apie viešojo sektoriaus 

subjekto grynojo turto pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį. 

5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
19

, 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. 

Savivaldybės metinį konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro: 

1. Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita
20

, t. y. aukštesnio lygio biudžeto 

vykdymo ataskaita, kurioje pateikiamas savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų planas ir jo vykdymas. 

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
21

, t. y. biudžeto vykdymo ataskaita, kurioje 

pateikiama konsoliduota savivaldybės biudžeto išlaidų sąmata ir jos vykdymo duomenys. 

3. Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas
22

, t. y. 

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 2021 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

parengtas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surinktų 

ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių ar įmokų pajamų apskaitos duomenis bei konsoliduojant 32 

rajono savivaldybės asignavimų valdytojų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas, auditui pateiktas 

2022 m. balandžio 26 d. Detalus asignavimų valdytojų, kurių biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 

konsoliduojamos į Ignalinos rajono savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, 

sąrašas pateiktas ataskaitos 4 priede. 

Ignalinos rajono savivaldybės administracija ir savivaldybės įstaigos 2021 metais pagal 

Ignalinos rajono savivaldybės 2021–2023 metų strategini veiklos planą
23

 vykdė 6 savivaldybės 

programas: ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo (01); socialinės paramos ir sveikatos 

                                                                                                                                                                            
16

 Ignalinos rajono savivaldybės veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis (2022-06-30 Nr. B9-14). 
17

 Ignalinos rajono savivaldybės pinigų srautų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis (2022-06-30 B9-15). 
18

 Ignalinos rajono savivaldybės grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis (2022-06-30 Nr. B9-

16). 
19

 Ignalinos rajono savivaldybės 2021 m. gruodžio 31 d. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2022-06-30 

Nr. B9-17). 
20

 Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita (2022-02-28 Nr. 

B9-1). 
21

 Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita (2022-02-28 B9-2). 
22

 Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas (2022-02-28 Nr. B9-6). 
23

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimas Nr. T-1 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2021–2023 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo“. 



11 

 

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 

rezultatyvumą
24

. 

Savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už savivaldybės biudžeto asignavimų 

ir kitų piniginių išteklių administravimą, savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimą, savivaldybės 

ūkinę ir finansinę veiklą, savivaldybės turto administravimą, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio 

parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartus, už biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą bei efektyvią vidaus 

kontrolę. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai yra atsakingi už savivaldybės biudžeto lėšų ir 

jiems perduoto turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų 

nustatytiems tikslams. 

Audito metu savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams pateiktos 16 rekomendacijos. 

Subjektams pateiktų rekomendacijų skaičius nurodytas ataskaitos 11 priede. 

Atliekant auditą įrodymai buvo renkami naudojant patikrinimų, skaičiavimo, analitines 

procedūras ir paklausimus. 

Audito ataskaita ir išvada teikiama Ignalinos rajono savivaldybės tarybai, Ignalinos rajono 

savivaldybės merui, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir savivaldybės kontrolės 

komitetui. 

 

  

                                                 
24

 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 5 str. 1 d. 5 p. 
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AUDITO REZULTATAI 
 

1. SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

VERTINIMAS 

 

Viešojo sektoriaus subjektai apskaitą tvarko pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartus
25

. 

Konsolidavimo procese 2021 metais dalyvaujantys viešojo sektoriaus subjektai nurodyti 

finansų ministro įsakymu patvirtintoje konsolidavimo schemoje
26

. Į Ignalinos rajono savivaldybės 2021 

metų KFAR įtrauktos 26 kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų (3 priedas) finansinės ataskaitos. 

Metinės ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai 

teikiami Valstybės kontrolei arba savivaldybių kontrolės ir audito tarnyboms ne vėliau kaip iki kitų metų 

gegužės 31 dienos
27

. KFAR auditui pateiktas 2022 m. birželio 30 d. 

 

1.1. VSS grupės finansinių ataskaitų korektiškumas 

Viešojo sektorių subjektų finansinių ataskaitų rinkinių rengimas ir konsolidavimas atliekamas 

Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje, vadovaujantis Viešojo 

sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašu
28

 ir Viešojo sektoriaus 

subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika
29

. 

Konsoliduojantis subjektas parengia ir pasirašo šias kontrolės ataskaitas
30

: 

 Metinę konsolidavimo kontrolės bendrąją ataskaitą (KBA-B-KK-M). Jeigu šios 

ataskaitos stulpeliuose „Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai (F00)“, „Ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos likučiai (F99)“ ir „Kiti pokyčiai (srautai)“ nurodyta suma nelygi nuliui, konsoliduojantis 

subjektas parengtoje ataskaitoje nurodo priežastis, kodėl klaida nebuvo taisoma
31

. 

                                                 
25

 Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymas, 11 str., 1 d., 4 p. 
26

 Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2022-04-19 įsakymas Nr.1K-144 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos patvirtinimo“. 
27

 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 32 str., 4 d. 
28

 Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu N. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių 

konsolidavimo“. 
29

 Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu N. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių 

konsolidavimo“. 
30

 Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu N. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių 

konsolidavimo“, 53 p. 
31

 Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių 

konsolidavimo“, 53.1 p. 
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 Bendrąją konsoliduotųjų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaitą (K-KKK-

A-KK). Jeigu šios ataskaitos stulpelyje „Kontrolė – skirtumas“ nurodyta suma, konsoliduojantis subjektas 

parengtoje ataskaitoje nurodo priežastis, kodėl klaida nebuvo taisoma. 

Kontrolės ataskaitose nurodyta klaidos suma gali būti netaisoma ir metinėje konsolidavimo 

kontrolės bendroje ataskaitoje rodomi skirtumai tarpinėse finansinėse eilutėse gali susidaryti, jeigu bendra 

visų klaidų suma (absoliutus dydis), įskaitant skirtumus tarpinėse finansinėse eilutėse neviršija nustatyto 

reikšmingumo
32

. 

Kiekvienam konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui turi būti nustatytas reikšmingumo 

kriterijus, už tai atsakingas konsoliduojantis subjektas. Nustatytas reikšmingumo kriterijus nurodomas 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Rekomenduojama, kad reikšmingumo kriterijus, 

kuris taikomas atsižvelgiant į visą konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio klaidų (įskaitant skirtumus 

tarpinėse finansinėse eilutėse) sumą, būtų ne didesnis nei 0,1 procento viešojo sektoriaus subjektų grupės 

konsoliduotojo turto
33

. 

Ignalinos rajono savivaldybės turtas pagal konsoliduotos Finansinės būklės ataskaitos
34

 2021 

m. gruodžio 31 d. duomenis – 60 363 328,03 Eur. 

Tarpinių finansinių eilučių reikšmingumo kriterijus nustatomas įvertinus kiekvienos tarpinės 

finansinės eilutės skirtumo sumą, neatsižvelgiant į tarpusavio operacijų skirtumo ženklą
35

.  

Audito metu atliktas viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinių ataskaitų pateikimo 

vertinimas. Nustatyta, kad visi 25 Ignalinos rajono savivaldybės konsoliduojami viešojo sektoriaus 

subjektai (Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija reorganizuota prijungimo būdu prie Ignalinos 

gimnazijos
36

) laiku pateikė 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių duomenis konsolidavimui VSAKIS, iš 

jų: 13 paketų buvo korektiški, 12 turėjo įspėjimų, tačiau finansinių ataskaitų rinkiniuose, kurie turi 

įspėjimų, nėra klaidų, kurių kontrolės būsena blokavimas (blokavimo atveju finansinių ataskaitų rinkinio 

pildytojas negalėtų pateikti rinkinio VSAKIS). 

Metinė konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita K-KBA-B-KK-M yra korektiška: 

 Turtas yra lygus finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto sumai. 

                                                 
32

 Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių 

konsolidavimo“, 54 p. 
33

 Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių 

konsolidavimo“, 51 p. 
34

 Konsoliduotųjų finansinio rinkinio Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis (2022-06-30, Nr. B9-

13). 
35

 Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių 

konsolidavimo“, 55 p. 
36

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T-67 „Dėl Ignalinos Česlovo Kudabos 

progimnazijos reorganizavimo, prijungiant ją prie Ignalinos gimnazijos, sąlygų aprašo ir Ignalinos gimnazijos nuostatų 

patvirtinimo“. 
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 Finansinės eilutės, naudojamos apvalinimo skirtumams atvaizduoti, reikšmė yra lygi 0. 

 Specialios tarpinės finansinės eilutės, naudojamos atliekant konsolidavimo įrašus 

eliminuojant tarpusavio sandorius, yra lygios 0, ar yra pilnai uždarytos kiekvienos šakos lygmenyje; 

 Visų FBA ir susijusių su FBA finansinių eilučių sumos ir pokyčiai yra korektiški, t. y. 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos likutis yra lygus ataskaitinio laikotarpio pradžios likučio ir visų pokyčių 

sumai. 

 Finansinės būklės ataskaitoje pateiktas rezultatas už periodą (dimensijos „Srautas“ F 10 

reikšmė) sutampa su veiklos rezultatų ataskaitos rezultatu. 

 Pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) yra lygus pinigų sąskaitų finansinės būklės 

ataskaitoje skirtumui. 

