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1 Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas, 7 str., 1 d.
2 Ignalinos rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės

tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio

veiklos plano patvirtinimo“.
3 Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka – pagal savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamą tarifą apskaičiuojama

vienkartinė įmoka, kurią savivaldybei moka Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kita

organizacija ar jų padalinys, pateikę prašymą gauti statybą leidžiantį dokumentą naujam statiniui statyti ar esamam

rekonstruoti teritorijoje, kurioje pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus numatoma savivaldybės

infrastruktūra, ir (ar) planuojantys toje teritorijoje statyti ar rekonstruoti statinį, kuris nepriklauso savivaldybės

infrastruktūrai ir kuriam reikalinga savivaldybės infrastruktūra, tačiau statybą leidžiančio dokumento nereikia.

ĮŽANGA

Audito svarba

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros

plėtros įstatymas, kurio tikslas – užtikrinti savivaldybės reikmes atitinkančią savivaldybės

infrastruktūros plėtrą. Savivaldybės infrastruktūros plėtrą organizuoja savivaldybės infrastruktūros

plėtros organizatorius pagal priemonių planą, planavimo organizatoriaus metinius veiklos planus,

savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus1. Jeigu savivaldybės taryba

nėra įsteigusi ir (ar) paskyrusi viešojo juridinio asmens, organizuojančio ir savivaldybių

infrastruktūros plėtros įstatyme nustatytais atvejais įgyvendinančio savivaldybės infrastruktūros

plėtrą, savivaldybės infrastruktūros organizatoriaus funkcijas atlieka savivaldybės administracija.

Ignalinos rajono savivaldybės taryba kasmet tvirtina savivaldybės strateginį veiklos

planą2, kurio dalis yra Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa. Programa parengta

siekiant užtikrinti darnią Ignalinos rajono teritorinę plėtrą, viešųjų erdvių ir objektų, susisiekimo

komunikacijų, inžinerinių statinių, savivaldybei priklausančių statinių ir socialinio būsto

atnaujinimą ir plėtrą. Programa siekiama kurti patogią, saugią ir estetišką gyvenimo aplinką,

atitinkančią bendruomenės ir atskirų rajono gyventojų poreikius.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros

plėtros įstatymui, o nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai įstatymo redakcijai, Ignalinos rajono

savivaldybėje numatoma įgyvendinti Infrastruktūros plėtros priemonių planą ir Infrastruktūros

plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo planą. Juose išskiriamos nurodytos inžinerinės ir

socialinės savivaldybės infrastruktūros priemonės, kurios yra prioritetinės ir visiškai ir / ar iš dalies

finansuojamos savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų lėšomis3.

Audito tikslas ir apimtis

Audito tikslas – įvertinti Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų už

2021 metus surinkimo ir panaudojimo teisėtumą ir rezultatyvumą.

Audito objektas – savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų lėšos.

Audituojamas subjektas – Ignalinos rajono savivaldybės administracija.
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Audituojamas laikotarpis – 2021 metai.

Pagrindiniai audito klausimai: savivaldybės infrastruktūros plėtros planavimo ir

organizavimo įgyvendinimą reglamentuojančių tvarkų atitiktis teisės aktų reikalavimams;

infrastruktūros plėtros rėmimo programos įmokų surinkimas; infrastruktūros plėtros rėmimo

programos įmokų lėšų panaudojimas; infrastruktūros plėtros organizatoriaus priimamų sprendimų ir

kitų dokumentų viešinimas.

Auditas atliktas vadovaujantis tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais

(TAAIS). Audito apimtis ir taikyti metodai aprašyti priede „Audito apimtis ir metodai“. Audito

rezultatų dalyje pateiktos rekomendacijos, jų įgyvendinimo priemonės ir terminai.

Išvados

1. Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme nustatytos

savivaldybės tarybai kompetencijos įgyvendinamos (1 skyrius).

2. Netinkamai deleguotos / paskirstytos Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros

plėtros organizatoriaus funkcijos (2, 3 skyriai).

3. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos kaupiamos atskiroje Infrastruktūros

plėtros įmokos biudžeto sąskaitoje (4 skyrius).

4. Strateginiuose planavimo dokumentuose numatytos priemonės, kuriomis

įgyvendinama infrastruktūros plėtros rėmimo programa (4 skyrius).

5. Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų

ataskaitos už 2021 metus duomenys atitinka programos organizatoriaus apskaitos duomenis (5

skyrius).

6. Nenustatyta savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų

panaudojimo ataskaitos forma, ataskaitos pateikimo tvarka ir terminai (5 skyrius).

7. 2021 metais nebuvo planuotas Infrastruktūros plėtros plano priemonių

įgyvendinimas, infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšos nebuvo naudojamos (6 skyrius).

8. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus priimami sprendimai dėl

savivaldybės infrastruktūros plėtros skelbiami savivaldybės interneto svetainėje (7 skyrius).
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4 Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas, 4 str., 2 d.

AUDITO REZULTATAI

1. Savivaldybės infrastruktūros plėtros planavimas ir organizavimas

Savivaldybių infrastruktūros plėtros planavimas ir įgyvendinimo organizavimas yra

savivaldybių institucijų ir įstaigų kompetencija. Infrastruktūros plėtros įstatyme numatyta, kad

savivaldybės tarybos kompetencija4:

1) skirti savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorių;

2) tvirtinti savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijus;

3) tvirtinti savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėtį;

4) tvirtinti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifą (tarifus);

5) tvirtinamo savivaldybės strateginio veiklos plano prieduose išdėstyti savivaldybės

infrastruktūros plėtros priemonių sąrašą, šių priemonių įgyvendinimo terminus, nurodyti

vykdytojus, lėšų šaltinius, kitą su savivaldybės infrastruktūros plėtra susijusią informaciją (toliau –

priemonių planas), taip pat pateikti savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos (toliau –

programa) lėšų panaudojimo ateinančiais kalendoriniais metais planą;

6) iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos patvirtinti programos lėšų panaudojimo ataskaitą

už praėjusius kalendorinius metus;

7) nustatyti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos

mokėjimo tvarką, taip pat patvirtinti kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės

infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-277

„Dėl Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus paskyrimo“ Ignalinos

rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatore paskirta Ignalinos rajono savivaldybės

administracija.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-278

„Dėl Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir

darbo reglamento patvirtinimo“ patvirtinta Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros

rėmimo programos komisija ir jos darbo reglamentas.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-279

„Dėl Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir

infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo“ patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės

infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijus (Ignalinos rajono savivaldybės strateginiuose

planavimo dokumentuose įtvirtinta Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūra) ir Ignalinos rajono

savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifas (0,00 Eur / kv. m.).
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5 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T-41 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos

nustatoma, kada Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka ar jos dalis yra nemokama arba mokama

dalimis, ir Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo

tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6 Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašas, patvirtintas Ignalinos rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. VT-46 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės

infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo“, 7.5 p.
7 Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašas, patvirtintas Ignalinos rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. VT-46 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės

infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo“, 12.3 p.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 22 d.

įsakymu Nr. VT-46 ‚Dėl Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus

veiklos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros

organizatoriaus veiklos aprašas.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-40 „Dėl

Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo“ patvirtinti

Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų tarifai:

1. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifas, taikomas gyvenamiesiems ir

negyvenamiesiems pastatams Ignalinos mieste – 2,00 Eur už kvadratinį metrą bendro ploto.

2. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifas, taikomas gyvenamiesiems ir

negyvenamiesiems pastatams Ignalinos rajono teritorijoje, išskyrus Ignalinos miestą – 3,00 Eur už

kvadratinį metrą bendro ploto.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-41 „Dėl

kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka

ar jos dalis yra nemokama arba mokama dalimis, ir Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros

plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinti

kriterijai, pagal kuriuos tenkinant bent vieną kriterijų, nustatoma, kada Ignalinos rajono

savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka yra nemokama, kada infrastruktūros plėtros įmokos dalis

yra nemokama ir kada infrastruktūros plėtros įmoka mokama dalimis. Taip pat sprendimu5

patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo

jos mokėjimo tvarkos aprašas.

2. Organizatoriaus funkcijų delegavimas

Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo6 7.5

papunktyje nurodyta, kad organizatorius priima sprendimą dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros

įmokos mokėjimo dalimis ar atleidimo nuo tokios įmokos mokėjimo pagal savivaldybės tarybos

sprendimu nustatytus kriterijus. Aprašo7 12.3 papunktyje nurodyta, kad savivaldybės

administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyrius ir Finansų valdymo ir apskaitos skyrius yra

atsakingi už aprašo8 7.4, 7.5, ir 7.6 papunkčiuose nurodytų funkcijų įgyvendinimą.
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8 Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašas, patvirtintas Ignalinos rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. VT-46 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės

infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo“.
9 Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašas,

patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-41 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos

nustatoma, kada Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka ar jos dalis yra nemokama arba mokama

dalimis, ir Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo

tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 ir 4 p.
10 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-277 „Dėl Ignalinos rajono

savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus paskyrimo“.
11 Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, 9 str. 1 d.
12 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 29 str., 7 d.
13 Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašas, patvirtintas Ignalinos rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. VT-46 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės

infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo“, 12 p.
14 Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašas, patvirtintas Ignalinos rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. VT-46 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės

infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo“, 12.1 p.

Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo

jos mokėjimo tvarkos apraše9 numatyta, kad sprendimą dėl įmokos mokėjimo dalimis arba dėl

atleidimo nuo įmokos (jos dalies) priima savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu10, Ignalinos rajono savivaldybės administracija

paskirta Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatore. Biudžetinės įstaigos

vadovas yra vienasmenis biudžetinės įstaigos valdymo organas11. Savivaldybės administracijos

direktorius jam įstatymų nustatytus ir savivaldybės tarybos perduotus įgaliojimus, turi teisę, kiek ji

neapribota savivaldybės tarybos sprendimu, pavesti vykdyti savivaldybės administracijos

direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams)12.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, savivaldybės administracijos Urbanistikos ir

infrastruktūros skyrius ir Finansų valdymo ir apskaitos skyrius negali priimti sprendimo dėl

savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo dalimis ar atleidimo nuo tokios įmokos

mokėjimo pagal savivaldybės tarybos sprendimu nustatytus kriterijus.

3. Atsakomybė už organizatoriaus funkcijų įgyvendinimą

Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos apraše13

numatytos organizatoriaus funkcijos, kurios yra deleguotos keliems savivaldybės administracijos

struktūriniams padaliniams. Pvz.: Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros

skyrius ir Finansų valdymo ir apskaitos skyrius yra atsakingi už aprašo14 7.4, 7.5 ir 7.6

papunkčiuose nurodytų funkcijų įgyvendinimą. T. y.: apskaičiuoja savivaldybės infrastruktūros

plėtros įmoką pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą įmokų nustatymo metodiką ir

savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifus;

apskaičiuoja kompensacijas savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriams už patirtas

savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas

ir administruoja jų išmokėjimą; priima sprendimą dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos
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15 Lietuvos Respublikos savivaldybių  infrastruktūros plėtros įstatymas, 12 str., 1, 2 d.
16 Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas, 12 str., 6 d.

mokėjimo dalimis ir atleidimo nuo tokios įmokos mokėjimo pagal savivaldybės tarybos sprendimu

nustatytus kriterijus. Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyrius ir

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrius yra atsakingi už aprašo 7.8 papunktyje nurodytų

funkcijų įgyvendinimą. T. y.: inicijuoja savivaldybės tarybos sprendimo dėl savivaldybės

infrastruktūros pripažinimo prioritetine projekto rengimo procedūras.

Kas turi prisiimti atsakomybę už nurodytų funkcijų įgyvendinimą, nėra aišku. Funkcijos

priskirtos keliems skyriams, kurias funkcijas, kuris skyrius turi vykdyti nėra aišku. 

4. Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos įmokos

Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos (toliau – programa) tikslas –

finansuoti savivaldybės infrastruktūros plėtrą. Programos lėšų šaltinius ir jų naudojimo tvarką

nustato Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas. Programos lėšas

sudaro prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos ir neprioritetinės savivaldybės

infrastruktūros plėtros įmokos. Prioritetinės ir neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros

įmokos kaupiamos atskirose savivaldybės biudžeto sąskaitose. Programos finansavimo pajamos ir

išlaidos planuojamos savivaldybės biudžete15. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos

Finansų valdymo ir apskaitos valdymo skyrius pateikė Infrastruktūros plėtros įmokų apyvartos

žiniaraščius už 2021 metus. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos kaupiamos atskiroje

Infrastruktūros plėtros įmokos biudžeto sąskaitoje (Nr. 2412101106).

Programos lėšos gali būti naudojamos tik infrastruktūros, reikalingos savivaldybės

viešosioms paslaugoms teikti, finansavimui pagal savivaldybės tarybos patvirtintus priemonių planą

ir programos lėšų panaudojimo planą. Patvirtintus priemonių planą ir programos lėšų panaudojimo

planą savivaldybė ir savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius (kai jis nėra savivaldybės

administracija) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių planų patvirtinimo dienos paskelbia

interneto svetainėje16.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl

Ignalinos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintas

Ignalinos rajono savivaldybės 2021 m. infrastruktūros plėtros priemonių planas 2021-2023 metams

(3 priedas). Jame išskiriamos inžinerinės ir socialinės savivaldybės infrastruktūros priemonės. Į

planą įtrauktos priemonės yra prioritetinės ir visiškai ir / ar iš dalies finansuojamos savivaldybės

infrastruktūros plėtros įmokos lėšomis.
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17 Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas, 12 str., 8 d.
18 Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas, 14 str., 4 d.
19 Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas, 12 str., 10 d.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. buvo patvirtintas Ignalinos rajono

savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifas 0,00 Eur, todėl programos lėšų panaudojimo

planas 2021 m. patvirtintas nebuvo (objektų kiekis 0,00 vnt.).

