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Neringa

Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagrindinė funkcija - prižiūrėti ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai
ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip
vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Kontrolės ir audito tarnyba, teikdama
pastebėjimus ir rekomendacijas, siekia didinti viešojo sektoriaus efektyvumą ir jo kuriamą naudą visuomenei. Auditą
atliko Jolanta Kičiatovienė, Aušra Verbovienė. Audito ataskaita pateikta Savivaldybės Merui, Savivaldybės tarybos
Kontrolės komitetui, Savivaldybės administracijai.
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57346,5 tūkst. Eur
Ataskaitose nurodyta Savivaldybės turto vertė
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15656,5 tūkst. Eur
Ataskaitose nurodyta Savivaldybės biudžeto
išlaidų suma
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ĮŽANGA
Vadovaudamiesi Vietos savivaldos įstatymu1i, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu2
ir Biudžeto sandaros įstatymu3 atlikome Neringos savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2020 metų
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų bei
Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams 2020 metais finansinį ir teisėtumo auditą.
Audito tikslas – įvertinti Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų teisingumą ir tikrumą bei pareikšti nepriklausomą
nuomonę; įvertinti Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais
teisėtumą pasirinktose srityse.
Audituojamas subjektas – Neringos savivaldybė (Savivaldybės grupė, kurią sudaro
Savivaldybės administracija ir savivaldybės kontroliuojami subjektai, kurių biudžeto ir finansinių
ataskaitų duomenys konsoliduojami rengiant 2020 metų Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinį). Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį parengė Neringos savivaldybės
administracija (toliau – Savivaldybės administracija).
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus4, Tarptautinius audito standartus ir
tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Audito ataskaitoje pateikiami tik audito
metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pateikiama audito išvadoje. Audito apimtis ir metodai
aprašyti 1 priede „Audito apimtis ir metodai“. Atlikdami auditą darėme prielaidą, kad visi
Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai (toliau – Tarnyba) pateikti dokumentai yra
teisingi, išsamūs ir galutiniai, o jų kopijos atitinka originalus.
Pagal Biudžeto sandaros įstatymą5 savivaldybės biudžeto vykdymą organizuoja
savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį rengia
savivaldybės administracija, remdamasi savivaldybių biudžetų apskaitos duomenimis – į
savivaldybių biudžetus gautų pajamų ir savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų panaudotų
asignavimų bei asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais.
Savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (toliau – BVAR) parengtas
pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos

1
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. 1-533 (su vėlesniais pakeitimais), 27 straipsnio. 1 dalies 2 punktas,
2 dalies 10 punktas.
2
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais) 30 straipsnio 1
dalis.
3
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430, 37 straipsnio 3 dalis.
4
Patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymu Nr. V-26 „ Dėl Valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“.
5
27 straipsnio 3 dalis, 35 straipsnio 4 dalis.
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duomenis ir Savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų pateiktus biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinius. Savivaldybės 2020 metų konsoliduotas BVAR, sudarytas iš 12 biudžetinių įstaigų
pateiktų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, ir iš Savivaldybės ižde tvarkomų duomenų,
Tarnybai pateiktos 2021 m. balandžio 21 d.6 BVAR sudarančios ataskaitos parengtos pagal 2020
m. gruodžio 31 d. duomenis, viešojo sektorius subjektų (VSS) sąrašas pateikiamas 2 priede
„Savivaldybės konsoliduojamų viešojo sektoriaus subjektų grupės subjektų sąrašas“.
Savivaldybės biudžetas buvo vykdomas vadovaujantis 2020 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir Neringos savivaldybės tarybos
(toliau –Taryba) sprendimais. Savivaldybės 2020 metų biudžetas patvirtintas Savivaldybės tarybos
sprendimu7, metų bėgyje buvo tikslintas aštuonis kartus8. Savivaldybė 2020 metais vykdė
aštuonias biudžeto programas9. Savivaldybės asignavimus valdė Tarybos 2020 metų biudžete
patvirtinti 12 asignavimų valdytojų, kurie pagal Biudžeto sandaros įstatymą10 yra atsakingi už
programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų
sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus ir rezultatyvų
naudojimą.
Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu,11 savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinį rengia Savivaldybės administracija. Visi viešojo sektoriaus subjektai
(toliau – VSS) buhalterinę apskaitą turi tvarkyti pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus12 (toliau – VSAFAS). Pagal 2020 metų Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemą13 Savivaldybės VSS grupę sudaro
19 VSS. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys sudarytas konsolidavus 17 VSS14
finansines ataskaitas, kurias konsoliduojamieji subjektai turėjo parengti ir duomenis pateikti į
viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) iki 2021-03-

6
Neringos savivaldybės administracijos 2021-04-21 raštas Nr. V15-927 „Dėl Neringos savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio“.
7
Savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T1-35 „Dėl Neringos savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“.
8
Savivaldybės biudžetas patikslintas Neringos savivaldybės tarybos sprendimais: 2020 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. T1-45, 2020 m.
balandžio 30 d. sprendimas Nr. T1-71, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T1-182, 2020 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T1-104, 2020 m.
rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. T1-128, 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T1-197, 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T1-228,
2020 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. T1-261.
9
Savivaldybės vykdomos programos: 01 Savivaldybės valdymo programa, 02 Ugdymo ir sporto veiklos programa, 03 Kultūros ir
jaunimo veiklos programa, 04 Socialinės paramos programa, 05 Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa, 06 Aplinkos apsaugos
programa, 07 Turizmo rekreacijos, smulkaus ir vidutinio verslo programa, 08 Sveikatos priežiūros programa.
10
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais) 7 straipsnio 1 punktas.
11
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais) 31 straipsnio
3 dalis.
12
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, 2001-11-06 Nr. IX-574, 3 straipsnio, 4 punktas.
13
Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-22 „Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos
viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos patvirtinimo“.
14
Nekonsoliduoti BĮ Neringos savivaldybės priešgaisrinė tarnyba ir VšĮ Sporto klubas „Neringos kuršiai“ finansinės ataskaitos, kadangi
šie VSS nuo 2016 m. nevykdo veiklos.
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16. Savivaldybės 2020 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys į VSAKIS pateiktas
nustatytu terminu15 (patvirtintas 2021-05-12).
Konsoliduojamų viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS) grupės sąrašas pateikiamas 2
priede 1 lentelėje „Savivaldybės konsoliduojamų viešojo sektoriaus subjektų grupės subjektų
sąrašas“. Į Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį įtrauktas ir finansinis turtas,
kurį sudarė Savivaldybei priklausantis bendrovių nuosavas kapitalas (sąrašas pateikiamas 2 priedo
2 lentelėje. „Savivaldybės valdomų bendrovių, kitų subjektų sąrašas“).
Pagal Vietos savivaldos įstatymą16 ir Biudžeto sandaros įstatymą17 savivaldybės
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį ir savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinį tvirtina Taryba.
Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė dėl 2020 m. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, 2020 m.
Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų pareiškiama audito
išvadoje, kuri teikiama Tarybai. Audito apimtis ir taikyti metodai pateikiami 1 priede „Audito
apimtis ir metodai“.
Auditą atliko Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Jolanta Kičiatovienė ir
vyr. specialistė Aušra Verbovienė.
Pagrindiniai audito rezultatai
Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio vertinimas
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais
parengtas pagal teisės aktų reikalavimus ir atitinka duomenis, iš kurių jis sudarytas, išskyrus tai:
1. Neteisingai apskaitytos nekilnojamųjų kultūros vertybės, neįvertintos tikrąja verte, todėl
negalime patvirtinti finansinėje ataskaitoje nurodyto pastatų, infrastruktūros ir kitų statinių,
nekilnojamųjų kultūros vertybių bei finansavimo sumų likučio teisingumo (1.1 poskyris).
2. Kaip ir ankstesniais metais negalime patvirtinti vietinės reikšmės kelių ir gatvių likučio,
kadangi apskaitoje užregistruoti vietinės reikšmės kelių objektai nesutampa su Tarybos
sprendimu patvirtintame Neringos savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąraše nurodytais
keliais, bei nebaigtos statybos likučio, kadangi yra objektų, kurie apskaityti kaip nebaigtos
statybos objektai, nors tas turtas naudojamas Savivaldybės biudžetinių įstaigų veikloje18. Šiam
turtui nenustatytas naudingo tarnavimo laikas ir nusidėvėjimo norma. Ankstesniais metais
Savivaldybės administracijai buvo teikta rekomendacija dėl nebaigtos statybos procedūrų