Savivaldybės 2021 metų konsolidavimo kontrolės bendrosios konsoliduotųjų ataskaitų 

korektiškumo tikrinimo ataskaita K-KKK-A-KK yra korektiška, nes ataskaitos stulpelyje „Kontrolės 

skirtumai“ yra nurodyti nuliai „0“. 

 

Atlikus savivaldybės 2021 metų konsolidavimo kontrolės bendrosios ataskaitos K-KBA-B-

KK-M ir bendros konsoliduotųjų ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaitos K-KKK-A-KK vertinimą 

neatitikimų nenustatyta. 

 

1.2. Neatitikimai žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose 

 

1.2.1. Netikslus vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas 

Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašas patvirtintas Ignalinos rajono 

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-17 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 

vietinės reikšmių kelių sąrašo patvirtinimo“. Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių 

sąraše
37

 patvirtinti 687 vnt. kelių ir gatvių. 

Audito metu palyginta informacija esanti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 

apskaitoje su Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašu
38

. 

Savivaldybės administracijoje 2021 m. gruodžio 31 d. apskaityta 688 vnt. kelių ir gatvių 8 589 

095,02 likutinės Eur vertės.  

Audito metu nustatyta, kad apskaitoje 2021 m. gruodžio 31 d. neapskaityta 2 vnt. savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių, nurodytų sąraše
39

. Taip pat nustatyta, kad 

                                                 
37

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T-17 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 

vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“. 
38

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T-17 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 

vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“. 
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kelių ir gatvių sąrašas netikslus, nes apskaitoje apskaityti 3 vnt. 30 745,65 Eur likutinės vertės kelių, kurių 

nėra patvirtintame kelių sąraše. 

Audito metu Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
40

 2 vnt. 

savivaldybei nuosavybės teise priklausantys vietinės reikšmės keliai nurodyti sąraše
41

, įtraukti į apskaitą. 

 

1.2.2. Vietinės reikšmės keliai ir gatvės savivaldybės administracijos apskaitoje 

registruojami ne tikrąja verte 

Savivaldybės administracijos apskaitoje didžioji dalis vietinės reikšmės kelių ir gatvių (82,10 

procentų) apskaitomi simboline verte. 2021 m. gruodžio 31 d. apskaitoje simboline verte užregistruoti 

vietinės reikšmės keliai ir gatvės: 540 vnt. – 1 Eur, 2 vnt. – 0,29 Eur, 1 vnt. – 1,55 Eur, 21 vnt. – 0,00 Eur 

(be likutinės vertės). 

Vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto
42

 25, 

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

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

inventorizacija. Lietuvos Respublikos valstybės turto perėmimo savivaldybių nuosavybėn įstatyme
43

 

nurodyta, kad savivaldybių tarybos kiekvienais metais savo biudžetuose  turi numatyti reikalingas lėšas 

savivaldybių nuosavybėn perimto turto kadastriniams matavimams atlikti arba jiems patikslinti. 

Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausantis registruotinas turtas, su šiuo turtu, 

daiktinėmis teisėmis į jį ir su šių teisių suvaržymais susiję juridiniai faktai teisės aktų nustatyta tvarka 

registruojami viešuosiuose registruose
44

. Nekilnojamojo turto registre registruojami šie nekilnojamieji 

daiktai (žemės sklypai, statiniai ir kt.), jeigu jie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka 

yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris
45

. 

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 

VT-120 „Dėl kelių (gatvių) kadastrinių matavimų plano sudarymo“ sudarytas vietinės reikšmės kelių ir 

gatvių kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos septynerių metų planas. Plane numatyta per 2021–

2027 m. parengti ir teisiškai įregistruoti 400 kelių (gatvių) kadastrines bylas. 

                                                                                                                                                                            
39

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T-17 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 

vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“. 
40

 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. VT-240 „Dėl turto vertės 

nustatymo ir įregistravimo apskaitoje“. 
41

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T-17 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 

vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“. 
42

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T-17 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 

vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“. 
43

 Lietuvos Respublikos valstybės turto perėmimo savivaldybių nuosavybėn įstatymas, 4 str., 5 d. 
44

 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 16 str., 4 d. 
45

 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas, 9 str., 1 d. 
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2021 metais kelių ir gatvių kadastriniams matavimams ir teisinei registracijai skirta 1 323,74 

Eur. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus duomenimis 

2021 metais įregistruota 13 kelių ir gatvių statinių kadastrinės bylos. 

Dėl nurodytų klaidų ir neatitikimų negalima patvirtinti, kad Ignalinos rajono savivaldybės 

administracijos Finansinės būklės ataskaitoje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną eilutėje 

Infrastruktūros ir kiti statiniai 8 589 095,02 Eur dalimi vietinės reikšmės keliai ir gatvės bei su šiuo turtu 

susijusios Finansavimo sumų likučiai parodyti teisingomis ir tikromis vertėmis. 

 

Dėl 12-ojo VSAFAS nuostatų nesilaikymo ilgalaikį turtą registruoti tikrąja verte ir dėl 

netikslaus vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo bei netikslios kelių ir gatvių apskaitos, negalima 

patvirtinti, kad Ignalinos rajono savivaldybės konsoliduotoje Finansinės būklės ataskaitoje ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje Infrastruktūros ir kiti statiniai bei savivaldybės Sukauptas perviršis 8 589,1 tūkst. 

Eur dalimi parodyti tikromis ir teisingomis sumomis bei šia dalimi negalima patvirtinti Grynojo turto 

pokyčių ataskaitoje prieš nuosavybės metodo įtaka Sukaupto perviršio tikrumo. 

 

1.2.3. Atlikus esminį turto pagerinimą nedidinama ilgalaikio turto įsigijimo savikaina ir 

neskaičiuojamos nusidėvėjimo sąnaudos 

Savivaldybės administracijos apskaitoje 2021 m. gruodžio 31 d. sąskaitoje Esminio 

pagerinimo darbų įsigijimo savikainos sąskaitoje buvo įregistruoti 111 turto vienetai. Kai kurie projektai 

(33 vnt.) užbaigti, tačiau atitinkamo ilgalaikio materialiojo turto vertė nebuvo padidinta, nors turtas 

eksploatuojamas, taip pat nebuvo skaičiuojamas nusidėvėjimas nuo padidintos turto vertės, pvz.
46

. 

Savivaldybės administracijos Finansinės būklės ataskaitoje paskutinę ataskaitinio laikotarpio 

dieną 1 835 293,62 Eur padidinta Nebaigtos statybos likutinė vertė ir parodyta 1 835 293,62 Eur mažesnė 

Pastatų, Infrastruktūros ir kitų statinių ir Kito ilgalaikio turto vertės. Užbaigus darbus nepatikslinamas 

ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir nusidėvėjimo norma, neskaičiuojamos 

nusidėvėjimo sąnaudos nuo padidintos turto vertės, todėl savivaldybės administracijos Veiklos rezultatų 

ataskaitoje parodytos netikslios Nusidėvėjimo ir amortizacijos ir Finansavimo pajamų sumos. 

 

Dėl 12-ojo VSAFAS nuostatų nesilaikymo Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje 

                                                 
46

 Kelio Nr.102-Didžiasalio apžvalgos bokštas Didžiasalio kaime, Ignalinos seniūnijoje statybos darbai, vertė 129 778,99 Eur, 

projekto pabaiga 2017 m. 

Kelio Nr. 9-14 Naujasis Daugėliškis-Makniūnalaukė–Džiaugsminė kapitalinis remontas, vertė 95 416,17 Eur, projekto pabaiga 

2020 m. 

Ignalinos rajono savivaldybės gatvių apšvietimo energijos efektyvumo didinimas (LED gatvės šviestuvai 351 vnt), vertė 53 

088,75 Eur., projekto pabaiga 2020 m. 

Buvusio Technikos kiemo teritorijos Ignalinos r. sav. Mielagėnų sen. Gilūtų kaime sutvarkymas, vertė 66 425,17 Eur, projekto 

pabaiga 2019 m. 
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tvarkant ir apskaitant nebaigtą statybą, Ignalinos rajono savivaldybės konsoliduotoje Finansinės 

būklės ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidintos 1 835 293,62 Eur Nebaigtos statybos ir 

išankstinių mokėjimų vertės, parodytos mažesnės Pastatų, Infrastruktūros ir kitų statinių ir Kito 

ilgalaikio turto vertės, nuo šių sumų nebuvo skaičiuojamos nusidėvėjimo sąnaudos. 

 

1.2.4. Prieš sudarant finansines ataskaitas, nenustatoma ar yra turto nuvertėjimo 

požymių, neskaičiuojamas turto nuvertėjimas 

Sudarydamas finansines ataskaitas, viešojo sektoriaus subjektas turi nustatyti, ar ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, 

nuvertėjimo požymių, vadovaudamasis 22-ojo VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nuostatomis. Jeigu tokių 

požymių yra, viešojo sektoriaus subjektas turi nustatyti šio ilgalaikio materialiojo turto atsiperkamąją 

vertę, palyginti ją su ilgalaikio materialiojo turto balansine verte ir apskaitoje registruoti ilgalaikio 

materialiojo turto nuvertėjimo nuostolius vadovaudamasis 22-ojo VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ 

nuostatomis
47

. 