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-20 „Dėl

Ignalinos rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintas

Ignalinos rajono savivaldybės 2022 metų infrastruktūros plėtros priemonių planas (4 priedas) ir

Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros rėmimo programos lėšų panaudojimo 2022 metų

planas (5 priedas).

Programos lėšų surinkimą ir panaudojimą pagal priemonių planą administruoja

savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius17.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką apskaičiuoja savivaldybės infrastruktūros

plėtros organizatorius pagal Vyriausybės nutarimu tvirtinamą Savivaldybės infrastruktūros plėtros

įmokos nustatymo metodiką, taikydamas savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą savivaldybės

infrastruktūros plėtros įmokos tarifą (tarifus). Teritorijose (zonose) gali būti tvirtinami skirtingi

savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifai, atsižvelgiant į Savivaldybės infrastruktūros

plėtros įmokos nustatymo metodikoje rekomenduojamus tarifų koeficientus, diferencijuojamus

pagal pastatų ir (ar) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, savivaldybės infrastruktūros išvystymo

lygį ir plėtros poreikį18.

5. Infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų ataskaita

Einamųjų metų pabaigoje infrastruktūros plėtros organizatorius parengia programos ir

jos administravimo lėšų panaudojimo ataskaitą ir pateikia ją tikrinti viešojo intereso įmonių audito

įmonei ar auditoriui. Komisijai programos lėšų panaudojimo ataskaita pateikiama kartu su

auditoriaus išvada. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo tikrinti dienos

Komisija parengia išvadą dėl programos lėšų panaudojimo pagrįstumo (atitikties priemonių planui

ir programos lėšų panaudojimo planui)19.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. rugsėjo 14 d. pasirašė

Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų ataskaita už 2021

metus (1 lentelė).
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20 Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašas, patvirtintas Ignalinos rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. VT-46 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės

infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo“, 7.2 p.
21 Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašas, patvirtintas Ignalinos rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. VT-46 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės

infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo“.

 Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų ataskaita už

2021 metus
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2 2 740,92 740,92 0,00 740,92 0 740,92

17 3 8124,38 6041,09 1667,58 415,71 6041,09 0 6041,09

Iš viso: 8865,30 6782,01 1667,58 415,71 6782,01 0 6782,01

Audito metu patikrinti dokumentai: prašymai dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros

įmokos apskaičiavimo, prašymai dėl atleidimo nuo įmokos (jos dalies), savivaldybės infrastruktūros

plėtros įmokos apskaičiavimo aktai.

2021 metais Ignalinos rajono savivaldybės administracija gavo 19 prašymų dėl

savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimo. Per 2021 metus apskaičiuota 8 865,30

Eur įmokų, gauta į savivaldybės iždą 6 782,01 Eur įmokų. 2022 metais sausio mėnesį sumokėta

įmoka (415,71Eur), apskaičiuota 2021 m. gruodžio mėnesį. Per 2021 metus vienas asmuo, pateikęs

prašymą dėl infrastruktūros plėtros įmokos nemokėjimo ir pateikęs visus reikalingus dokumentus,

nuo įmokos (1 667,58 Eur) buvo atleistas.

Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos apraše20

numatyta, kad savivaldybės administracijos Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrius,

Urbanistikos ir infrastruktūros skyrius ir Finansų valdymo ir apskaitos skyrius: rengia savivaldybės

infrastruktūros plėtros priemonių planą ir savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos

lėšų panaudojimo planą; teikia juos savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos

komisijai išvadai gauti; teikia juos tvirtinti savivaldybės tarybai ir atsiskaito savivaldybės tarybai už

jų įgyvendinimą; rengia savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo

ataskaitą, teikia ją tikrinti viešojo intereso įmonių audito įmonei ar auditoriui išvadą gauti, teikia ją

tvirtinti savivaldybės tarybai, skelbia ataskaitą savivaldybės interneto svetainėje. Audito metu

nustatyta, kad Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos

apraše21 nenumatyta infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo ataskaitos forma,

ataskaitos pateikimo tvarka ir terminai.
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22 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-279 „Dėl Ignalinos rajono

savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo“.
23 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T-40 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės

infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo“.
24 Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas, 9 str. 1 d.
25 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T-1 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės

2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
26 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-279 „Dėl Ignalinos rajono

savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo“.
27 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T-40 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės

infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo“.
28 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-278 „Dėl Ignalinos rajono

savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“.
29 https://www.e-tar.lt  (žiūrėta 2022-10-14).
30 https://www.ignalina.lt (žiūrėta 2022-10-14).

6. Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimas

2020 metais Ignalinos rajono savivaldybė tarybos sprendimu22 patvirtintas Ignalinos

rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifas 0,00 Eur. Tarifas 2,00 ir 3,00 Eur

patvirtintas tarybos sprendimu23 2021 metais kovo mėnesį, sprendimas įsigaliojo nuo 2021 metų

balandžio 1 dienos. Pirma įmoka buvo gauta 2021 metų gegužės mėnesį. Ignalinos rajono

savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų įmokų panaudojimo planas 2021

metais nebuvo tvirtinamas. Per 2021 metus surinktos 6 782,01 Eur įmokų lėšos naudojamos

nebuvo.

2021 metais nebuvo planuotas Infrastruktūros plėtros plano priemonių įgyvendinimas,

įmokų lėšos nebuvo panaudotos, todėl Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų

už 2021 metus panaudojimo rezultatyvumo įvertinti nėra galimybės.

7. Informacijos viešinimas

Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus priimami sprendimai dėl

savivaldybės infrastruktūros plėtros skelbiami savivaldybės interneto svetainėje24.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu25 patvirtintas Ignalinos rajono

savivaldybės 2021 m. infrastruktūros plėtros priemonių planas 2021–2023 metams, sprendimai dėl

Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų2627, dėl Ignalinos rajono

savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento28

patvirtinimo paskelbti Teisės aktų29 registre ir Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje

www.ignalina.lt30.

https://www.e-tar.lt
https://www.ignalina.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/strateginiai-planai/233
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Eil.

Nr.
Rekomendacija

Priemonės, (veiksmai,

būdai) rekomendacijai

įgyvendinti

Rekomendacijos

įgyvendinimo ir

informavimo apie

įgyvendinimo

data

1.

Atsižvelgiant į audito pastebėjimus,

patikslinti Ignalinos rajono

savivaldybės infrastruktūros plėtros

organizatoriaus veiklos aprašą

(ataskaitos 2, 3 skyriai)

Patikslinti Ignalinos rajono

savivaldybės

infrastruktūros plėtros

organizatoriaus veiklos

aprašą

2023-04-28

2.

Vidiniuose dokumentuose nustatyti

savivaldybės infrastruktūros plėtros

rėmimo programos lėšų panaudojimo

ataskaitos formą, ataskaitos pateikimo

tvarką ir terminus (ataskaitos 5

skyrius)

Patikslinti Ignalinos rajono

savivaldybės

infrastruktūros plėtros

organizatoriaus veiklos

aprašą

2023-04-28

_________________

Savivaldybės kontrolierė   Diana Navikienė

Vyresnioji patarėja    Ana Valentienė
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PRIEDAI

Ataskaitos „Ignalinos rajono savivaldybės 

infrastruktūros plėtros įmokų surinkimo ir 

panaudojimo už 2021 metus vertinimas“

1 priedas

Savivaldybė – Ignalinos rajono savivaldybė;

Administracija – Ignalinos rajono savivaldybės administracija;

Taryba – Ignalinos rajono savivaldybės taryba;

Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas – Lietuvos Respublikos savivaldybių

infrastruktūros plėtros įstatymas;

Programa – Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa;

Organizatorius – savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius;

TAAIS – tarptautiniai aukščiausiųjų institucijų standartai.
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31 Parengti ir patvirtinti Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos,

prieiga per internetą: http://lar.lt/www/new/page.php?326.

Ataskaitos „Ignalinos rajono savivaldybės 

infrastruktūros plėtros įmokų surinkimo ir 

panaudojimo už 2021 metus vertinimas“ 

2 priedas

Audito apimtis ir metodai

Audito tikslas – įvertinti Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų už

2021 metus surinkimo ir panaudojimo teisėtumą ir rezultatyvumą.

Pagrindiniai audito klausimai:

1. Savivaldybės infrastruktūros plėtros planavimo ir organizavimo įgyvendinimą

reglamentuojančių tvarkų atitiktis teisės aktų reikalavimams;

2. Infrastruktūros plėtros rėmimo programos įmokų administravimas;

3. Infrastruktūros plėtros rėmimo programos įmokų lėšų panaudojimas;

4. Infrastruktūros plėtros organizatoriaus priimamų sprendimų ir kitų dokumentų

viešinimas.

Audito objektas – Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų lėšos.

Audituojamas subjektas – Ignalinos rajono savivaldybės administracija.

Audituojamas laikotarpis – 2021 m.

Auditas atliktas pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus31. Audito

ataskaita parengta vadovaujantis turimų bei pateiktų dokumentų analize su prielaida, kad pateikti

duomenys yra teisingi, dokumentai yra išsamūs ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka

originalus.