15
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1K-438 „Dėl 2020 metų konsolidavimo kalendorių
patvirtinimo“.
16
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. 1-533 (su vėlesniais pakeitimais), 16 str. 2 d. 15 p.
17
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais) 36 str. 3 d.
18
T. Manno muziejaus ūkinis pastatas, skulptūra „Saulės laikrodis“.
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užbaigimo bei turto iškėlimo į materialaus turto sąskaitas (Administracija yra parengusi
Nebaigtos statybos objektų užbaigimo priemonių planą, kuriame numatyti nebaigtos statybos
procedūrų užbaigimo, perkėlimo į kitas turto grupes terminai) (1.1 poskyris).
3. Dalies turto, įsipareigojimų inventorizacija atlikta formaliai: nebuvo įsitikinta nebaigtos
statybos objektų baigtumu, neperžiūrėti atliktų darbų dokumentai, neįvertinti visi Vietinės
reikšmės kelių sąraše pateikti duomenys, nebuvo vertinta, ar yra požymių, kad turtas gali būti
nuvertėjęs. Inventorizacijos taisyklių nesilaikymas neužtikrina apskaitos duomenų, kurių
pagrindu sudaromos finansinės ataskaitos, tikrumo ir teisingumo, tinkamai neinventorizavus
turto, egzistuoja rizika, kad duomenys apie turtą, įsipareigojimus metinėse 2020-12-31
ataskaitose bus pateikti netinkamai.
Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
vertinimas
4. Audito metu įvertinus 2020 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio duomenis apie Savivaldybės biudžeto pajamas, išlaidas ir skolas bei
mokėtinas sumas neatitikimų, kurie darytų įtaką metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
duomenų teisingumui, nenustatyta. Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinys parengtas pagal teisės aktų reikalavimus ir atitinka duomenis, iš kurių jis sudarytas
(1.2 poskyris).
Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 2020 metais
teisėtumo vertinimas
5. Nustatyti vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą, už naudojimąsi Tarybos nustatytomis
vietomis automobiliams statyti administravimo trūkumai: nustatyta administravimo tvarka
neaiški, neužtikrinama administravimo kontrolė (3.1 poskyris).
6. Neužtikrinta tinkama Juodkrantės lopšelio darželio

adresu: Ievos Kalno g. 9, Neringa,

paprastojo remonto darbų viešojo pirkimo sutarties vykdymo kontrolė (3.2 poskyris).
7. Apskaitoje neužregistruoti kiemo statiniai Savivaldybei priklausantys nuosavybės teise (3.3
poskyris).
8. Nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė nėra žinoma, neužtikrinta panaudos sutarties
kontrolė (3.4 poskyris).
9. Neorganizuojamas apleisto turto pardavimas (3.5 poskyris).
10. Nepakankamai aiškiai reglamentuoti darbo užmokesčio nustatymo kriterijai, priedų mokėjimo
tvarka (BĮ „Paslaugos Neringai“). Specialistams, dirbantiems pagal darbo sutartis, skiriami
priedai, tačiau ne visuose įsakymuose, darbuotojų prašymuose skirti priedus suformuluotos
užduotys, konkretizuota, už ką skiriami priedai. Darbo apmokėjimo tvarka turėtų būti tiksli ir

8

aiški, garantuojanti vienodą ir pagrįstą atlygį už darbo rezultatus, profesinį tobulėjimą,
papildomus darbus ir funkcijas (3.6 poskyris).
Audituojamiems subjektams pateiktos tikrinimo ataskaitos19, raštai20 su pastebėjimais,
kurie turėjo įtakos 2020 metų Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų
teisingumui bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumui, bei
rekomendacijomis dėl pastebėtų neatitikimų 2020 m. finansinėse ir biudžeto vykdymo ataskaitose,
biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų
nustatytiems tikslams. Rekomendacijų įgyvendinimo planuose, atsakymuose Tarnybai atsakingi
subjektų atstovai nurodė priemones rekomendacijoms įgyvendinti bei jų įgyvendinimo terminus.
Šioje audito ataskaitoje papildomai teikiame rekomendaciją Savivaldybės administracijai.
Rekomendacijos
Savivaldybės administracijos direktoriui:
1. Užtikrinti panaudos sutarties, kuria Savivaldybės pastatas adresu: Skruzdynės g. 6,
Neringa, perduotas neatlygintinai naudotis viešajai įstaigai, vykdymo kontrolę.

2021-06-18 Tikrinimo ataskaita „BĮ „Paslaugos Neringai“ audito procedūrų rezultatai“ Nr. (4.2)-K11-2, 2021-07-08
Tikrinimo ataskaita „Neringos savivaldybės administracijos audito procedūrų rezultatai“ Nr. Nr. (4.2)-K11-3.
20
Neringos meno mokyklai 2021-07-05 raštas Nr. (1.2)-K9-19, L. Rėzos kultūros centrui 2021-07-07 raštas Nr. (1.2)K9-20, BĮ Neringos muziejai 2021-07-07 raštas Nr. (1.2)-K9-21.
19
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AUDITO REZULTATAI
1. SAVIVALDYBĖS

KONSOLIDUOTŲJŲ

ATASKAITŲ

RINKINIŲ

VERTINIMAS
1.1. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje nustatyti reikšmingi
iškraipymai
Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą,21 Savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – KFAR) parengtas kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto
(toliau – VSS) finansinių ataskaitų rinkinys, konsolidavus žemesniojo lygio VSS finansines
ataskaitas.
Parengtą 2020 metų Savivaldybės KFAR tikrinome analizuodami ataskaitų loginius ryšius,
pateiktas sumas, tarpusavio sandorių eliminavimą, konsolidavimo įrašus, susidariusio 2020 metų
grynojo deficito (nuostolio) priežastis, privalomos informacijos atskleidimą aiškinamajame rašte.
Nustatyti KFAR duomenų iškraipymai:
•

Finansinės būklės ataskaitoje (FBA) nurodytas neteisingas pastatų, nekilnojamųjų
kultūros vertybių, infrastruktūros ir kitų statinių likutis, kadangi dalis nekilnojamųjų
kultūros vertybių apskaitytos nesivadovaujant teisės akto, reglamentuojančio ilgalaikio
materialaus turto apskaitą, nuostatomis22. Dėl neteisingai apskaitytų nekilnojamųjų
kultūros vertybių negalime patvirtinti finansinėje ataskaitoje nurodyto

pastatų

(9138225,18 Eur), infrastruktūros ir kitų statinių (15685661,50 Eur) nekilnojamųjų
kultūros vertybių (314519,81 Eur) bei finansavimo sumų (23366,81 tūkst. Eur) likučio
teisingumo:
Savivaldybės įstaigose23 18-a pastatų, kapinės (2 vnt.), kurie įregistruoti Kultūros vertybių registre kaip
nekilnojamosios kultūros vertybės, buvo priskirti netinkamoms ilgalaikio turto grupėms (žr. 3 priedas), jiems buvo
skaičiuojamas nusidėvėjimas ir FBA parodyti ne tikrąja verte24, kaip reglamentuota 12-ajame VSAFAS, o likutine
verte.

•

Negalime patvirtinti FBA parodyto vietinės reikšmės kelių ir gatvių likučio, kadangi,
kaip ir buvo nustatyta ankstesniais metais, apskaitoje užregistruoti vietinės reikšmės

21
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, 2007-06-26 Nr. X-1212, 2 straipsnio 17 dalis, 22
straipsnio 3 dalis.
22
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1K-174 "Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“.
23
Savivaldybės administracijoje, BĮ „Paslaugos Neringai“, BĮ „Neringos muziejai“, Neringos meno mokykloje, L. Rėzos
kultūros centre.
24
Nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė gali būti nustatoma keliais būdais: remiantis draudžiamąja verte, jei
šios vertybės yra apdraustos; verte, kuri yra nustatoma vadovaujantis to turto registrą tvarkančio subjekto atliekamo vertinimo
duomenimis; įsigijimo savikaina, jei ji gali būti patikimai nustatyta, arba simboline vieno euro verte (jei įsigijimo savikaina yra
lygi nuliui arba negali būti patikimai nustatyta).
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kelių objektai nesutampa su Tarybos sprendimu25 patvirtintame Neringos savivaldybės
vietinės reikšmės kelių sąraše (toliau – Kelių sąrašas) nurodytais keliais:
Sąskaitoje 1203100 „Infrastruktūra ir kiti statiniai“ apskaitytų kelių vertė 2020-12-31 sudarė 6.850.012,07 Eur.
Vietinės reikšmės kelių likučio teisingumas neužtikrintas metinės inventorizacijos duomenimis, kadangi kelių metinė
inventorizacija pagal 2020-10-31 apskaitos duomenis atlikta formaliai, pagal buhalterinėje apskaitoje apskaitytus turto
vienetus, nesivadovaujant Inventorizacijos taisyklėmis26.: inventorizacijos apraše nenurodyti kelio numeriai, kelio
pavadinimai ir kelio ilgiai pagal Kelių sąraše pateiktus duomenis.