Viešojo sektoriaus subjektas, vertindamas, ar statybos darbų sustabdymas reiškia turto 

(nebaigtos statybos) nuvertėjimą, turi atsižvelgti į tai, ar statybos darbai yra laikinai atidedami, ar išlieka 

ketinimai ir yra patvirtinti planai tęsti darbus, ar statybos darbų nenumatoma baigti. Jeigu statybos darbai 

yra tik nukeliami iki konkrečios datos ateityje, ne ilgesniam nei dvylikos mėnesių laikotarpiui, turto 

nuvertėjimas nėra vertintinas
48

. 

Savivaldybės administracijos 2021 metų metinės finansinės ataskaitos sudarytos 

nesivadovaujant 22-oju viešoji sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu “Turto 

nuvertėjimas”, kadangi prieš sudarant finansines ataskaitas įstaiga nevertino ilgalaikio turto nuvertėjimo 

požymių, neskaičiavo nuvertėjimo nebaigtos statybos sąskaitoje apskaityto turto
49

 vertei 14 737,16 Eur, 

kurių darbai nevyksta ilgiau kaip 12 mėnesių, dėl to negalima patvirtinti savivaldybės administracijos 

Finansinės būklės ataskaitos straipsnių Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai ir Sukauptas perviršis 

ar deficitas 14 737,16 Eur sumos teisingumo. 

 

 

                                                 
47

 12-asis viešoji sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas “Ilgalaikis materialusis turtas”, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-74 “Dėl viešoji sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo”, 69 p. 
48

 22-asis viešoji sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas “Turto nuvertėjimas”, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1K-229 “Dėl viešoji sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės 22-ojo standarto patvirtinimo”, 12 p. 
49

Detalusis planas obj. Agrarinio g. 15 Ignalina, 7 240,50 Eur. 

Projektas ,,Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas, 2 844,07 Eur. 

Projektas ,,Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai-informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis 

(Lauko stendų įrengimas techninė dokumentacija 1 vnt. (15 stendų) suma 3936,13 Eur, nuotraukos 45 vnt. suma 716,46 Eur), 4 

652,59 Eur. 
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Dėl 12-ojo VSAFAS ir 22-ojo VSAFAS nuostatų nesilaikymo, negalima patvirtinti, kad  

Ignalinos rajono savivaldybės konsoliduotoje Finansinės būklės ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje Nebaigtos statybos ir išankstinių mokėjimų bei savivaldybės Sukauptas perviršis 14,7 tūkst. 

Eur dalimi parodyti tikromis ir teisingomis sumomis bei šia dalimi negalima patvirtinti Grynojo turto 

pokyčių ataskaitoje nuosavybės metodo įtaka Sukaupto perviršio tikrumo. 

 

1.2.5. Neiškėlus darbų vertės iš Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikainos 

sąskaitos, iškraipomos ne tik Ignalinos rajono savivaldybės administracijos finansinės ataskaitos, 

bet ir kitų įstaigų ataskaitos 

 

1.2.5.1. Neatitikimai Ignalinos kultūros centro finansinėse ataskaitose 

 

Savivaldybės administracijos apskaitoje Esminio pagerinimo sąskaitoje yra 7 turto vienetai 

(Ignalinos rajono kultūros centro (Ignalinos kultūros ir sporto centro) pastato rekonstravimas), po kurių 

užbaigimo pastato vertė turėjo būti padidinta 798 742,50 Eur. Tačiau pastato vertė nebuvo padidinta, nuo 

padidintos pastato vertės nebuvo skaičiuojamas pastato nusidėvėjimas. 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybai nenurodžius padidinti ilgalaikio turto vertę, Ignalinos 

rajono kultūros centro Finansinės būklės ataskaitoje neteisingai parodomas ilgalaikio materialaus turto 

Pastatai ir Finansavimo sumos vertės. Veiklos rezultatų ataskaitoje parodytos netikslios Nusidėvėjimo ir 

amortizacijos sąnaudų ir Finansavimo pajamų sumos. 

 

Dėl 12-ojo VSAFAS nuostatų nesilaikymo Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje 

tvarkant ir apskaitant nebaigtą statybą, negalima patvirtinti Ignalinos kultūros centro Finansinės 

būklės ataskaitos ilgalaikio turto Pastatų ir Finansavimo sumų, Veiklos rezultatų ataskaitos 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų ir Finansavimo pajamų sumų teisingumo. 

 

1.2.5.2. Neatitikimai Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos finansinėse ataskaitose 

 

Savivaldybės administracijos apskaitoje Esminio pagerinimo sąskaitoje yra 1 turto vienetas 

(Universali sporto aikštelė Vidiškių kaime, turto įsigijimo vertė 86 575,50 Eur), kurio įrengimas Ignalinos 

r. Vidiškių kaime pabaigtas 2020 m. rugpjūčio mėnesį, tačiau turtas neperduotas Ignalinos r. Vidiškių 

gimnazijai, neskaičiuojamas turto nusidėvėjimas. 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybai nenurodžius padidinti ilgalaikio turto vertę, Ignalinos r. 

Vidiškių gimnazijos Finansinės būklės ataskaitoje neteisingai parodomas ilgalaikio materialaus turto 
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Infrastruktūros statiniai ir Finansavimo sumos vertės. Veiklos rezultatų ataskaitoje parodytos netikslios 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos ir Finansavimo pajamų sumos. 

Audito metu savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
50

 turtas Universali sporto 

aikštelė, iš Esminio pagerinimo darbų perkelta į turto sąskaitą. 

 

Dėl 12-ojo VSAFAS nuostatų nesilaikymo Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje 

tvarkant ir apskaitant nebaigtą statybą, negalima patvirtinti Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos 

Finansinės būklės ataskaitos ilgalaikio turto Infrastruktūros statiniai ir Finansavimo sumų, Veiklos 

rezultatų ataskaitos Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų ir Finansavimo pajamų sumų teisingumo. 

 

 

  

                                                 
50

 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. VT-234 „Dėl turto įtraukimo į 

apskaitą“. 
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2. SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO 

VERTINIMAS 

 

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį (BVAR) 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
51

. Į Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų BVAR įtraukti 32 

subjektų (4 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 2021 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. 

 

2.1. Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo metinės ataskaitos 

vertinimas 

Ignalinos rajono savivaldybės taryba sprendimu
52

 patvirtino 2021 metų savivaldybės biudžetą 

– 18 581,5 tūkst. Eur pajamų, 21 108,4 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms, iš jų: darbo užmokesčiui 11 

887,2 tūkst. Eur ir turtui įsigyti 2 044,3 tūkst. Eur, pagal 6 programas ir 32 asignavimų valdytojus. 

Savivaldybės 2021 metų biudžetas metų eigoje savivaldybės tarybos sprendimais buvo tikslinamas 7 

kartus. 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 metų gruodžio 28 d. sprendimu
53

, patvirtintas 

patikslintas savivaldybės 2021 metų biudžetas – 20 730,3 tūkst. Eur pajamų, 22 928,8 tūkst. Eur 

asignavimų išlaidoms, iš jų: darbo užmokesčiui 11 872,3 tūkst. Eur ir turtui įsigyti 2 527,2 tūkst. Eur. 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu
54

 patvirtintos patikslintos savivaldybės 2021 

metų pajamos atitinka Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2021 metų gruodžio 31 d. ataskaitoje
55

 

parodytų pajamų plano vykdymo duomenų. 

                                                 
51

 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 35 str., 4 d. 
52

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m vasario 25 d. sprendimas Nr. T-2 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2021 

metų biudžeto patvirtinimo“. 
53

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m gruodžio 28 d. sprendimas Nr. T-203 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2021 

metų biudžeto patikslinimo ir Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Ignalinos 

rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo”.  
54

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m gruodžio 28 d. sprendimas Nr. T-203 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2021 

metų biudžeto patikslinimo ir Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Ignalinos 

rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo”. 
55

 Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2021 metų gruodžio 31 d. ataskaita, 2022-02-28, Nr. B9-1. 
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2.2. Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinės ataskaitos vertinimas 

Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita
56

 

parengta savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų (biudžetinių įstaigų) žemesniojo lygio biudžeto 

išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų pagrindu, kurios parengtos asignavimų valdytojų biudžeto kasinių 

išlaidų pagal vykdomas programas, priemones, valstybinės funkcijas, ekonominę klasifikaciją ir 

finansavimo šaltinius. 

Savivaldybės 2021 metų biudžetas sudarytas programiniu principu, asignavimai skirti 6 

savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti, kurias vykdė 32 biudžeto asignavimų valdytojai. 

Savivaldybės biudžeto vykdymas pagal programas pateikiamas ataskaitos 5 priede. 

Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto išlaidų planas neįvykdytas 2 211,6 tūkst. Eur, iš jų 

didžiausią dalį, 1 231,8 tūkst. Eur, sudarė Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai 

nepanaudoti asignavimai. 

Audito metu įvertinti 2021 metais skirti ir panaudoti asignavimai pagal savivaldybės biudžeto 

išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 ataskaitos
57

 ekonominę klasifikaciją, nustatyta, kad 

asignavimai nebuvo viršyti (6 priedas). 

Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai 2021 metais panaudojo 90,35 procentų skirtų 

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

laikotarpiu panaudotos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (11 640,5 tūkst. Eur) ir prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidoms (4 144,6 tūkst. Eur). Didžiausią išlaidų dalį pagal išlaidų funkcinę 

klasifikaciją 2021 m., kaip ir 2020 m., sudarė išlaidos švietimo funkcijai vykdyti. Finansinio turto 

padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) 2021 m. palyginti su 2020 m. 

sumažėjo 168,9 tūkst. Eur. Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimo) 2021 m. 

palyginti su 2020 m. sumažėjo 2 352,1 tūkst. Eur. Detalus biudžeto išlaidų 2021 m. ir 2020 m. 

palyginimas pateiktas ataskaitos 7 priede. 

Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje 

nurodytas patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas (22 928,7 tūkst. Eur) ne visiškai 

atitinka Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu
58

 patvirtintus asignavimus (22 928,8 tūkst. 

Eur). Išskyrus šį neatitikimą, savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje 

kitų neatitikimų nenustatyta. Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. 

                                                 
56

 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita, 2022-02-28, Nr. B9-2. 
57

 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita, 2022-02-28, Nr. B9-2. 
58

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m gruodžio 28 d. sprendimas Nr. T-203 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2021 

metų biudžeto patikslinimo ir Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Ignalinos 

rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo”. 
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ataskaitoje
59

 pateikti duomenys atitinka savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2021 m. 

gruodžio 31 d. ataskaitoje
60

 pateiktus biudžeto išlaidų duomenis. 

 

2.3. Informacijos, pateikiamos savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinio aiškinamajame rašte, vertinimas 

Savivaldybės biudžeto vykdymo aiškinamajame rašte nurodomi apibendrinti pagrindiniai 

savivaldybės išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodikliai, paaiškinamos nevykdymo priežastys, 

pateikiama papildoma svarbi ataskaitose nenurodyta informacija
61

. 

Audito metu nustatyta, kad Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte informacija pateikta vadovaujantis Savivaldybės biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo finansų ministerijai taisyklėse
62

 nustatytais reikalavimais. 

 

 

  

                                                 
59

 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita, 2022-02-28, Nr. B9-2. 
60

 Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2021 metų gruodžio 31 d. ataskaita, 2022-02-28, Nr. B9-1. 
61

 Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo finansų ministerijai taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361 “Dėl savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo 

finansų ministerijai ir ataskaitų formų patvirtinimo”, 8 p. 
62

 Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo finansų ministerijai taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361 “Dėl savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo 

finansų ministerijai ir ataskaitų formų patvirtinimo”, 8 p. 
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3. SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ IR TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS 

TEISĖTUMO VERTINIMAS 

 

3.1. Savivaldybės biudžeto planavimo vertinimas 

Savivaldybių tarybos biudžetus patvirtina per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
63

. Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės 

biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas patvirtintas 2020 metų 

gruodžio 30 d. Ignalinos rajono savivaldybės taryba 2021 metų biudžetą patvirtino Ignalinos rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu
64

 2021 metais vasario 25 dieną. 

Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtą ir viešai paskelbtą 2021–2024 metų 

ekonominės raidos scenarijų, planuotas 2021 m. produkcijos atotrūkis nuo potencialo buvo neigiamas
65

. 

Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymo preambulėje nurodyta, kad nustačius išskirtines aplinkybes ir pagal 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtą ir biudžeto politikos kontrolės institucijos patvirtintą 

ekonominės raidos scenarijų 2021–2024 metams apskaičiavus neigiamą produkcijos atotrūkį nuo 

potencialo, Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytos fiskalinės drausmės 

taisyklės
66

 2021 metais valdžios sektoriui netaikomos. 

Savivaldybė 2021 metais gavo 21 559,8 tūkst. Eur pajamų, praėjusiais metais nepanaudotų 

pajamų dalimi (1 997,4 tūkst. Eur) koreguotos einamųjų metų pajamos – 23 557,2 tūkst. Eur, panaudoti 

asignavimai – 20 316,12 tūkst. Eur, t. y. asignavimai neviršijo pajamų. Detali biudžeto asignavimų ir 

pajamų balanso analizė pateikta ataskaitos 8 priede. 

Savivaldybės 2021 m. biudžeto pajamų planas įvykdytas 104,00 procentais arba gauta 

daugiau 829,50 tūkst. Eur pajamų nei planuota. Didžiausią savivaldybės biudžeto pajamų dalį sudarė 

mokesčiai (12 417,2 tūkst. Eur) ir dotacijos (8 143,4 tūkst. Eur). Lyginant biudžeto pajamų plano 

įvykdymą su praėjusiais metais, audituojamu laikotarpiu daugiau gauta mokesčių pajamų (2 121,1 tūkst. 

Eur) ir materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų (111,5 tūkst. Eur), mažiau gauta dotacijų 

(765,7 tūkst. Eur) ir kitų pajamų (117,0 tūkst. Eur). Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) 

pajamos, kurios pagal galiojančių teisės aktų nuostatas 2021 metais nebuvo įskaitytos į biudžeto pajams, 

sudarė 201,0 tūkst. Eur. Biudžeto pajamų ir gautų paskolų 2021 m. ir 2020 m. palyginimas pateiktas 

ataskaitos 9 priede. 

                                                 
63

 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 26 str., 5 d. 
64

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m vasario 25 d. sprendimas Nr. T-2 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2021 

metų biudžeto patvirtinimo“. 
65

 https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Prane%C5%A1imas%20d%C4%97l%20potencialaus%20202112.pdf. 
66

 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 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. Pastaruoju atveju asignavimai negali viršyti pajamų daugiau kaip 1,5 procento. 

https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Prane%C5%A1imas%20d%C4%97l%20potencialaus%20202112.pdf
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Biudžeto pajamų planavimas vykdomas vadovaujantis teisės aktais. 

 

3.2. Savivaldybės biudžeto mokėtinų sumų vertinimas 

Savivaldybės 2022 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas 

paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2021 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus 

sumas paskoloms grąžinti)
67

. Ignalinos rajono savivaldybės taryba sprendimu
68

 įpareigojo asignavimų 

valdytojus užtikrinti, kad 2022 m. sausio 1 d. įsiskolinimas (mokėtinos sumos) būtų ne didesnis už 2021 

m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti). 

Savivaldybės subjektų parengtų Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų duomenimis, bendras 

įstaigų įsiskolinimas 2021 m. pabaigoje lyginant su 2020 m. pabaiga padidėjo 144 696,21 Eur (mokėtinos 

sumos, išskyrus sumos paskoloms grąžinti). 2018–2020 metais bendras įstaigų įsiskolinimas kasmet 

mažėjo (10 priedas, 2 pav.), tačiau 2021 metais subjektai neužtikrino įstatymu
69

 ir savivaldybės tarybos 

sprendimu
70

 nustatyto reikalavimo vykdymo. Savivaldybės subjektų Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų 

duomenimis 25 subjektų įsiskolinimas metų pabaigoje buvo padidėjęs. Detali Ignalinos rajono 

savivaldybės subjektų mokėtinų sumų pokyčio analizė pateikta ataskaitos 10 priede. 

 

Vykdant Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą neužtikrintas Lietuvos 

Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatyme ir Ignalinos tarybos sprendimu nustatytas reikalavimas, kad asignavimų valdytojų 2022 m. 

sausio 1 d. įsiskolinimas (mokėtinos sumos) būtų ne didesnis už 2021 m. sausio 1 d. įsiskolinimą 

(mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti). 

 

3.3. Darbo užmokesčio nustatymo vertinimas 

Valstybės tarnautojams skiriamos šios priemokos
71

: 

1. Už pavadavimą, kai raštu pavedama atlikti ir kito valstybės tarnautojo ar darbuotojo, 

dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybei nustatytas funkcijas, ar profesinės karo tarnybos kario pareigybei 

nustatytas funkcijas, išskyrus funkcijas, kurių valstybės tarnautojas negali atlikti dėl profesinės karo 

tarnybos specifikos. Priemokos už pavadavimą dydį nustato valstybės tarnautoją į pareigas priimantis 

                                                 
67

 Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 13 

str., 4 d. 
68

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T-2 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2021 

metų biudžeto patvirtinimo“. 
69

 Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 

str., 4 d. 
70

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T-2 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2021 

metų biudžeto patvirtinimo“. 
71

 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, 30 str., 1 d. 
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asmuo, tačiau priemoka negali būti mažesnė kaip 10 procentų ir didesnė kaip 40 procentų pareiginės 

algos. 

2. Už papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą, kai dėl to viršijamas įprastas darbo 

krūvis arba kai atliekamos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos. Priemokos už papildomų 

užduočių atlikimą dydį nustato valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, tačiau ši priemoka negali 

būti mažesnė kaip 10 procentų ir didesnė kaip 40 procentų pareiginės algos. 

Priemokų (už pavadavimą ir už papildomų užduočių atlikimą) suma negali viršyti 40 procentų 

pareiginės algos
72

. 

Audito metu nustatyti atvejai, kai valstybės tarnautojams nustatytos priemokos (už 

pavadavimą ar už papildomų užduočių atlikimą) siekė iki 56,30 procentų pareiginės algos. 