Audito ataskaitos

skyrius

Taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo

metodai
Tikslai

1. Savivaldybės 

infrastruktūros plėtros 

planavimas ir 

organizavimas

Susipažinta su teisės aktais reglamentuojančiais

savivaldybės infrastruktūros plėtros planavimo ir

organizavimo įgyvendinimą. Nagrinėti teisės

aktai:

1. Lietuvos Respublikos savivaldybių

infrastruktūros plėtros įstatymas;

2. Ignalinos rajono savivaldybės 2021–2023

metų strateginis veiklos planas, patvirtintas

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m.

vasario 25 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Ignalinos

rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio

veiklos plano patvirtinimo“;

3. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T-41 „Dėl

kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada

Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros

plėtros įmoka ar jos dalis yra nemokama arba

Įvertinti Ignalinos rajono

savivaldybės infrastruktūros plėtros

planavimo ir organizavimo ypatumus
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mokama dalimis, ir Ignalinos rajono

savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos

mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos

aprašo patvirtinimo“;

4. Ignalinos rajono savivaldybės

infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos

aprašas, patvirtintas Ignalinos rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2021

m. sausio 22 d. įsakymu Nr. VT-46 „Dėl

Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros

plėtros organizatoriaus veiklos aprašo

patvirtinimo“;

5. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-277

„Dėl Ignalinos rajono savivaldybės

infrastruktūros plėtros organizatoriaus

paskyrimo“;

6. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-279

„Dėl Ignalinos rajono savivaldybės

infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų

ir infrastruktūros plėtros įmokos tarifo

patvirtinimo“;

7. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T-40 „Dėl

Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros

plėtros įmokos tarifų patvirtinimo“;

8. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-278

„Dėl Ignalinos rajono savivaldybės

infrastruktūros plėtros rėmimo programos

komisijos sudėties ir darbo reglamento

patvirtinimo“.

2. Organizatoriaus 

funkcijų delegavimas

Susipažinta su teisės aktais reglamentuojančiais

infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų

įgyvendinimą, vidinių tvarkų peržiūra ir analizė.

Nagrinėti teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų

įstatymas;

3. Ignalinos rajono savivaldybės

infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos

aprašas, patvirtintas Ignalinos rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2021

m. sausio 22 d. įsakymu Nr. VT-46 „Dėl

Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros

plėtros organizatoriaus veiklos aprašo

patvirtinimo“;

4. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T-41 „Dėl

kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada

Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros

plėtros įmoka ar jos dalis yra nemokama arba

mokama dalimis, ir Ignalinos rajono

savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos

mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos

aprašo patvirtinimo“;

9. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-277

„Dėl Ignalinos rajono savivaldybės

infrastruktūros plėtros organizatoriaus

paskyrimo“.

Įvertinti Ignalinos rajono

savivaldybės infrastruktūros plėtros

organizatoriaus veiklos aprašo

nuostatus
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3. Atsakomybė už 

organizatoriaus funkcijų 

įgyvendinimą

Susipažinta su teisės aktais reglamentuojančiais

infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų

įgyvendinimą, vidinių tvarkų peržiūra ir analizė

Nagrinėti teisės aktai:

1. Ignalinos rajono savivaldybės

infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos

aprašas, patvirtintas Ignalinos rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2021

m. sausio 22 d. įsakymu Nr. VT-46 „Dėl

Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros

plėtros organizatoriaus veiklos aprašo

patvirtinimo“.

Įvertinti Ignalinos rajono

savivaldybės infrastruktūros plėtros

organizatoriaus veiklos aprašo

nuostatus

4. Savivaldybės 

infrastruktūros plėtros 

rėmimo programos 

įmokos

Pateiktų dokumentų peržiūra, analizė. Nagrinėti

teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos savivaldybių

infrastruktūros plėtros įstatymas.

Paklausimai Urbanistikos ir infrastruktūros

skyriaus specialistei, Finansų valdymo ir

apskaitos skyriaus vedėjai

Įvertinti infrastruktūros programos

lėšų administravimą ir lėšų

panaudojimo planavimą

5. Infrastruktūros plėtros

rėmimo programos lėšų

ataskaita

Pateiktų dokumentų peržiūra, analizė, tikrinimas

ir vertinimas. Nagrinėti teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos savivaldybių

infrastruktūros plėtros įstatymas;

2. Ignalinos rajono savivaldybės

infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos

aprašas, patvirtintas Ignalinos rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2021

m. sausio 22 d. įsakymu Nr. VT-46 „Dėl

Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros

plėtros organizatoriaus veiklos aprašo

patvirtinimo“.

Paklausimai Urbanistikos ir infrastruktūros

skyriaus specialistei, Finansų valdymo ir

apskaitos skyriaus vedėjai.

Įvertinti infrastruktūros plėtros

rėmimo programos lėšų ataskaitos

informacijos teisingumą

6. Savivaldybės 

infrastruktūros plėtros 

rėmimo programos lėšų 

panaudojimas

Pateiktos informacijos vertinimas. Nagrinėti

teisės aktai:

1. Ignalinos rajono savivaldybės

infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos

aprašas, patvirtintas Ignalinos rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2021

m. sausio 22 d. įsakymu Nr. VT-46 „Dėl

Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros

plėtros organizatoriaus veiklos aprašo

patvirtinimo“;

2. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T-40 „Dėl

Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros

plėtros įmokos tarifų patvirtinimo“.