•

Negalime patvirtinti FBA parodyto nebaigtos statybos ir išankstinių mokėjimų likučio,
kadangi kaip ir ankstesniais metais, sąskaitos „Nebaigta statyba“ likučiai nėra tinkamai
inventorizuojami, joje apskaitomi objektai, kurių statybos darbai yra atlikti, nebuvo
vertinamas statybos darbų nuvertėjimas27:

Sąskaitoje 1210111 „Nebaigta statyba“ yra apskaityti objektai, kurie pradėti statyti prieš 10-20 metų, tačiau statybos
darbams (nebaigta statyba) nuvertėjimas nebuvo skaičiuojamas: pastatas - valgykla, adresas Nidos - Smiltynės pl. 9,
unikalus Nr.2399-8000-5011, pastatas-viešasis tualetas, adresas Nidos - Smiltynės pl. 9, unikalus Nr. 2399-80005022, Nidos II pakėlimo stotis ; Juodkrantės kontrrezervuarai, inventorinis Nr.S5, pastatas adresu: G. D. Kuverto g.
13, inventorinis Nr. NS7.
Kaip nebaigtos statybos objektai apskaitytas veikloje naudojamas turtas, kuris dėl laiku nesutvarkytų statybos darbų
užbaigimo procedūrų nėra perkeltas į atitinkamas turto sąskaitas: ūkinio pastato (T. Manno muziejaus ūkinis pastato
rekonstrukcijos darbai 50,5 tūkst. Eur; skulptūros „Saulės laikrodis-kalendorius“ darbai 135,8 tūkst. Eur).

•

Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodyta neteisinga 2020 metų nuosavybės metodo įtaka.
Savivaldybė kontroliuoja 3 uždarąsias akcines bendroves28, pagal kurių 2020 m.
gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitų duomenis Savivaldybei tenkanti 2020 m.
grynojo rezultato dalis - nuostolis - sudarė 91055 Eur29. Konsoliduotoje Veiklos
rezultatų ataskaitoje (eil. H) nurodyta 13317,92 Eur mažesnė nuosavybės metodo įtaka
- 77737,08 Eur nuostolis.

Pastebėta, kad KFAR aiškinamajame rašte neatskleista informacija apie neatlygintinai
gautą turtą pagal 6-ojo VSAFAS 30 nuostatas:
Nepateikti aiškinamojo rašto priedai „Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą
forma“, „Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma“, kuriuose pateikiama informacija
apie gautą bei panaudotą finansinę ir nefinansinę paramą. Savivaldybės administracija 2020 m. gavo paramos už
11740,00 Eur31, BĮ Paslaugos Neringai“ 2020 m. gavo nefinansinę paramą turtu32 už 4250,00 Eur.

25
Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T1-15 “Dėl Neringos savivaldybės vietinės
reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo”.
26
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių
patvirtinimo“
27
Pagal 22 -ojo VSAFAS nuostatas nebaigtos statybos nuvertėjimas turėtų būti vertinamas, jeigu statybos darbai
sustabdyti ilgiau kaip 12 mėnesių, atsižvelgiant į tai, ar statybos darbai yra laikinai atidėti, ar patvirtinti planai tęsti darbus, ar
statybos darbų nenumatoma baigti.
28
UAB "Neringos vanduo", UAB "Neringos energija" UAB "Neringos komunalininkas".
29
UAB "Neringos vanduo" 2020 m. veiklos rezultatas 63800 Eur nuostolis, UAB "Neringos energija" - 15711 Eur
nuostolis, UAB "Neringos komunalininkas" - 11544 Eur. nuostolis.
30
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. 1K-247 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto patvirtinimo“.
31
Paramą suteikė VŠĮ „Šv.Pranciškaus vilties miestas“ už 240 Eur (veido skydeliai), UAB „Ferticonta“ 4200 Eur
(piniginės lėšos), UAB „Nostrada“ 1300 Eur (piniginės lėšos), UAB „Švyturys -Utenos alus“ - 6000 Eur (piniginės lėšos).
32
Pagal 2020-09-22 Paramos sutartį Nr. SR-19 iš fizinio asmens gautas paplūdimio stovų komplektas už 790,00 Eur,
kito turto už 310,00 Eur; pagal 2020-07-27 Paramos priėmimo – perdavimo aktą iš UAB „Bitė Lietuva“ gautas dronas DJI Mavic
2 Enterprise už 2150,00 Eur.
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Atkreiptinas dėmesys, kad viena iš kontrolės priemonių finansinių ataskaitų duomenų
teisingumo užtikrinimui yra kokybiškas metinės inventorizacijos atlikimas. Įvertinus turto,
įsipareigojimų inventorizacijos atlikimą audituotuose subjektuose33, nustatyta, kad 2020 m. metinė
inventorizacija atlikta formaliai:
Į inventorizacijos komisiją įtraukti atsakingi už turtą asmenys, inventorizavimo aprašuose-sutikrinimo žiniaraščiuose
nenurodytas ilgalaikio turto nuomos/panaudos pabaigos laikas, ne visas turtas pažymėtas inventoriniais numeriais;
nesudaromas Inventorizavimo aprašų suvestinis registras, nesutikrinama, ar inventorizacijos aprašuose
inventorizuotas visas turtas bei įsipareigojimai; kelių inventorizacija atlikta, nesutikrinus buhalterijoje apskaitytų kelių
su Kelių sąraše patvirtintais keliais; nebaigtos statybos objektų inventorizavimo aprašai sudaryti ne pagal
statomą/montuojamą turtą, vertė nebuvo tikrinama su darbų atlikimo aktais, nebuvo vertinamas nebaigtos statybos
nuvertėjimas, kuris reglamentuotas 22-ajame VSAFAS34; gautinų sumų, mokėtinų sumų, išankstinių apmokėjimų
inventorizavimo aprašuose-sutikrinimo žiniaraščiuose nurodytos sumos nesutampa su atitinkamų buhalterinių
sąskaitų likučiais bei FBA parodytais duomenimis, inventorizavimo aprašuose-sutikrinimo žiniaraščiuose nenurodyta
skolos atsiradimo data, tarpusavio suderinimo data; nepateikti pasiūlymai dėl inventorizacijos ir buhalterinės apskaitos
duomenų neatitikimų; inventorizuojant programinę įrangą, nesutikrinti faktiniai jos įsigijimo dokumentai ir turimos
licencinės sutartys, nenustatyta atitiktis turimiems įsigijimo dokumentams ir licencinėms sutartims.

1.2. Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje duomenys
teisingi.
Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą35 savivaldybės biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinyje pateikiami savivaldybės biudžeto vykdymo duomenys – visos savivaldybės
biudžeto pajamos ir išlaidos. Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius, rengdamas
Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, remiasi Savivaldybės biudžeto asignavimų
valdytojų pateiktų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių36 duomenimis ir į
Savivaldybės biudžetą gautų pajamų apskaitos duomenimis.
Audito metu įvertinus 2020 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinio duomenis apie Savivaldybės biudžeto pajamas, išlaidas, skolas bei
mokėtinas sumas reikšmingų neatitikimų, kurie darytų įtaką metinių biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio duomenų teisingumui, nenustatyta. Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinys parengtas pagal teisės aktų reikalavimus ir atitinka duomenis, iš kurių jis
sudarytas.
.

Savivaldybės administracijoje , BĮ „Paslaugos Neringai“.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 1K-229 Dėl 22-asis viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Turto nuvertėjimas“ patvirtinimo
33
34

35
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais) 2 straipsnio 17
dalis, 22 straipsnio 4 dalis.
36
Rinkinių sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-31 įsakymas Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių
biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“.
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2. 2020 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO RODIKLIAI
2.1.Savivaldybės biudžeto pajamų planas neįvykdytas
Savivaldybės taryba 2020 metų pradžioje patvirtino Savivaldybės biudžeto pajamų planą37
- 10866,9 tūkst. Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšas – 2359,6 tūkst. Eur (praėjusių metų
nepanaudota pajamų dalis, kuri viršijo praėjusių metų panaudotus asignavimus).
Metų bėgyje 2020 metų Savivaldybės biudžeto pajamų planas buvo tikslintas 8 kartus,
patikslintas pajamų planas (be metų pradžios lėšų likučio) sudarė 17510,6 tūkst. Eur. Pajamų
planas buvo tikslinamas, atsižvelgiant į papildomai skirtas valstybės biudžeto dotacijas,
viršplanines pajamas.
Per 2020 metus gauta 15228,2 tūkst. Eur biudžeto pajamų, patikslintas biudžeto planas
įvykdytas 93,1 proc., į biudžetą gauta 1368,4 tūkst. Eur mažiau pajamų nei buvo planuota.
Didžiausią įtaką pajamų užduoties neįvykdymui turėjo negautos dotacijos (gauta 30,3 proc.
mažiau). 2020 metų Savivaldybės biudžeto pajamų struktūra pateikta 1 diagramoje.

1 diagrama

2020 metų Savivaldybės biudžeto pajamų struktūra
Kitos pajamos
23%
Mokesčiai
44%

Dotacijos
33%

Mokesčiai

37

Dotacijos

Kitos pajamos

Savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T1-35 „Dėl Neringos savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“.
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Duomenys apie 2019-2020 metų Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą pateikti 1
lentelėje.
1 lentelė (tūkst. Eur)
Eil.
Nr.

Pajamų pavadinimas

Įvykdyta
2019
metais

2020 m. 01 - 12 mėn.

2020 m. palyginimas su
2019 m. (4 st.- 8 st.)

Plano įvykdymas
Planas

1

Faktas

Gauta
daugiau +,
mažiau -

%

(+/-)

%

3

4

6

7

8

9

10

1.

Mokesčiai

6665,40

6786,10

120,70

101,81

7221,10

93,98

-435,00

1.1.

Pajamų mokestis:

6263,00

6026,70

-236,30

96,23

6457,30

93,33

-430,60

-236,30

96,23

6457,30

93,33

-430,60

2

Gyventojų pajamų mokestis
1.2.