 

Valstybės tarnautojų priemokos už pavadavimą ar už papildomų užduočių atlikimą viršijo 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyto maksimalaus priemokų dydžio (40 procentų 

pareiginės algos). 

 

Biudžetinės įstaigos darbuotojui, atsižvelgiant į atliekamų funkcijų ar užduočių sudėtingumą, 

mastą ir pobūdį, gali būti skiriamos priemokos už papildomų funkcijų ar užduočių, nenustatytų 

pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą. Priemokos gali siekti iki 30 procentų pareiginės 

algos pastoviosios dalies dydžio ir gali būti skiriamos ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos
73

. 

Audito metu nustatyti atvejai, kai priemokos už papildomų pareigų, nenustatytų pareigybės 

aprašyme, vykdymą siekė iki 56,07 procentų pareiginės algos. 

 

Darbuotojų priemokos už papildomų pareigų, nenustatytų pareigybės aprašyme, vykdymą 

viršijo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų 

narių atlygio už darbą įstatyme nustatyto maksimalaus priemokų dydžio (30,00 procentų pareiginės 

algos). 

 

Audito metu nustatyti atvejai, kai darbuotojams skiriamos priemokos už padidėjusį darbo 

krūvį (darbų mastą), neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų užduočių vykdymą, 

tačiau nėra aišku kodėl padidėjo darbuotojų darbo krūvis, kokias papildomas funkcijas atliko darbuotojai, 

neaiškūs šių priemokų dydžių nustatymo kriterijai. 

 

Neaiškūs priemokų dydžių nustatymo kriterijai (pagrindai). 

                                                 
72

 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, 30 str., 2 d. 
73

 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 

įstatymas, 10 str., 1 d. 3 p., 2 d. 
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Darbo sutarties šalys susitarimu dėl papildomo darbo, kuris tampa darbo sutarties dalimi, gali 

susitarti dėl darbo sutartyje anksčiau nesulygtos papildomos darbo funkcijos atlikimo. Tokia veikla gali 

būti atliekama laisvu nuo pagrindinės darbo funkcijos atlikimo laiku (susitarimas dėl darbo funkcijų 

jungimo) arba atliekama tuo pačiu metu kaip ir pagrindinė darbo funkcija (susitarimas dėl darbo funkcijų 

gretinimo), arba susitariama dėl projektinio darbo (susitarimas dėl projektinio darbo)
74

. 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
75

. 

Audito metu nustatyta, kad keliose savivaldybės biudžetinėse įstaigose nesilaikoma Lietuvos 

Respublikos darbo kodekse
76

 nustatytų reikalavimų, kadangi su darbuotojais nesudaromi susitarimai dėl 

darbo sutartyje anksčiau nesulygtos papildomos darbo funkcijos, nenurodoma kuriuo metu bus atliekama 

papildoma darbo funkcija, jos apimtis valandomis. 

 

Pavedant darbuotojams atlikti funkcijas nenumatytas pareigybės aprašyme, su darbuotojais 

nesudaromas susitarimas dėl papildomos darbo funkcijos, nenurodoma kuriuo metu bus atliekama 

papildoma darbo funkcija, jos apimtis valandomis. 

 

Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatyta, kad darbdavys, įgyvendindamas lyčių lygybės 

ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus, privalo už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokėti 

vienodą darbo užmokestį
77

. Įgyvendinant darbuotojų lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais 

principus, darbuotojo darbo užmokestis be diskriminavimo reiškia nediskriminacinį darbo užmokestį ir 

visus papildomus uždarbius pinigais arba natūra, kuriuos darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai gauna iš 

darbdavio už savo darbą
78

.  

Audito metu nustatyti atvejai, kai biudžetinės įstaigos direktoriaus įsakymais darbuotojams 

skirtos priemokos už papildomą darbą. Vienu įsakymu darbuotojams skirta 30 procentų priemoka, kitu 

įsakymu darbuotojui skirta 20 procentų priemoka, tačiau papildoma funkcija, kurią turi atlikti darbuotojai, 

tokia pati. Darbuotojams už tokį patį darbą nustatytas skirtingas darbo užmokestis (priemoka). 

Nustatyti atvejai, kai už pavadavimą (kai raštu pavedama atlikti kito darbuotojo pareigybei 

nustatytas funkcijas) nustatoma nuo 5 iki 30 procentų pareiginės algos dydžio priemoka, nors papildoma 

darbo funkcija yra ta pati. 

 

Neįgyvendinami darbuotojų lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principai. 
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 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 35 str., 1 d. 
75

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 35 str., 4 d. 
76

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 35 str., 1 d. ir 4 d. 
77

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 26 str., 2 d., 4 p. 
78

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 140 str., 6 d. 
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Darbo apmokėjimo sistema nustatoma kolektyvinėje sutartyje. Jeigu kolektyvinės sutarties 

nėra, darbdavys privalo nustatyti darbo apmokėjimo sistemą ir padaryti ją prieinamą visiems 

darbuotojams susipažinti. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija nustato jos valdymo sričiai 

priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemą. Prieš nustatant ar keičiant darbo 

apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūros Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka
79

. 

Darbo apmokėjimo sistemoje, atsižvelgiant į įstatymo
80

, detalizuojami biudžetinės įstaigos 

darbuotojų pareigybių sąraše esančių pareigybių pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai 

(išsilavinimas, profesinio ir (ar) vadovaujamo darbo patirtis, veiklos sudėtingumas, darbo krūvis, 

atsakomybės lygis, papildomų įgūdžių ar žinių, svarbių einamoms pareigoms, turėjimas ir pan.) ir pagal 

kiekvieną kriterijų nustatyti konkretūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų dydžiai, įstatymo
81

 

7 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatytais pagrindais padidintos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų 

dydžiai, 7 straipsnio 8 dalyje nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo iki 100 

procentų kriterijai ir jų dydžiai, 9 ir 14 straipsniuose nurodytos pareiginės algos kintamosios dalies 

nustatymo tvarka ir procentiniai dydžiai, 10 ir 12 straipsniuose nustatyta priemokų ir premijų skyrimo, 11 

straipsnyje numatyto mokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, 

budėjimą tvarka ir dydžiai
82

. 

Audito metu nustatyti atvejai, kai biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo sistemos aprašuose 

pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijams nenumatyti konkretūs pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientų dydžiai, nenumatytos priemokos už pavadavimą dydžiai ar (ir) jų 

nustatymo kriterijai. 

 

Darbo apmokėjimo sistemos nuostatai neatitinka teisės aktų reikalavimams. 

3.4. Ignalinos rajono savivaldybės mero fondo naudojimo vertinimas 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu
83

 patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės 

mero fondo naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas. 

Atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms finansuoti skirto mero fondo dydis nustatomas 

nedidinant bendrų savivaldybės reprezentacijai skirtų lėšų ir priklauso nuo savivaldybės tarybos narių 

                                                 
79

 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotoju darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 

įstatymas, 5 str., 2 d. 
80

 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotoju darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 

įstatymas. 
81

 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotoju darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 

įstatymas. 
82

 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotoju darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 

įstatymas, 5 str., 3 d. 
83

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T-441 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės mero 

fondo sudarymo, fondo dydžio nustatymo ir Ignalinos rajono savivaldybės mero fondo naudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 
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skaičiaus: savivaldybės taryba, kurioje yra 41 ir daugiau tarybos narių, gali skirti kas mėnesį iki trijų, 

savivaldybės taryba, kurioje yra 27–31 tarybos narys, iki dviejų, kitos savivaldybės – iki vieno Lietuvos 

statistikos departamento paskutiniojo paskelbto Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 

(toliau – VMDU) dydžio sumą
84

. 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu
85

 nustatyta, kad mero fondo dydis kas 

mėnesį yra vieno Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskutiniojo paskelbto 

Lietuvos vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžio. 

Per ataskaitinius metus reprezentacijos reikmėms panaudota 7 353,31 Eur, iš jų: dalyvavimui 

kultūros ir sporto ir kituose visuomeniniuose renginiuose – 4 570,32 Eur; dovanėlėms ir suvenyrams – 2 

413,99 Eur; delegacijų, svečių ir juos lydinčių asmenų priėmimo išlaidos – 569,0 Eur. 

 

 

  

                                                 
84

 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 19 str., 19 d. 
85

 Ignalinos rajono savivaldybės taryba 2009 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T-441 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės mero 

fondo sudarymo, fondo dydžio nustatymo ir Ignalinos rajono savivaldybės mero fondo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(2010-09-28 redakcija). 
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Rekomendacija 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas 

Priemonė rekomendacijai 

įgyvendinti
86

 

1 2 3 4 

1. 

Pakartotinai rekomenduojame imtis 

priemonių, kad Ignalinos rajono 

savivaldybės vietinės reikšmės kelių 

sąrašo informacija sutaptų su 

Ignalinos rajono savivaldybės 

administracijos apskaitoje esančia 

informacija apie vietinės reikšmės 

kelius ir gatves. 

2022-12-31 

Ignalinos rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu, bus 

patikslintas Ignalinos rajono 

savivaldybės vietinės reikšmės 

kelių sąrašas pagal patvirtintą 

Ignalinos rajono savivaldybės 

vietinės reikšmės kelių 

specialųjį planą. 