Įvertinti savivaldybės infrastruktūros

plėtros rėmimo programos lėšų

panaudojimo tinkamumą

7. Informacijos 

viešinimas

Dokumentų (tarybos sprendimai, administracijos

direktoriaus įsakymai, programos planai) paieška

savivaldybės interneto puslapyje www.ignalina.lt

Nagrinėti teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos savivaldybių

infrastruktūros plėtros įstatymas;

2. Ignalinos rajono savivaldybės 2021–2023

metų strateginis veiklos planas, patvirtintas

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m.

vasario 25 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Ignalinos

rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio

veiklos plano patvirtinimo“;

3. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

Ar dokumentai viešinami

savivaldybės interneto svetainėje

http://www.ignalina.lt


17

2020 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-279

„Dėl Ignalinos rajono savivaldybės

infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų

ir infrastruktūros plėtros įmokos tarifo

patvirtinimo“;

4. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T-40 „Dėl

Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros

plėtros įmokos tarifų patvirtinimo“;

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020

m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-278 „Dėl

Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros

plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir

darbo reglamento patvirtinimo“.

Peržiūrėta informacija interneto svetainėse:

1. https://www.e-tar.lt

2. https://www.ignalina.lt

_____________________

https://www.e-tar.lt
https://www.ignalina.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/strateginiai-planai/233
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Ataskaitos „Ignalinos rajono savivaldybės 

infrastruktūros plėtros įmokų surinkimo ir 

panaudojimo už 2021 metus vertinimas“

3 priedas

Infrastruktūros plėtros priemonių planas 2021–2023 metams

Infrastruktūros plėtros plano priemonė

Objektų

kiekis

(vnt.)

2021 m.

Objektų

kiekis

(vnt.)

2022 m.

Objektų

kiekis

(vnt.)

2023 m.

Strateginio

veiklos

plano

priemonė

Inžinerinės

savivaldybės

infrastruktūros plėtra

Šilumos perdavimo tinklų

plėtra

0 1 1 5.1.1.16

Socialinės

savivaldybės

infrastruktūros plėtra

Švietimo ir mokslo,

sveikatos, sporto

paskirties statinių plėtra

0 1 1 5.1.1.17

_________________
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Ataskaitos „Ignalinos rajono savivaldybės 

infrastruktūros plėtros įmokų surinkimo ir 

panaudojimo už 2021 metus vertinimas“

4 priedas

Ignalinos rajono  savivaldybės  2022  m.  infrastruktūros  plėtros  priemonių  planas

 

Eil. 

Nr.

2022-

2024 m. 

SVP 

priemonės

kodas

2022-2024 m. SVP 

priemonės pavadinimas

Finansavimo

šaltinis*
Atsakingi už vykdymą Pastabos

1. Inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtra

1.1.Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, įskaitant paviršines nuotekas, infrastruktūra

1.1.1. 5.1.1.7.

Inžinerinių tinklų 

rekonstrukcija ir plėtra 

(vandentiekio, nuotekų, 

šildymo sistemų tinklų)

SB, P, ES, 

KD, BĮP

Urbanistikos ir 

infrastruktūros skyrius 

Viešųjų pirkimų 

skyrius

Darbai vykdomi 

2022–2024 m.

1.2. Susisiekimo komunikacijų infrastruktūra

1.2.1. 5.1.1.8.

Vietinės reikšmės kelių 

(gatvių) rekonstravimas ir

plėtra (sandoriai)

P, ES, KD 

Viešųjų pirkimų 

skyrius Urbanistikos ir

infrastruktūros skyrius

Darbai vykdomi 

2022–2024 m.

1.2.2. 5.1.1.9.
Vietinės reikšmės kelių 

(gatvių) priežiūra 

(išlaidos)

KD Viešųjų pirkimų 

skyrius

Urbanistikos ir 

infrastruktūros skyrius

Darbai vykdomi 

2022–2024 m.

1.2.3. 5.1.1.10.

Mažos apimties 

infrastruktūros 

atnaujinimas kaimo 

vietovėse

P, ES

Viešųjų pirkimų 

skyrius

Urbanistikos ir 

infrastruktūros skyrius

Darbai vykdomi 

2022–2024 m.

1.2.4. 5.1.1.11.

Viešųjų erdvių, kitos 

infrastruktūros ir 

kraštovaizdžio objektų 

atnaujinimas, priežiūra  ir

plėtra

SB, P, ES, 

KD

Viešųjų pirkimų 

skyrius

Urbanistikos ir 

infrastruktūros skyrius

Darbai vykdomi 

2022–2024 m.