Turto mokesčiai

1.3

Prekių ir paslaugų mokesčiai:

2.

6263,0

6026,7

400,00

753,80

353,80

188,45

758,70

99,35

-4,90

2,40

5,60

3,20

233,33

5,10

109,80

0,50

Dotacijos

7161,80

4990,50

-2171,30

69,68

2235,10

223,28

2755,40

3.

Kitos pajamos

3683,40

3451,60

-231,80

93,71

3618,70

95,38

-167,10

3.1

Turto pajamos

120,60

152,00

31,40

126,04

131,50

115,59

20,50

3.2

Pajamos už prekes ir paslaugas

3415,30

3108,70

-306,60

91,02

3355,60

92,64

-246,90

Vietinė rinkliava
3.3

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

3.4

Kitos neišvardytos pajamos
IŠ VISO PAJAMŲ:

-165,20

94,28

93,19

-198,90

1,00

2889

31,90

2723,8

30,90

3190,00

16,90

2922,7

188,76

15,00

146,50

159,00

12,50

108,53

114,70

138,62

44,30

17510,60

15228,20

-2282,40

86,97

13074,90

116,47

2153,30

0,00

914,00

914,00

4.

Įplaukos iš finansinio turto ir
įsipareigojimų

5.

Metų pradžios lėšų likutis

2359,60

2359,60

0,00

100,00

1702,20

138,62

657,40

6.

Pajamos iš viso

19870,20

18501,80

-1368,40

93,11

14777,10

x

2810,70

Palyginus su 2019 metais, Savivaldybės biudžeto pajamų 2020 metais (be paskolų ir metų
pradžios lėšų likučio) gauta 16,5 proc. arba 2153,3 tūkst. Eur daugiau dėl iš valstybės biudžeto
gautų dotacijų einamiesiems tikslams bei turtui įsigyti, tačiau palyginus su 2020 metų nustatyta
užduotimi, pajamų gauta 2282,4 tūkst. Eur mažiau.
Didžiausią mokestinių pajamų dalį (88,8 proc.) sudaro gyventojų pajamų mokestis (toliau
– GPM), kurio surinkta 236,3 tūkst. Eur mažiau nei buvo planuota. GPM surinkimui didelę įtaką
turėjo dėl koronaviruso (COVID-19) prasidėjęs ekonominis nuosmukis38.
Valstybės biudžeto dotacijos ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos sudarė 32,8
proc. visų biudžeto pajamų. Faktiškai 2020 metais gauta 2171,3 tūkst. Eur mažiau nei buvo
planuota. Iki metų pabaigos nepanaudojus 26,8 tūkst. Eur specialių tikslinių dotacijų, jos
38
Lietuvos Respublikos finansų ministerija prognozavo, kad Neringos savivaldybės biudžeto pajamų iš GPM netektis 2020 metais gali
siekti 914 tūkst. Eur.
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vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu39, buvo grąžintos valstybinėms institucijoms ir
įstaigoms, iš kurių jos buvo gautos.
Kitų pajamų planas neįvykdytas, kadangi vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti
mechaninėmis

transporto

priemonėmis

į

valstybės

saugomą

Neringos

savivaldybės

administruojamą teritoriją (toliau – vietinė rinkliava už įvažiavimą į Neringą) pajamų gauta 242,0
tūkst. Eur mažiau nei planuota. Šios rinkliavos surinkimui reikšmingą įtakos turėjo sumažėjęs
transporto priemonių, įvažiuojančių į Neringą, skaičius dėl 2020 metais paskelbtos valstybės lygio
ekstremalios situacijos visoje šalyje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės40 bei įvesto
karantino, kurio metu buvo apribota viešbučių, visuomeninio maitinimo įstaigų veikla, nutrauktas
vykimas per Nida–Morskoje sienos perėjimo punktą. Vietinės rinkliavos pajamų surinkta mažiau
ir dėl Savivaldybės tarybos sprendimu41 medikams suteiktų vietinės rinkliavos už įvažiavimą į
Neringą lengvatų42 - suteikta lengvatų už 77,6 tūkst. Eur.
Savivaldybės biudžeto pajamų surinkimui įtakos turėjo suteiktos mokesčių lengvatos. Dėl
Neringos savivaldybės tarybos sprendimais 2020 metais suteiktų mokesčių lengvatų fiziniams ir
juridiniams asmenims į Savivaldybės biudžetą negauta 217,5 tūkst. Eur pajamų:
Savivaldybės biudžeto sąskaita buvo suteiktos mokesčių lengvatos: valstybinės žemės nuomos mokesčio – 71,6 tūkst.
Eur; gyventojų pajamų mokesčio (už verslo liudijimus) – 62,4 tūkst. Eur; nekilnojamojo turto mokesčio - 83,5 tūkst.
Eur.

Savivaldybė 2020 m. gavo 914,0 tūkst. Eur trumpalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui padengti. Metų pabaigoje Savivaldybės skoliniai
įsipareigojimai sudarė 1202,6 tūkst. Eur, iš to skaičiaus 288,6 tūkst. Eur ilgalaikiai
įsipareigojimai43, 914,0 tūkst. Eur trumpalaikė paskola.
2.2.Panaudoti ne visi Savivaldybės programų finansavimui patvirtinti biudžeto
asignavimai
Savivaldybės tarybos patvirtintame 2020 metų Savivaldybės biudžete36 numatyta 13226,5
tūkst. Eur asignavimų. Metų eigoje asignavimai buvo padidinti 6643,7 tūkst. Eur. Savivaldybės
biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (forma Nr. 1-sav)
duomenimis 2020 metų patikslintas biudžeto išlaidų planas įvykdytas 78,8 proc., panaudota
4213,7 tūkst. Eur asignavimų mažiau nei buvo suplanuota.
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais) 32 str.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-02-26 nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“.
41
Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimas Nr. T1-64 „Dėl teisės nemokėti vietinės rinkliavos už įvažiavimą
lengvaisiais automobiliais į valstybės saugomą Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją suteikimo Lietuvos asmens sveikatos priežiūros
įstaigų darbuotojams“.
42
Laikotarpiu nuo 2020 m. birželio 20 d. iki 2020 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams,
teikusiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sirgusiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), suteikta teisė nemokėti vietinės
rinkliavos už įvažiavimą lengvaisiais automobiliais į valstybės saugomą Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją.
43
Investicinio projekto "Gyvenamųjų namų naujos statybos Purvynės g. 21, 23, 25, 27, 29 Neringa" finansavimas.
39
40
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Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti Savivaldybės 8-ių programų finansavimui,
iš jų didžiausia dalis asignavimų (40,9 proc.) skirti Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros
programai (žr. 2 diagrama).
2 diagrama

Savivaldybės patvirtinti 2020 metų biudžeto
asignavimai, tūkst. Eur
Sveikatos priežiūros programa

302,0

Turizmo rekreacijos, smulkaus ir vidutinio verslo programa

221,4

Aplinkos apsaugos programa

541,7

Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa

8 127,6

Socialinės paramos programa

968,6

Kultūros ir jaunimo veiklos programa

3 861,1

Ugdymo ir sporto veiklos programa

2 878,6

Savivaldybės valdymo programa

2 969,2
0,0 1 000,02 000,03 000,04 000,05 000,06 000,07 000,08 000,09 000,0

Šaltinis: Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pagal Savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimą
Nr. T1-35 (su vėlesniais pakeitimais).

Asignavimų panaudojimo 2019-2020 metais duomenys pateikiami 2-oje lentelėje.
2 lentelė
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

1
Bendros valstybės paslaugos

2019 m.
vykdymas
(tūkst. Eur)
2

2020 m. vykdymas (tūkst. Eur)
Patikslinti
asignavimai
3

Įvykdyta
4

Proc.
5

2 340,5

2 911,5

2 555,1

87,8

25,1

29,2

29,2

100,0

127,3

132,7

132,5

99,8

Ekonomika

2 507,6

6 133,6

4 086,6

66,6

Aplinkos apsauga

1 807,1

2 525,9

2 301,7

91,1

Būstas ir komunalinis ūkis

544,0

328,5

65,1

19,8

Sveikatos apsauga

343,7

300,0

291,0

97,0

Poilsis, kultūra ir religija

2 067,5

4 136,8

3 065,0

74,1

Švietimas

2 138,2

2 800,2

2 587,8

92,4

342,3

397,6

368,3

92,6

12 243,3

19 696,0

15 482,3

78,6

174,2

174,2

174,2

100,0

12417,5

19870,2

15656,5

78,8

Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

Socialinė apsauga
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ
Finansinių įsipareigojimų vykdymas
Iš viso

Šaltinis: 2019 m., 2020 m. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai.
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Savivaldybės 2020 m. biudžeto išlaidų apimtis, palyginus su 2019 m., padidėjo 3239,0
tūkst. Eur arba 26,5 proc.:
Išlaidos padidėjo ekonomikai 63 proc. dėl vykdomos Taikos gatvės rekonstrukcijos darbų bei kitų projektų, poilsiui,
kultūrai ir religijai 48,2 proc. dėl vykdomos pastato „Agila“ rekonstrukcijos darbų, gynybai 16 proc., aplinkos
apsaugai 27,4 proc., švietimui 21,0 proc., socialinei apsaugai 7,6 proc.