2. 

Pakartotinai rekomenduojame imtis 

priemonių, kad Ignalinos rajono 

savivaldybės administracijos 

apskaitoje simboline verte 

įregistruoti keliai ir gatvės būtų 

įvertinti tikrąja verte. 

2022-12-31 
Iki 2025 m. atlikti vietinės 

reikšmės kelių inventorizaciją. 

3. 

Pakartotinai imtis priemonių, kad 

Esminio turto pagerinimo savikainos 

sąskaitoje sukaupti rekonstrukcijos 

darbai, užbaigus darbus ir objektus ir 

pradėjus eksploatuoti, būtų laiku 

iškeliami į kitas turto grupes, 

didinant jau esamų turto vienetų 

įsigijimo vertes. 

2022-12-31 

Deklaracijų tvirtinimui nupirkti 

ekspertizės rangovą. 

 

________________ 

 
 

Savivaldybės kontrolierė                 Diana Navikienė 

 

  

                                                 
86

 Rekomendacijų plane nurodytos priemonės bei numatomi įgyvendinimo terminai nurodyti, remiantis Ignalinos rajono 

savivaldybės administracijos pateikta informacija (Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 2022 m. liepos 8 d, raštas Nr. 

R2-1005). 
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PRIEDAI 

 

 

Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės 

biudžeto ir turto naudojimo vertinimo audito 

ataskaitos 1 priedas 

 

 

Santrumpos ir sąvokos 

 

Savivaldybė – Ignalinos rajono savivaldybė. 

Savivaldybės administracija – Ignalinos rajono savivaldybės administracija. 

Savivaldybės taryba – Ignalinos rajono savivaldybės taryba. 

Kontrolės ir audito tarnyba, tarnyba – Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. 

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. 

VSAKIS – viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema. 

Konsolidavimas – savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei priklausančių viešojo sektoriaus 

subjektų ataskaitų rinkinių sujungimas į vieną konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį; 

KFAR – konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys. 

BVA – biudžeto vykdymo ataskaitos. 

BVAR – biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. 

VSAFAS – viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas. 

FBA – finansinės būklės ataskaita. 
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 Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės 

biudžeto ir turto naudojimo vertinimo audito 

ataskaitos 2 priedas 

 

 

Audito apimtis ir metodai 

 

Audito tikslai: 

 Įvertinti 2021 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 2021 

metais teisėtumą pasirinktose audituoti srityse. 

Auditas atliktas: 

 pagal tarptautinių audito standartų ir tarptautinių aukščiausiųjų audito institucijų standartų 

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 procentų) 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 2021 m. gruodžio 31 

d. duomenis (2022-06-30 Nr. B9-13); 

 Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 

d. duomenis (2022-06-30 Nr. B9-14); 

 Pinigų srautų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. 

duomenis (2022-06-30 B9-15); 

 Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 

31 d. duomenis (2022-06-30 Nr. B9-16); 

 Ignalinos rajono savivaldybės 2021 m. gruodžio 31 d. 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 

(2022-06-30 Nr. B9-17). 

Audituotos (konsoliduotos) biudžeto 

vykdymo ataskaitos 

Ignalinos rajono savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinys: 

 Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2021 m. 

gruodžio 31 d. ataskaita (2022-02-28 Nr. B9-1); 

 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 

d. ataskaita (2022-02-28 B9-2); 

 Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto 

vykdymo aiškinamasis raštas (2022-02-28 Nr. B9-6). 

 Mokėtinų sumų ataskaita 2021 m. gruodžio 31 d. 

ataskaita (2022-02-28 Nr. B9-7); 
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 Skolinių įsipareigojimų 2021 m. gruodžio 31 d. 

ataskaita (2022-02-28 B9-8). 

2021 m. pradžios ir pabaigos turto ir 

atitinkamai finansavimo sumų, 

įsipareigojimų ir grynojo turto likučiai 

2021 m. pradžioje turto ir atitinkamai finansavimo sumų, 

įsipareigojimų ir grynojo turto likučiai buvo 59 596,86 tūkst. 

Eur, pabaigoje – 60 363,33 tūkst. Eur. 

2021 m. pagrindinės veiklos pajamos 

ir sąnaudos 

2021 m. savivaldybės pagrindinės veiklos pajamos sudarė 30 

402,31 tūkst. Eur, pagrindinės veiklos sąnaudos 30 233,07 

tūkst. Eur. 

2021 m. savivaldybės biudžeto 

pajamos ir išlaidos 

2021 m. savivaldybės biudžeto pajamos – 21 559,8 tūkst. Eur, 

nepanaudota praėjusių metų (2020 m.) biudžeto pajamų dalis, 

kuria koreguojamos einamųjų metų pajamos – 1 997,4 tūkst. 

Eur., 2021 m. panaudoti savivaldybės biudžeto asignavimai – 

20 316,1 tūkst. Eur. 

Savivaldybės biudžeto asignavimų 

suma, kurią valdė asignavimų 

valdytojai audituojamaisiais metais 

Savivaldybės biudžeto asignavimų, kuriuos 2021 m. valdė 

asignavimų valdytojai, suma – 22 928,7 tūkst. Eur 

(patikslintas planas su apyvartinių lėšų likučiu). 

Konsoliduojamos įstaigos 

26 viešojo sektoriaus subjektai, kurių finansinių ataskaitų 

rinkinių pagrindu parengtas savivaldybės konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų rinkinys (ataskaitos 3 priedas) 

32 subjektai, kurių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių 

pagrindu parengtas savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinys (ataskaitos 4 priedas) 

Audito apimties apribojimai Audito apimties apribojimų nebuvo 

Vertintos sritys ir jose atliktos procedūros 

2021 m. savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenys 

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

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

Turto sritis 

Vertinta Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių 

(gatvių) apskaita, nebaigtos statybos grupėje įregistruotų 

objektų apskaita. 

Pajamų sritis Vertintas finansavimo pajamų pripažinimas ir registravimas. 

Sąnaudų sritis 

Vertintas sąnaudų pripažinimas ir įregistravimas (darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo, nusidėvėjimo ir 

amortizacijos, nuvertėjimo sąnaudų). 

Bendras ataskaitų rinkinio ir 

konsolidavimo proceso vertinimas 

Atliktas pateiktų konsolidavimui į VSAKIS viešojo sektoriaus 

subjektų duomenų korektiškumo 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. 

2021 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. 

Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 2021 metais teisėtumas 

Biudžeto lėšų naudojimo sritis 

Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sritis – biudžetinių 

įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokestis, 

mero fondo lėšos. 

Įsiskolinimų valdymo sritis – įsiskolinimų dydžiai metų 
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pabaigoje. 

Biudžeto lėšų naudojimo vertinimas 

Vertintas darbo užmokesčio apskaičiavimo teisingumas, 

biudžeto išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 

mero fondo lėšų panaudojimas, atliktos analitinės procedūros, 

vertinant įsiskolinimų pokyčius. 

Teisės aktai 

1. Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymas; 

2. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito 

įstatymas; 

3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartai, 

patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais; 

4. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymas; 

5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas; 

6. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas; 

7. Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo 

konstitucinis įstatymas; 

8. Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymas; 

9. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už 

darbą įstatymas; 

10. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; 

11. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas; 

12. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas; 

13. Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2022 m. 

balandžio 19 d. įsakymas Nr.1K-144 „Dėl 2021 metų 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių 

ataskaitų konsolidavimo schemos patvirtinimo“. 

14. Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių 

konsolidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. 

įsakymu N. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų 

finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo; 

15. Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių 

konsolidavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 

„Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių 

konsolidavimo“; 

 

________________  
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 Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės 

biudžeto ir turto naudojimo vertinimo audito 

ataskaitos 3 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 Česlovo Kudabos gimnazija 

5. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija 

6. Ignalinos r. Vidiškių gimnazija 

7. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla 

8. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija 

9. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla 

10. Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras 

11. Ignalinos rajono kultūros centras 

12. Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba 

13. Ignalinos krašto muziejus 

14. Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka 

15. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras 

16. Dūkšto globos namai 

17. Ignalinos rajono socialinių paslaugų centas 

18. Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba 

19. Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

20. Ignalinos rajono turizmo informacijos centras 

21. VšĮ Ignalinos rajono ligoninė 

22. VšĮ Ignalinos rajono poliklinika 

23. VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra 

24. VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ 

25. VšĮ Žiemos sporto centras 

26. VšĮ Ignalinos sveikatinimo parkas 

____________ 
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 Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės 

biudžeto ir turto naudojimo vertinimo audito 

ataskaitos 4 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 Česlovo Kudabos gimnazija 

17. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija 

18. Ignalinos r. Vidiškių gimnazija 

19. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla 

20. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla 

21. Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras 

22. Ignalinos rajono kultūros centras 

23. Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba 

24. Ignalinos krašto muziejus 

25. Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka 

26. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras 

27. Dūkšto globos namai 

28. Ignalinos rajono socialinių paslaugų centas 

29. Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba 

30. Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

31. Ignalinos rajono turizmo informacijos centras 

32. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija 

____________ 
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Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės 

biudžeto ir turto naudojimo vertinimo audito 

ataskaitos 5 priedas 
 

Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto vykdymas pagal programas 

 