1.2.5. 5.1.1.12.
Saugaus eismo priemonių

diegimas ir atnaujinimas
KD

Viešųjų pirkimų 

skyrius

Urbanistikos ir 

infrastruktūros skyrius

Darbai vykdomi 

2022–2024 m.

1.2.Šilumos tiekimo infrastruktūros plėtra

1.3.1. 5.1.1.16.
Šilumos perdavimo tinklų

plėtra
SB

Urbanistikos ir 

infrastruktūros skyrius

Darbai vykdomi 

2022–2024 m.

2. Socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtra

2.1. Kultūros, švietimo ir mokslo, sveikatos, sporto infrastruktūra

2.1.1.

5.1.1.2.

Komunalinio ūkio 

objektų, gyvenamųjų ir 

negyvenamųjų pastatų 

atnaujinimas, priežiūra ir 

plėtra

P, ES, P, 

BĮP, KD

Viešųjų pirkimų 

skyrius

Urbanistikos ir 

infrastruktūros skyrius

Darbai vykdomi 

2022–2024  m.

2.1.2. 5.1.1.3. Socialinio būsto SB, P, ES Viešųjų pirkimų Darbai vykdomi 
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rekonstrukcija ir plėtra skyrius

Urbanistikos ir 

infrastruktūros skyrius

Investicijų, planavimo 

ir turto valdymo 

skyrius

2022–2024 m.

2.1.3.

5.1.1.4.

Daugiabučių namų 

atnaujinimas 

(modernizavimas)

SB, ES
Urbanistikos ir 

infrastruktūros skyrius

Darbai vykdomi 

2022–2024 m.

2.1.4. 5.1.1.5.

Socialinio ir tarnybinio 

būsto administravimas ir 

priežiūra

BĮP Teisės ir civilinės 

metrikacijos skyrius

Viešųjų pirkimų 

skyrius

Darbai vykdomi 

2022–2024 m.

2.1.5. 5.1.1.17.

Švietimo ir mokslo, 

sveikatos, sporto 

paskirties statinių plėtra

SB
Urbanistikos ir 

infrastruktūros skyrius

Darbai vykdomi 

2022–2024 m.

2.2. Kiti savivaldybės funkcijoms atlikti skirti objektai

2.2.1. 5.1.1.1.
Seniūnijų viešojo ūkio 

išlaikymas
SB IRSA seniūnijos

Darbai vykdomi 

2022–2024 m.

2.2.2. 5.1.1.6.

Miestų ir gyvenviečių 

gatvių apšvietimas, 

apšvietimo tinklų 

eksploatacija

SB, ES

Urbanistikos ir 

infrastruktūros skyrius

IRSA seniūnijos

Darbai vykdomi 

2022–2024 m.

2.2.3. 5.1.1.13.

Dotacijos ir investicijos 

piniginėmis lėšomis ir 

nekilnojamuoju turtu į 

savivaldybės įstaigas ir 

savivaldybės 

kontroliuojamas 

bendroves

SB

Urbanistikos ir 

infrastruktūros skyrius

Investicijų, planavimo 

ir turto valdymo 

skyrius

Darbai vykdomi 

2022–2024 m.

2.2.4. 5.1.1.14.
Socialinio būsto nuoma 

rinkoje
BĮP

Teisės ir civilinės 

metrikacijos skyrius

Darbai vykdomi 

2022–2024 m.
 

 

                                                                            SVP – Ignalinos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas

                                              IRSA – Ignalinos rajono savivaldybės administracija
 

Finansavimo

šaltiniai*

Savivaldybės biudžeto lėšos SB

Biudžetinių įstaigų pajamos BĮP

Paskolų lėšos P

Valstybinėms (perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms vykdyti
KD

Europos Sąjungos fondų investicijų

lėšos
ES
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Ataskaitos „Ignalinos rajono savivaldybės 

infrastruktūros plėtros įmokų surinkimo ir 

panaudojimo už 2021 metus vertinimas“

5 priedas

Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo

2022 m. planas
 

Eil.

Nr.

Pavadinimas Suma (Eur)

1. Pajamos:

1.1. iš 2021 m. surinktų 

savivaldybės infrastruktūros 

plėtros įmokų

6 782,01

1.2. iš 2022 m. planuojamų surinkti 

savivaldybės infrastruktūros 

plėtros įmokų

10 000

IŠ VISO PAJAMŲ: 16 782,01

2. Išlaidos:

2.1. iš 2021 m. surinktų pajamų vandentiekio ir 

buitinių nuotekų tinklų prijungimui

6 782,01

2.2. iš 2022 m. planuojamų surinkti pajamų 

vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų 

prijungimui

10 000

IŠ VISO IŠLAIDŲ: 16 782,01

________________
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