Didžiausią įtaką biudžeto išlaidų plano vykdymui turėjo ekonomikos išlaidų plano
nevykdymas (nepanaudota 2042,6 tūkst. Eur skirtų lėšų):
Nepanaudota 945,8 tūkst. Eur Taikos gatvės rekonstrukcijai, 539,7 tūkst. Eur projektui „Neringos savivaldybės
kraštovaizdžio gerinimas“, 150,3 tūkst. Eur projektui „Bendradarbiavimas per sieną, išsaugant kultūros paveldą
turizmui ir bendruomenei, 122,6 tūkst. Eur projektui „Automobilių statymas tampa išmanus“, 67,7 tūkst. Eur pėsčiųjųdviračių takų rekonstrukcijai Neringoje, 50,3 tūkst. Eur automobilių stovėjimo aikštelės adresu: Taikos g. 45, Neringa,
sutvarkymui bei kitoms išlaidoms.

Asignavimų valdytojai 2020 metų pabaigoje į savivaldybės biudžetą grąžino 228,5 tūkst.
eurų nepanaudotų biudžeto asignavimų.
Savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo rezultatas teigiamas – nepanaudotų lėšų likutis
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2845,3 tūkst. Eur, iš jų: biudžeto lėšos sudaro 2460,7
tūkst. Eur, Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos – 17,0 tūkst. Eur, biudžetinių
įstaigų gautų pajamų įmokų likutis – 216,6 tūkst. Eur, ES lėšos – 150,6 tūkst. Eur, valstybės
biudžeto lėšos 0,4 tūkst. Eur.
2020 metų pabaigoje biudžetinės įstaigos banko sąskaitose turėjo 202,3 tūkst. Eur. pajamų įmokų likučių: BĮ
„Paslaugos Neringai“ 59 tūkst. Eur, Neringos sporto mokykla 53,4 tūkst. Eur, BĮ „Neringos muziejai“ 24,4 tūkst. Eur,
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ 21,4 tūkst. Eur, L. Rėzos kultūros centras 12,6 tūkst. Eur,
Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 13,5 tūkst. Eur, Neringos gimnazija 10,7 tūkst. Eur, Neringos meno mokykla 5
tūkst. Eur, Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka 1,8 tūkst. Eur, Neringos socialinių paslaugų
centras 0,5 tūkst. Eur.

2.3. Savivaldybės mokėtinos sumos padidėjo
Savivaldybės Mokėtinų sumų 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaitos duomenimis, mokėtinos
sumos ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 1606,8 tūkst. Eur, iš to skaičiaus finansinių
įsipareigojimų vykdymo išlaidos sudarė 1202,6 tūkst. Eur.
Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidas sudarė: 914 tūkst. Eur sudarė iš valstybės biudžeto 2020 m. gauta
trumpalaikė paskola laikinam pajamų trūkumui padengti, 276,4 tūkst. Eur AB Swedbank paskola ir 12,2 tūkst. Eur.
Šiaulių banko paskola investicinio projekto "Gyvenamųjų namų naujos statybos Purvynės g. 21, 23,25,27,29 Nidos
gyv., Neringa" finansavimui. Įstaigų įsiskolinimai sudarė tik 11,2 tūkst. Eur.

Savivaldybės mokėtinos sumos (be paskolų grąžinimo) 2021 m. sausio 1 d. , palyginus su
2020 m. sausio 1 d. duomenimis, padidėjo 177 tūkst. Eur arba 77,9 proc. dėl vykdomų projektų
(KTIC „AGILA“ rekonstrukcijos, Taikos gatvės rekonstrukcijos)44.

44
Sutartyse numatytas 5 proc. nuo užaktuotų darbų vertės (be PVM) dydžio sulaikymas, kuris sumokamas sutartyse
numatyta tvarka ir terminais (perdavus objektą eksploatacijai, gavus statybos užbaigimo aktą).
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3. BIUDŽETO

LĖŠŲ

IR

TURTO

VALDYMO,

NAUDOJIMO

IR

DISPONAVIMO JAIS TEISĖTUMO VERTINIMAS
Kasmet atlikdami Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą, kartu vertiname
ir savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą pasirinktose
srityse. Šiemet vertinome darbo užmokesčiui, ilgalaikio turto įsigijimui, atrinktai biudžeto
programos priemonei skirtų lėšų naudojimo, vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą
surinkimo, administravimo, lengvatų suteikimo teisėtumą.
3.1.Nepakankamai reglamentuotas vietinės rinkliavos administravimas
Neringos savivaldybės taryba, remdamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme45
įteisinta savivaldybės tarybos teise savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už leidimo
įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių
įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės
reikšmės apsaugines zonas išdavimą (išskyrus važiavimą per šias teritorijas valstybinės reikšmės
keliais, naudojimąsi jų statiniais, stovėjimo ir poilsio aikštelėmis, terminalais ir pasienio kontrolės
punktais; šios išimtys netaikomos Neringos miestui), yra nustačiusi vietinę rinkliavą už leidimą
įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Neringos savivaldybės
administruojamą teritoriją. Vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą įplaukos 2020 m. Neringos
savivaldybės biudžete sudarė 17,9 proc. biudžeto pajamų.
Vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą surinkimo, administravimo, lengvatų
suteikimo teisėtumo audito metu nustačius vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą surinkimo,
administravimo, lengvatų suteikimo trūkumų, vietinę rinkliavą administruojantiems subjektams46
pateiktos devynios rekomendacijos administravimo gerinimui, trūkumų šalinimui.
Nenustatyta vietinės rinkliavos administravimo tvarka, kurioje būtų numatytos vietinę rinkliavą administruojančioms
įstaigoms priskirtos vietinės rinkliavos surinkimo funkcijos, UNIPARK sistemos naudojimas, vietinės rinkliavos
apskaita, ataskaitų pateikimas, atsakomybė bei kontrolė;
nepakankamai reglamentuota nuotolinių nuskaitymo kortelių, suteikiančių teisę nemokamai įvažiuoti į Neringą,
skyrimo, naudojimo tvarka.
neužtikrintas kontrolės postuose tinkamas grynųjų pinigų saugojimas, nepatvirtinta elektroninių kasos aparatų
naudojimo tvarka, neatliekama pinigų inventorizacija;
nenustatyti surinktų vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą pajamų pervedimo į biudžetą terminai;
neužtikrinama vietinės rinkliavos surinkimo paslaugos sutarties priežiūros kontrolė.

45

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725, 11 straipsnis

46

Savivaldybės administracijai pateiktos 7 rekomendacijos, BĮ „Paslaugos Neringai“ – 2 rekomendacijos.
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Atlikus audito procedūras BĮ „Paslaugos Neringai“ (toliau – Įstaiga) nustatyta, kad 2020
metais Įstaiga Savivaldybės administracijos pavedimu47 2020 m. rinko vietinę rinkliavą už
automobilių stovėjimą. Įstaigos nuostatuose48 tokia veikla nenumatyta.
Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Neringos savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis
automobiliams statyti nuostatuose49 (toliau – Rinkliavos nuostatai) numatyta, kad mokamų vietų
automobiliams statyti priežiūrą ir aptarnavimą organizuoja Savivaldybės administracija.
Savivaldybės administracija pavedė BĮ „Paslaugos Neringai“ 2020 m. rinkti vietinę rinkliavą už
automobilių stovėjimą, tačiau nenustatė šios rinkliavos administravimo, atsiskaitymų už rinkliavos
surinkimą tvarkos:
Administracija nenurodė, į kokią sąskaitą ir kokiais terminais surinktos vietinės rinkliavos įplaukos turi būti
pervedamos į biudžetą, kokia tvarka juridiniai asmenys sumoka vietinę rinkliavą (pagal nuostatų 6.7. papunktį), kokie
veiksmai atliekami, nustačius vietinės rinkliavos mokėjimo pažeidimą, kaip kontroliuojami darbuotojų, tvarkančių
duomenis apie galimus pažeidimus, veiksmai, nenumatytos kontrolės procedūros / priemonės.