Programos 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 

2021 metų 

patvirtinti 

asignavimai, 

tūkst. Eur 

2021 metų 

panaudoti 

asignavimai, 

tūkst. Eur 

Nepanaudota 

asignavimų, 

tūkst. Eur 

Vykdymo 

procentas 

Programa 01 

Ugdymo kokybės ir 

mokymosi aplinkos 

užtikrinimo 

programa 

6 838,8 6 767,9 70,9 98,96 

Programa 02 

Socialinės paramos 

ir sveikatos 

apsaugos paslaugų 

kokybės ir 

prieinamumo 

gerinimo programa 

4 920,8 4 688,3 232,5 95,28 

Programa 03 

Kultūros ir turizmo, 

sporto, jaunimo ir 

bendruomenių 

veiklos aktyvinimo 

programa 

1 960,9 1 793,9 167,0 91,48 

Programa 04 

Aplinkos apsaugos, 

verslo užimtumo 

rėmimo ir žemės 

ūkio plėtros 

programa 

510,3 409,3 101,0 80,21 

Programa 05 

Infrastuktūros 

objektų plėtros ir 

priežiūros programa 

4 369,6 3 137,8 1231,8 71,81 

Programa 06 

Savivaldybės 

funkcijų vykdymo, 

administravimo ir 

savivaldybės 

veiklos užtikrinimo 

programa 

4 328,4 3 920,0 408,4 90,56 

Iš viso:  22 928,8 20 717,2 2 211,6 90,35 

____________ 
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Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės 

biudžeto ir turto naudojimo vertinimo audito 

ataskaitos 6 priedas 

 

2021 metais skirti ir panaudoti asignavimai pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją 

 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų pavadinimas pagal 

ekonominę klasifikaciją 

2021m. 

programų 

sąmatose 

patvirtinta 

asignavimų 

suma, tūkst. 

Eur 

2021 m. 

kasinės 

išlaidos, 

tūkst. Eur 

Asignavimų 

panaudojimas 

+ viršyta, 

- 

nepanaudota, 

tūkst. Eur 

Vykdymo 

procentas 

1. Darbo užmokestis 11 872,2 11 460,5 - 411,7 96,90 

2. Socialinio draudimo įmokos 182,6 180,0 - 2,6 98,58 

3. Prekių ir paslaugų įgijimo išlaidos 4 829,5 4 144,6 - 684,9 85,82 

4. Palūkanos 43,6 27,6 - 15,9 63,30 

5. Subsidijos     

6. 
Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus 

subjektams 
    

7. Socialinės išmokos 2 064,1 2 010,2 - 53,9 97,39 

8. Kitos išlaidos 1 409,5 1 235,1 - 174,4 87,63 

9. 
Materialiojo ir nematerialiojo turto 

įsigijimo išlaidos 
2 036,1 1 258,1 - 778,0 61,79 

10. Finansinio turto įsigijimo išlaidos 390,0 300,0 - 90,0 76,92 

11. 
Finansinių įsipareigojimų vykdymo 

išlaidos (gražintos skolos) 
101,1 101,0  100,0 

12. Iš viso 22928,7 20717,2 2211,5 90,35 

____________ 
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Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės 

biudžeto ir turto naudojimo vertinimo audito 

ataskaitos 7 priedas 

 

Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto išlaidų 2021 m. ir 2020 m. palyginimas 

 

2021 metų biudžeto išlaidos pagal išlaidų funkcinę klasę 

 

Eil. 

Nr. 

Funkcinės 

klasifikacijos 

kodas 

Pavadinimas 

Išlaidos, tūkst. Eur Skirtumas, tūkst. 

Eur (-

sumažėjimas / + 

padidėjimas) 
2021 m. 2020 m. 

1. 1 Bendros valstybės paslaugos 2 725,6 2 200,7 +524,9 

2. 2 Gynyba 91,5 34,5 +57,0 

3. 3 Viešoji tvarka ir visuomenės 

apsauga 
763,1 652,2 +110,9 

4. 4 Ekonomika 1 965,4 2 500,2 -534,8 

5. 5 Aplinkos apsauga 91,9 251,4 -159,5 

6. 6 Būstas ir komunalinis ūkis 1 573,3 1 436,0 +137,3 

7. 7 Sveikatos apsauga 300,0 342,2 -42,2 

8. 8 Poilsis, kultūra ir religija 1 708,6 1 663,9 +44,7 

9. 9 Švietimas 6 793,7 6 709,2 +84,5 

10. 10 Socialinė apsauga 4 303,0 3 461,5 +841,5 

11.  IŠ VISO ASIGNAVIMŲ 20 316,1 19 251,8 +1 064,3 

12.  Finansinio turto padidėjimo 

išlaidos (finansinio turto 

įsigijimo / investavimo 

išlaidos) 

300,0 468,9 -168,9 

13.  Finansinių įsipareigojimų 

vykdymo išlaidos (grąžintos 

paskolos) 

101,1 2453,2 -2352,1 

14.  IŠ VISO IŠLAIDŲ 20 717,2 22 173,9 -1 456,7 

15.  Lėšų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 
3 041,0 1 997,4 +1 043,6 

_____________ 

 

 

Biudžeto išlaidos pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją 

 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Pavadinimas 

Išlaidos, tūkst. Eur Skirtumas, 

tūkst. Eur (-

sumažėjimas / 

+ padidėjimas) 
2021 m. 2020 m. 

1. 2.1. Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas 
11 640,5 10 536,3 +1104,2 

2. 2.2. Prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 
4 144,6 3 806,2 +338,4 

3. 2.3. Palūkanos 27,6 48,1 -20,5 

4. 2.7. Socialinės išmokos 2010,2 1549,0 +461,2 
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5. 2.8. Kitos išlaidos 1 235,1 739,4 +495,7 

6. 3.1. Materialiojo ir nematerialiojo turto 

įsigijimo išlaidos 
1 258,1 2572,8 -1314,7 

7.  IŠ VISO ASIGNAVIMŲ 20 316,1 19 251,8 +1 064,3 

8. 3.2. Finansinio turto padidėjimo 

išlaidos (finansinio turto įsigijimo / 

investavimo išlaidos) 

300,0 468,9 -168,9 

9. 3.3. Finansinių įsipareigojimų 

vykdymo išlaidos (grąžintos 

skolos) 

101,1 2453,2 +2 352,10 

10.  IŠ VISO IŠLAIDŲ 20 717,2 22 173,9 -1 456,7 

11.  Lėšų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigai 
3 041,0 1 997,4 1 043,6 

_________________ 
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 Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės 

biudžeto ir turto naudojimo vertinimo audito 

ataskaitos 8 priedas 

 

Ignalinos rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto pajamų ir asignavimų palyginimas 

 

Biudžeto tvirtinimas 

 

Savivaldybės tarybos 

sprendimo, kuriuo 

patvirtintas / 

patikslintas 

biudžetas, duomenys 

Pajamos, 

tūkst. Eur 

Nepanaudota 

2020 m. 

pajamų 

dalis, tūkst. 

Eur 

Pakoreguotų 

pajamų 

suma, tūkst. 

Eur 

Patvirtinti 

asignavimai, 

tūkst. Eur 

Pajamų87 ir 

asignavimų 

skirtumas, 

tūkst. Eur 

Data Nr. 

1 2 3 4 5 6 7 

    (3+4)  (5-6) 

2021-02-25 T-2 18 581,5 1 997,4 20 578,9 21 108,4 -529,5 

2021-04-22 T-52 18 746,5 1 997,4 20 743,9 21 273,4 -529,5 

2021-06-29 T-113 19 329,0 1 997,4 21 326,4 21 855,9 -529,5 

2021-08-19 T-135 19 637,7 1 997,4 21 635,1 22 164,6 -529,5 

2021-09-23 T-152 19 637,7 1 997,4 21 635,1 22 164,6 -529,5 

2021-10-28 T-168 19 844,7 1 997,4 21842,1 22 371,6 -529,5 

2021-11-25 T-185 20 636,0 1 997,4 22 633,4 23 162,9 -529,5 

2021-12-28 T-203 20 730,3 1 997,4 22 727,7 22 928,8 -201,1 

Biudžeto vykdymas 

2021 metais 
21 559,8 1 997,4 23 557,2 20 316,1 3 241,10 

_________________ 

 

Ignalinos rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto planavimas 

 

Savivaldybės tarybos 

sprendimo projektas 

dėl biudžeto 

tvirtinimo 

Pajamos, 

tūkst. 

Eur 

Nepanaudota 

2020 m. 

pajamų dalis, 

tūkst. Eur 

Pakoreguotų 

pajamų 

suma, tūkst. 

Eur 

Asignavimai, 

tūkst. Eur 

Pajamų88 ir 

asignavimų 

skirtumas, 

tūkst. Eur 
Data Nr. 

1 2 3 4 5 6 7 

    (3+4)  (5-6) 

2021-02-15 SP-27 18 584,5 1 997,4 20 581,9 21 108,4 -526,5 

2021-04-13 SP-64 18 744,5 1 997,4 20 741,9 21 271,4 -529,5 

2021-06-17 SP-134 19 329,0 1 997,4 21 326,4 21 855,9 -529,5 

2021-08-05 SP-151 19 637,7 1 997,4 21 635,1 22 164,6 -529,5 

2021-09-07 SP-166 19 637,7 1 997,4 21 635,1 22 164,6 -529,5 

2021-10-15 SP-192 19 844,7 1 997,4 21 842,1 22 371,6 -529,5 

2021-11-17 SP-211 20 636,0 1 997,4 22 633,4 23 162,9 -529,5 

2021-12-13 SP-229 20 730,3 1 997,4 22 727,7 22 928,8 -201,1 

_______________  

                                                 
87

 Nepanaudotos pajamų dalimi pakoreguotos patvirtintos pajamos. 
88

 Nepanaudotos pajamų dalimi pakoreguotos patvirtintos pajamos. 
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 Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės 

biudžeto ir turto naudojimo vertinimo audito 

ataskaitos 9 priedas 

 

Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir gautų paskolų 2021 m. ir 2020 m. palyginimas 

 

Eil. 

Nr. 

Pajamų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Pavadinimas 

Įplaukos, tūkst. Eur Skirtumas, tūkst. 

Eur (-sumažėjimas 

/ 

+ padidėjimas) 
2021 m. 2020 m. 

1. 1.1. Mokesčiai 12 417,2 10 296,1 +2 121,1 

2. 1.1.1. Pajamų ir pelno mokesčiai 11 905,4 9 784,3 +2 121,1 

3. 1.1.3. Turto mokesčiai 497,6 499,1 -1,5 

4. 1.1.4. Prekių ir paslaugų mokesčiai 14,2 12,7 +1,5 

5. 1.3. Dotacijos 8 143,4 8 909,1 -765,7 

6. 1.3.4. Dotacijos iš kitų valdžios 

sektoriaus subjektų 
8 143,4 8 909,1 -765,7 

7. 1.4. Kitos pajamos 776,6 659,6 -117,0 

8. 1.4.1. Turto pajamos 223,8 194,3 +29,5 

9. 1.4.2. Pajamos už prekes ir 

paslaugas 
533,2 455,7 +77,5 

10. 1.4.3. Pajamos iš baudų ir 

konfiskacijos 
13,6 8,6 +5,0 

11. 1.4.4. Kitos neišvardintos pajamos 6,0 1,0 +5,0 

12. 4.1. Materialiojo ir 

nematerialiojo turto 

realizavimo pajamos 

222,6 111,1 +111,5 

13. 4.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto 

realizavimo pajamos 
222,6 111,0 +111,6 

14. 4.1.3. Atsargų realizavimo 

pajamos 
0,0 0,1 -0,1 

15.  IŠ VISO PAJAMŲ 21 559,8 19 975,9 +1 583,9 

16. 4.3. Finansinių įsipareigojimų 

prisiėmimo (skolinimosi) 

pajamos 

201,0 2 453,2 -2 252,2 

17.  Metų pradžios likutis 1 997,4 1 742,2 +255,2 

18.  IŠ VISO 23 758,2 24 171,3 -413,1 

19.  Nepanaudotų lėšų likutis 

metų pabaigai 
3 041,0 1 997,4 +1 043,6 

  Iš jo praėjusių metų 

nepanaudota pajamų dalis 
2 941,0 1 997,4 +943,6 

  Skolintų lėšų likutis 100,0  -100,0 

_______________ 
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Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės 

biudžeto ir turto naudojimo vertinimo audito 

ataskaitos 10 priedas 

 

Ignalinos rajono savivaldybės subjektų įsiskolinimo pokytis 

 

 
 

2 pav. Bendras įstaigų kreditorinis įsiskolinimas 2018–2021 m. Eur. 

(įskaitant sumas paskoloms grąžinti) 

  

Kreditorinis įsiskolinimas pagal įstaigas 

 

Eil. 

Nr. 
VSS pavadinimas 

 

Mokėtinos sumos, Eur 

 

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Kreditorinio 

įsiskolinimo 

2020–2021 m. 

padidėjimas / 

sumažėjimas (-), 

tūkst. Eur 

1. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracija 

(įskaitant sumas 

paskolas grąžinti) 

2 929 800,52 2 951 607,48 2 944 544,74 -21 806,96 

2. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracija (išskyrus 

sumas paskoloms 

grąžinti) 

14 616,95 26 809,28 31 848,58 -12 192,33 

3. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

- - - - 

3 119 094,97 

3 075 082,51 

3 017 997,22 

3 153 078,80 

2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31 2021.12.31 

Kreditorinis įsiskolinimas 2018–2021 m. 
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4. 
Ignalinos rajono 

kultūros centras 
107,36 1 555,64 - -1 448,28 

5. 
Ignalinos rajono 

priešgaisrinė tarnyba 
302,87 120,77 98,15 182,10 

6. 
Ignalinos Česlovo 

Kudabos gimnazija 
4 125,55 

625,48
89

 

409,69
90

 

339,38
91

 

2 015,14
92

 
3 090,38 

7. 
Ignalinos r. Vidiškių 

gimnazija 
229,07 67,31 112,00 161,76 

8. 

Didžiasalio vaikų 

globos ir socialinės 

paramos šeimai centras 

163,26 - 262,72 163,26 

9. Dūkšto globos namai 14,60 - - 14,60 

10. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracijos Naujojo 

Daugėliškio seniūnija 

837,79 - 45,05 792,74 

11. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracijos Dūkšto 

seniūnija 

1 481,82 461,78 274,64 1 020,04 

12. 
Ignalinos „Šaltinėlio“ 

mokykla 
3 363,20 81,01 1 305,76 3 282,19 

13. 
Ignalinos r. Didžiasalio 

„Ryto“ gimnazija 
326,12 172,46 - 153,66 

14. 

Ignalinos rajono 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

6,23 - - 6,23 

15. 
Ignalinos krašto 

muziejus 
25,87 10,95 117,32 14,92 

16. 

Ignalinos rajono 

socialinių paslaugų 

centas 

129,61 32,80 1 192,05 96,81 

17. 

Ignalinos rajono 

turizmo informacijos 

centras 

1 639,10 250,55  1 388,55 

18. 

Ignalinos rajono 

švietimo ir sporto 

paslaugų centras 

1 995,52 1478,97 - 516,55 

19. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Ceikinių seniūnija 

3 941,63 2 884,18 2 187,97 1 057,45 

20. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Didžiasalio seniūnija 

7 585,47 452,43 213,03 7 133,04 

21. Ignalinos rajono 830,32 777,17 573,57 53,15 

                                                 
89

 Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija 
90

 Ignalinos gimnazija 
91

 Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija 
92

 Ignalinos gimnazija 
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savivaldybės 

administracijos 

Ignalinos seniūnija 

22. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Kazitiškio seniūnija 

2 689,75 - 796,02 2 689,75 

23. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Linkmenų seniūnija 

1 541,70 392,84 878,58 1 148,86 

24. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Mielagėnų seniūnija 

3 361,45 1 616,30 3 530,16 1 745,15 

25. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracijos Rimšės 

seniūnija 

993,83 178,87 1 933,18 814,96 

26. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Tverečiaus seniūnija 

870,98 264,22 398,92 472,06 

27. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Vidiškių seniūnija 

365,44 0,05 67,87 365,39 

28. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Ignalinos miesto 

seniūnija 

23 254,34 2817,49 978,67 22 275,67 

29. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Socialinės paramos ir 

kaimo reikalų skyrius 

163 095,40 51 158,95 112 142,71 111 936,45 

30. 

Ignalinos Miko 

Petrausko muzikos 

mokykla 

- 257,38 - - 

31. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnyba 

- - - - 

32. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras 

- - - - 

33. 
Iš viso (išskyrus sumas 

paskoloms grąžinti) 
237 895,23 93 199,02 162 386,35  

34. Iš viso 3 153 078,80 3 017 997,22 3 075 082,51  

_________________  
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 Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės 

biudžeto ir turto naudojimo vertinimo audito 

ataskaitos 11 priedas 
 

Viešojo sektoriaus subjektams pateiktų rekomendacijų skaičius 

 

Eil. Nr. Subjekto pavadinimas 
Rašto duomenys 

Teikta rekomendacijų (vnt.)  
Data Nr. 

1. Ignalinos gimnazija    

2. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija    

3. Ignalinos r. Vidiškių gimnazija 2022-05-25 S-25 1 

4. Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras    

5. Ignalinos rajono kultūros centras 
2022-04-25 

2022-04-25 

S-18 

S-19 

2 

4 

6. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla    

7. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija    

8. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla    

9. Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba    

10. Ignalinos krašto muziejus    

11. Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka    

12. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras    

13. Dūkšto globos namai    

14. Ignalinos rajono socialinių paslaugų centas    

15. Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba 2022-06-28 S-29 2 

16. Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras    

17. Ignalinos rajono turizmo informacijos centras    

18. Ignalinos rajono savivaldybės administracija 

2022-03-21 

2022-05-20 

2022-06-03 

2022-06-28 

S-15 

S-24 

S-27 

S-28 

3 

2 

1 

1 

19. Iš viso   16 

________________ 
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