Pastebėjimas. BĮ „Paslaugos Neringai“ direktorei yra pateikta rekomendacija parengti
vietinės rinkliavos už naudojimąsi Neringos savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis
automobiliams statyti administravimo reglamentavimą, kadangi Savivaldybės administracija
pavedė BĮ „Paslaugos Neringai“ ir 2021 m. rinkti vietinę rinkliavą už naudojimąsi Neringos
savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti bei detalizavo vietinės
rinkliavos pajamų surinkimo, pervedimo į biudžetą terminus50.
3.2. Neužtikrinta tinkama viešojo pirkimo sutarties vykdymo kontrolė
Audito metu buvo vertinamas Savivaldybės strateginio veiklos plano programos „Ugdymo
ir sporto veikla“ priemonės 2.5.3.3.13 „Juodkrantės ikimokyklinio ir pradinio ugdymo sk. patalpų
optimizavimo pr. įgyvendinimas“51 vykdymas 2020 metais. Įgyvendinant priemonę buvo atlikti
Juodkrantės lopšelio darželio (Ievos Kalno g. 9, Neringa) paprastojo remonto darbai, kuriems
atlikti 2020 m. buvo numatyta skirti 340700,00 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų, panaudota
311735,33 Eur.
Atlikus Sutarties52 vykdymo vertinimą, nustatyta kad nebuvo vykdoma tinkama Sutarties
vykdymo priežiūra:

Neringos savivaldybės administracijos 2020 m. balandžio 16 d. raštas Nr. (4.16)V15-956 „Pavedimas“.
Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimas Nr. T1-84 „Dėl savivaldybės įmonės Neringos
savivaldybės butų ūkis pertvarkymo užbaigimo ir naujų nuostatų patvirtinimo“.
49
Patvirtnti Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T1-104 „Dėl vietinės rinkliavos už
naudojimąsi Neringos savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti“.
50
Neringos savivaldybės administracijos 2021-04-28 pavedimas Nr. (4.16)V15-983.
51
Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T1-12 „Dėl Neringos savivaldybės 2020–2022
metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
52
2019 m. gruodžio 10 d. Juodkrantės lopšelio darželio adresu Ievos Kalno g. 9, Neringa, paprastojo remonto darbų
viešojo pirkimo sutartis Nr. V31-200.
47
48
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Administracijai ir Rangovui pasirašius susitarimus dėl papildomų darbų, nebuvo atnaujinamas darbų grafikas 53, kurio
tinkamą vykdymą turėjo kontroliuoti statinio statybos techninis prižiūrėtoja s54.
Rangovas Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo) draudimo liudijimą 55 pateikė
vėliau nei Sutartyje buvo nustatytas terminas 56. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas nebuvo pratęstas, nors
darbus Rangovas vykdė iki 2020 m. gruodžio mėn.57.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas garantuoja, kad perkančiajai organizacijai bus atlyginti
nuostoliai, atsiradę rangovui pažeidus sutartį, todėl perkančioji organizacija turi pareigą užtikrinti
tinkamą sutarties vykdymo priežiūrą ir sutartį vykdyti vadovaujantis jos nuostatomis.
3.3.Neapskaityti kiemo statiniai
Atliekant audito procedūras nustatyta, kad Administracijoje neapskaityti kiemo statiniai
(unikalus Nr. 2397-5000-4026), priklausantys pastatui-bendrabučiui adresu: Skruzdynės g. 6,
Neringa, kuris buvo perduotas valdyti patikėjimo teise BĮ „Paslaugos Neringai“ (kiemo statiniai
nebuvo perduoti). Pagal Nekilnojamojo turo registro duomenis kiemo statiniai nuo 1998-12-29 yra
Savivaldybės nuosavybė58.
3.4. Nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė nėra žinoma
Neringos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo
teise valdomo turto ataskaitoje59 (toliau – Turto ataskaita) nurodytos devynios Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančios nekilnojamosios kultūros vertybės. Audito metu nustatyta, kad
Savivaldybei nuosavybės teise priklauso daugiau Kultūros vertybių registre įregistruotų
nekilnojamojo turto objektų. Sutikrinus Kultūros vertybių registre60 įregistruotus ir VSS61
buhalterinėje apskaitoje apskaitomus pastatus, nustatyta, kad dvidešimt Savivaldybės
nekilnojamųjų kultūros vertybių yra apskaitomos ne kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, bet
kaip gyvenamieji, negyvenamieji pastatai, kiti statiniai, finansinėse ataskaitose neatskleista jų

Darbų grafikas buvo atnaujintas vieną kartą 2021 m. kovo mėn.
Sutarties 43 punktas.
55
Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo, griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos
darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas Nr. 588710289, draudimo laikotarpis nuo 2019-12-27 iki 202008-18.
56
Pagal Sutarties 35 p. turėjo pateikti per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo, t.y. iki 2019-12-20, pateikė
2020-01-02 (per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą).
57
Darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašytas 2020-12-23.
58
Nuosavybės įregistravimo pagrindas: 1998-12-29 Perdavimo-priėmimo aktas.
59
Neringos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto ataskaitos
Nr. VV-302 3 priedas.
60
Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/ .
61
Savivaldybės administracijoje, BĮ „Paslaugos Neringai“, BĮ „Neringos muziejai“, Neringos meno mokykloje, L. Rėzos
kultūros centre.
53
54
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tikroji vertė (KFAR atvaizduota likutine verte), kaip reglamentuota 12-ojo VSAFAS62 (žr. 3
priedą):
Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinyje neatskleidė 15 nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios
vertės, L. Rėzos kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinyje – 1 nekilnojamosios kultūros vertybės tikrosios vertės,
BĮ „Neringos muziejai“ finansinių ataskaitų rinkinyje – 2 nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės, BĮ
„Paslaugos Neringai“ finansinių ataskaitų rinkinyje – 1 nekilnojamosios kultūros vertybės tikrosios vertės, Neringos
meno mokykla finansinių ataskaitų rinkinyje – 1 nekilnojamosios kultūros vertybės tikrosios vertės.

Neskiriant pakankamai dėmesio kultūros vertybių apskaitai teritorijoje, kuri yra įtraukta į
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, neatliekant kultūros paveldo būklės vertinimo bei stebėsenos,
nevykdant vertybių naudojimo priežiūros, neužtikrinamas kultūros paveldo apsaugos
administravimas63 bei savivaldybių savarankiškosios funkcijos64 - savivaldybės žinioje esančių
nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymas ir apsauga – įgyvendinimas.
BĮ „Paslaugos Neringai“ patikėjimo teise valdomas pastatas-bendrabutis adresu:
Skruzdynės g. 6, Neringa, (vila "Helene), įtrauktas į Kultūros vertybių registrą, buvo perduotas 24
metams neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Vilniaus universiteto
ligoninei Santaros klinikos“65. Įvertinus panaudos sutarčių vykdymo kontrolę BĮ „Paslaugos
Neringai“, nustatyta, kad nebuvo kontroliuojama, ar panaudos gavėjas savivaldybės turtą naudoja
pagal paskirtį, ar vykdo veiklą, dėl kurios buvo perduotas savivaldybės turtas, ar vykdo visas
sutartyje nustatytas sąlygas. Pastatas-bendrabutis, vykdant Savivaldybės tarybos sprendimą66
kartu su kitais BĮ „Paslaugos Neringai“ patikėjimo teise valdomais nekilnojamojo turto objektais
(iš viso 3 vnt.) 2021-04-23 perduotas Savivaldybės administracijai67. Informacija apie panaudos
pagrindais perduotą pastatą-bendrabutį adresu: Skruzdynės g. 6, Neringa, Savivaldybės interneto
svetainėje paskelbta audito metu.
3.5. Neparduodamas nereikalingas ir nenaudojamas nekilnojamasis turtas
Savivaldybė yra atsakinga už tai, kad savivaldybės turtas būtų valdomas, naudojamas
ir disponuojama juo vadovaujantis visuomeninės naudos, racionalumo ir viešosios teisės
principais. Savivaldybė turi apleisto turto68, kuris Tarybos sprendimu69 2016 metais yra

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1K-174 "Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“.
63
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, 1994-12-22 Nr. I-733, 6 straipsnio 3, 4
dalys.
64
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, 1994-07-07 Nr. I-533, 6 straipsnio 26 punktas.
65
Panaudos sutartis 1999-05-28 Nr. 435, sutarties terminas nuo 1999-06-01 iki 2024-01-01.
66
Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T1-19 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo
turto perdavimo“.
67
Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktas 202104-23 Nr. TP-3.
68
Pastatas-prekybos patalpos adresu: Pervalkos g. 3, Neringa.
69
Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 21 d. sprendimas Nr. T1-132 „Dėl viešame aukcione parduodamo
Neringos savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“.
62
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įtrauktas į Viešame aukcione parduodamo Neringos savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų
nekilnojamųjų daiktų sąrašą, tačiau nebuvo organizuojamas tokio turto pardavimas.
Realizavus turtą gautos pajamos būtų skiriamos Savivaldybės aktualioms problemoms spręsti,
užtikrinant visuomenės interesų tenkinimą.
3.6. Darbo užmokesčiui skirtų asignavimų naudojimas
Atlikus audito procedūras darbo užmokesčio srityje, nustatyta:
•

specialistams, dirbantiems pagal darbo sutartis, skiriami priedai, tačiau ne visuose
įsakymuose, darbuotojų prašymuose skirti priedus suformuluotos užduotys, konkretizuota,
už ką skiriami priedai;

•

Darbo apmokėjimo sistema nėra pakankamai aiški ir skaidri70:

Darbo apmokėjimo sistemoje, nesivadovaujant Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir
komisijų narių atlygio už darbą įstatymo71 nuostatomis, nedetalizuota 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.), nėra nustatyti pagal kiekvieną kriterijų konkretūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų dydžiai (XI
skyriuje nurodyti pareigybių koeficientų intervalai nuo-iki), kokiais kriterijais vadovaujantis koeficientas gali būti
didinamas (pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą
įstatyme nurodytus kriterijus: atsižvelgiant į įstaigos grupę, pareigybės lygį, pareigybių sąraše nustatytą darbuotojų
pareigybių skaičių, vadovaujamo darbo patirtį, profesinio darbo patirtį, veiklos sudėtingumą; darbo krūvį;
atsakomybės lygį, kitus kriterijus); nedetalizuota kintamosios dalies nustatymo tvarka ir procentiniai dydžiai,
nenurodyta, kad priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų nustatytos pareiginės
algos pastoviosios dalies dydžio, nenustatyta priemokų ir premijų skyrimo tvarka.
atskirais atvejais įstaigos darbuotojams buvo mokamos priemokos, nenurodant, kokius papildomus darbus ar užduotis
jie vykdys72.

•

Pagal atostoginių kaupinių žiniaraščius 2020-12-31 yra darbuotojų, kurie nepanaudoję
kasmetinių atostogų nuo 65 iki 83 darbo dienų. Tai turi įtakos finansiniams
įsipareigojimams73.
Dėl nepakankamai reglamentuotos Darbo apmokėjimo sistemos, priemokų skyrimo

tvarkos rekomendavome tikslinti Darbo apmokėjimo sistemą, kuri turėtų būti tiksli ir aiški,
garantuojanti vienodą ir pagrįstą atlygį už darbo rezultatus, profesinį tobulėjimą, papildomus
darbus ir funkcijas.
3.7

Turto ataskaita nepakankamai informatyvi

Įvertinus Turto ataskaitoje pateiktą informaciją, pastebėta, kad ji yra parengta finansinių
ataskaitų pagrindu, tačiau nėra pakankamai informatyvi, joje nepateikta nekilnojamajam turtui
BĮ Paslaugos Neringai direktoriaus 2019-06-28 įsakymas Nr. VO-115 „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą
įstatymo, 2017-01-17 Nr. XIII-198 ,5 straipsnio 3 dalis.
72
BĮ Paslaugos Neringai direktoriaus 2020-12-29 įsakymas Nr. VO-308, 2020-12-29 įsakymas Nr. VO-305, 2020-1228 įsakymas Nr.VO-300.
70
71

73

Savivaldybės administracijoje.
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valdyti reikalinga informacija: savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ar jų
dalių valdymo, naudojimo ir disponavimo jais apžvalga, panaudojimo efektyvumo rodiklių
analizė, neanalizuojami duomenys apie savivaldybės funkcijoms vykdyti nereikalingo,
nenaudojamo nekilnojamojo turto apimtis ir jo išlaikymo išlaidas, nuomojamo ir išsinuomoto
nekilnojamojo turto apimtis, pajamas, gaunamas iš nekilnojamojo turto nuomos, ir nekilnojamojo
turto nuomos išlaidas.
Efektyvus turto valdymas užtikrinamas ne tik priimant reikalingus turto valdymo
sprendimus, bet ir vertinant, kaip valdomas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas.
Turto ataskaitoje pateikus išsamią informaciją apie turto apimtis, valdymo rezultatus, būtų galima
ja pasinaudoti priimant sprendimus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo
turto valdymo.
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
Neringos savivaldybės administracija
2021 m. liepos d.
Eil.
Nr.
1

1

Rekomendacijos
įgyvendinimo terminas
(data)*

Rekomendacija
2

Užtikrinti
1
panaudos sutarties, kuria
Savivaldybės
pastatas
adresu:
Skruzdynės g. 6, Neringa, perduotas
neatlygintinai
naudotis
viešajai
įstaigai, vykdymo kontrolę.

•

Priemonės
ir
veiksmai
rekomendacijai įgyvendinti *

3

2021-12-31

4

Biudžeto skyriui pavesta
vykdyti panaudos sutarties
vykdymo kontrolę bei pateikti
išvadas dėl sutarties vykdymo.

priemones ir terminus rekomendacijoms įgyvendinti pateikė subjektas.

Atstovas, atsakingas už Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informavimą
apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais iki 2022 m. sausio 10 d., Biudžeto
skyriaus vedėja Janina Kobozeva.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 8
punkto nuostatomis, apie rekomendacijų vykdymą informuoti Neringos savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybą iki 2021-01-15.
Savivaldybės kontrolierė

Jolanta Kičiatovienė

Vyriausioji specialistė

Aušra Verbovienė
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PRIEDAI
Audito ataskaitos „Neringos savivaldybės
2020 metų konsoliduotųjų finansinių ir
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
teisingumo bei biudžeto lėšų ir turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo jais
teisėtumo vertinimas“
1 priedas
AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito tikslai:
•

atlikti Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo (BVAR) ir finansinių
ataskaitų rinkinių (KFAR) auditą, įvertinti rinkiniuose pateiktų duomenų teisingumą ir
pareikšti nepriklausomą nuomonę;

•

įvertinti savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą
pasirinktose srityse.
Auditas atliktas:

•

pagal Valstybinio audito reikalavimus74, tarptautinius audito standartus (TAS)75 ir
tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus76.

•

siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad konsoliduotose finansinėse ir biudžeto
vykdymo ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, ir įvertinti, ar Savivaldybės biudžeto
lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas
neįmanomas dėl įgimtų audito ir vidaus kontrolės apribojimų bei to fakto, kad netikrinome
visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių.
Nustatyti dalykai skirstomi į turinčius reikšmingą įtaką subjekto ataskaitų rinkinio

teisingumui ir jos neturinčius. Reikšmingu dalyku Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinyje laikoma apskaitos klaida ar jų visuma, turinti įtakos vienam konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų straipsniui, viršijanti 429,8 tūkst.. Eur (apskaičiuota atsižvelgiant į pasirinktą
reikšmingumą), taip pat kokybiškai reikšmingu yra laikoma svarbiausių vidaus kontrolės
priemonių nebuvimas ar jų nesilaikymas. Reikšmingu dalyku Savivaldybės BVA yra laikoma
apskaitos klaida ar jų visuma, viršijanti 117,5 tūkst. Eur. Kokybinį reikšmingumą naudojame
nustatytų dalykų vertinimui tais atvejais, kai iškraipymų suma (nors yra mažesnė už kiekybinį
reikšmingumą) gali daryti įtaką vartotojų priimamiems sprendimams.
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 “Dėl Valstybinio audito
reikalavimų patvirtinimo”
75
Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos išleisti
Tarptautiniai audito standartai (Lietuvos audito rūmų išversti į lietuvių kalbą, https://lar.lt/www/new/page.php?326).
76
Finansinio audito (1000 – 1810 TAAIS) ir atitikties audito (4000, 4200 TAAIS) standartai
(http://www.vkontrole.lt/page.aspx?id=350)
74
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Siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad Savivaldybės konsoliduotose ataskaitose nėra
reikšmingų iškraipymų, o biudžeto lėšos ir turtas valdomi ir naudojami teisėtai, atsirinkome
svarbius subjektus, kuriuose atlikome audito procedūras:
•

Savivaldybės administracija, BĮ „Paslaugos Neringai“.

•

BĮ Neringos muziejai, Neringos meno mokykla, L. Rėzos kultūros centras (audito
procedūros turto srityje).

Audito apimtis ir metodai
Audituotos
2020
metų Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (KFAR)
(konsoliduotos) finansinės ir konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita, konsoliduotoji veiklos
biudžeto vykdymo ataskaitos
rezultatų ataskaita, konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita ir
konsoliduotoji grynojo turto pokyčių ataskaita bei konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais.
Savivaldybės KFAR Tarnybai pateiktas 2021-06-09 raštu Nr. V151312 (reg. Nr.K8-35).
Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
(KBVAR) ir kitos ataskaitos:
Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita (forma Nr. 1-sav.);
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2-sav.);
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas;
Skolinių įsipareigojimų 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita (Valdžios
sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir
skelbimo taisyklių 10 priedas);
Mokėtinų sumų 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita (Valdžios sektoriaus
subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo
taisyklių 9 priedas).
Savivaldybės KBVAR Tarnybai pateiktas 2021-04-21 raštu Nr. V151927 (reg. Nr.K8-29).
2020 m. pradžios ir pabaigos 2020m. pradžioje turto ir atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų
turto ir atitinkami finansavimo ir grynojo turto likutis sudarė 56628,77 tūkst. Eur, pabaigoje -57346,47
sumų, įsipareigojimų ir grynojo tūkst. Eur.
turto likučiai
2020 m. pajamos, sąnaudos ir Pagrindinės veiklos pajamos 14620,33 tūkst. Eur, sąnaudos -14618,61
patirtos išlaidos
tūkst. Eur. Savivaldybės pagrindinės veiklos rezultatas teigiamas –
pajamos viršijo išlaidas 1,72 tūkst. Eur.
2020 m. biudžetas
Savivaldybės biudžetas gavo 18501,8 tūkst. Eur pajamų, ir patyrė
15656,3 tūkst. Eur. išlaidų.
2020 m. savivaldybės skoliniai Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė
įsipareigojimai
1202,6 tūkst. Eur., iš to skaičiaus 914 tūkst. Eur valstybės biudžeto
trumpalaikė paskola, 276,4 tūkst. Eur AB Swedbank ir 12,2 tūkst. Eur
Šiaulių banko paskolos gyvenamųjų namų statybai.
Vykdomos
programos
ir Savivaldybės 2020 metų biudžete patvirtintos 8 programos.
asignavimų
valdytojams Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti 12 asignavimų
patvirtinti asignavimai
valdytojų, asignavimų planas (su patikslinimais) yra 19870,2 tūkst.
Eur.
Savivaldybės administracijai skirta 12534,4 tūkst. Eur arba 64,3 proc.
Savivaldybės biudžeto lėšų, Administracija vykdė Savivaldybės 2020 2022 metų strateginiame veiklos plane patvirtintų visų 8 programų
priemones.
Veikusios
pavaldžios, Audito metu vertinome 12 biudžetinių įstaigų biudžeto vykdymo
kontroliuojamos įstaigos
ataskaitų pagrindu sudaryto 2020 m. BVAR duomenis ir 17 subjektų
(12 biudžetinių įstaigų, 1 fondo ir 4 VSS) finansinių ataskaitų pagrindu
sudaryto 2020 metų KFAR duomenis (sąrašas 2 priede).
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Audito apimties apribojimai

Audito apimties apribojimų nebuvo.

Vertintos sritys ir jose atliktos procedūros
2020 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, įsipareigojimų ir sąnaudų.
Subjektuose įvertinome turto inventorizacijos atlikimo tinkamumą. Taip
Turto sritis
pat atrankos būdu buvo įvertintas turto įsigijimo, nurašymo,
amortizacijos, nusidėvėjimo skaičiavimo ūkinių operacijų registravimas
apskaitos registruose (teisinga verte, esant pagrindžiamiems
dokumentams, tinkamomis sąskaitų korespondencijomis). Įvertinome
turto balansinės vertės ir finansavimo sumų likučių atitiktį.
Atrankos būdu vertinome:
Sąnaudų sritis
• sąnaudų pripažinimą ir registravimą;
• atostogų rezervo paskaičiavimą;
• atvaizdavimą tinkamuose ataskaitų straipsniuose.
Bendras ataskaitų rinkinio ir Patikrinome apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų
konsolidavimo
proceso pagrįstumą.
vertinimas
Įvertinta, ar į SKFAR įtraukti visi teisės aktais numatyti konsoliduoti VSS,
įvertintos SKFAR korektiškumo tikrinimo ataskaitos, patikrinta, ar atskirų
SKFAR ataskaitų duomenys sutampa.
Patikrinome konsolidavimo metu atliktų koregavimų tinkamumą,
išsamumą ir tikslumą.
Patikrinome bendrą ataskaitų rinkinių pateikimą, struktūrą ir turinį,
įskaitant atskleidimą, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti ūkiniai
įvykiai taip, kad atitiktų VSAFAS reikalavimus, o biudžeto vykdymo
ataskaitose - biudžeto ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių reikalavimus.
2020 m. biudžeto asignavimų panaudojimo vertinimas
Atlikus
audituojamo
subjekto veiklos vidaus
kontrolės sistemų tyrimą,
nustatytos
kiekybiškai
reikšmingos sritys, kuriose
egzistuoja neatitikties rizika
Asignavimų panaudojimas

Turto valdymo ir apskaitos
sritis

Teisės aktai, kuriems
vertinta atitiktis

Biudžeto išlaidų srityje kiekybiškai reikšmingiausia ir dėl rizikos – darbo
užmokesčio sritis (darbo apmokėjimo sąlygų nustatymo teisėtumas,
skaičiavimo teisingumas, išmokų, priedų skyrimas).
Ilgalaikio turto įsigijimo sritis.
Atrinktose įstaigose (Savivaldybės administracija, BĮ „Paslaugos
Neringai“) atlikome audito procedūras ir vertinome, ar pagrįstai ir teisėtai
panaudotos lėšos darbo užmokesčiui, ar turtas įsigytas teisės aktų
nustatyta tvarka, ar išlaidos turtui įsigyti buvo suplanuotos ir neviršijo
patvirtinto asignavimų plano.
Vertinta, ar inventorizuotas visas turtas, nekilnojamas turtas įregistruotas
viešuose registruose, panaudos sutarčių vykdymo kontrolė.
1. Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
5. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas.
6. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.
7. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimas Nr. 543
“Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo“.
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr. 719
„Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo”.
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10.
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais
patvirtinti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartai.
11.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-31
įsakymas Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių
įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo
ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo”.
12.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-11
įsakymas Nr. 1K-361 „Dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio teikimo Finansų ministerijai taisyklių ir ataskaitų
formų patvirtinimo”.
13.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005-05-25
įsakymas Nr. 1K-170 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų
buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo”.
14.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-07-03
įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos
patvirtinimo“.
15.
Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d.
sprendimas Nr. T1-15 “Dėl Neringos savivaldybės vietinės
reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo”.
• Neringos savivaldybės tarybos sprendimai, reglamentuojantys
biudžeto sudarymą ir vykdymą, turto valdymą ir naudojimą,
programų finansavimą.
• kiti teisės aktai.

Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai finansinio (teisėtumo) audito
nuomonei pareikšti.
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Audito ataskaitos „Neringos savivaldybės
2020 metų konsoliduotųjų finansinių ir
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
teisingumo bei biudžeto lėšų ir turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo jais
teisėtumo vertinimas“
2 priedas

1 LENTELĖ. SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOJAMŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTŲ GRUPĖS SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Subjekto pavadinimas

1
2
3
4
5
6
7

Neringos gimnazija
Nidos lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"
Neringos meno mokykla
Neringos sporto mokykla
Liudviko Rėzos kultūros centras
Neringos muziejai
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji
biblioteka
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras
"Agila"
Neringos savivaldybės administracija
Paslaugos Neringai
Neringos socialinių paslaugų centras
Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Neringos savivaldybės iždas
Viešoji įstaiga Neringos pirminės sveikatos
priežiūros centras
Thomo Manno kultūros centras
Vaikų globos namai “Aušros žvaigždė”
VšĮ Nidos oro parkas

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Konsoliduojama
Savivaldybės
konsoliduotųjų
finansinių
ataskaitų
rinkinyje
√
√
√
√
√
√
√

Konsoliduojama
Savivaldybės
konsoliduotųjų
biudžeto
vykdymo
ataskaitų
rinkinyje
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
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2 LENTELĖ. SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ, KITŲ SUBJEKTŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Juridinio
asmens Adresas
pavadinimas, kodas

1

UAB
„Neringos
komunalininkas“,
152703524
UAB
„Neringos
vanduo“, 152767676

2

3

4

5

6

Įstatinis
kapitalas
tūkst. Eur
sav. 1597,6
m.

Neringos
Neringos
Taikos g. 45
Neringos
sav.
Neringos m. G. D.
Kuverto g. 11
Neringos
sav.
Neringos
m.
Taikos g. 4A
Neringos
sav.
Neringos
m.
Taikos g. 58
Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos
m.
Ryšininkų g. 11

UAB
„Neringos
energija“,
152768582
Uždaroji
akcinė
bendrovė "Felikso
užeiga", 252761980
Akcinė
bendrovė
"KLAIPĖDOS
VANDUO",
140089260
Klaipėdos m. sav.
Uždaroji akcinė
Klaipėdos
m.
bendrovė
Liepų
g.
15
Klaipėdos regiono
atliekų tvarkymo
centras,163743744

Savivaldybės Savivaldybės
dalis tūkst. dalis proc.
Eur
1597,6
100

1339,5

1339,5

100

728,6

679,4

93,2

18,3

1,5

8,2

61441,5

569,9

0,9

1442,4

94,2

6,5

Audito ataskaitos „Neringos savivaldybės
2020 metų konsoliduotųjų finansinių ir
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
teisingumo bei biudžeto lėšų ir turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo jais
teisėtumo vertinimas“
3 priedas
NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ, 2020 M. NERINGOS SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYJE
PARODYTŲ LIKUTINE VERTE, SĄRAŠAS

Įstaiga,
valdanti turtą

Ilgalaikis
materialusis
nematerialusis turtas

1

Neringos
savivaldybės
administracija

2

Neringos
savivaldybės
administracija

3

Neringos
savivaldybės
administracija

4

Neringos
savivaldybės
administracija

Patalpa-butas. unik.Nr.23960000-1019:0004,
bendras
pl.34,33 kv.m., adresas Taikos
g. 3-5, Neringa
Patalpa-butas. unik.Nr.23960000-1019:0005,
bendras
pl.32,45 kv.m. ,adresas Taikos
g. 3-6, Neringa
Patalpa-butas. unik.Nr.23960000-1019:0006,
bendras
pl.33,69 kv.m., adresas Taikos
g. 3-7, Neringa
Pastogė neįrengta 58/100,
unik.Nr.:4400-47588427:6303 statybos m. 1905,
bendr.pl.36,93
kv.m.(21,41
kv.m.prikl.Neringos
saviv.nuosavybės
t.),
pagr.pl.36,93

Ei.
Nr.

ir

Nusidėvėjimo
/ nuvertėjimo
nurašymas
per laikotarpį

Nusidėvėjimo
(amortizacijos)
/ nuvertėjimo
likutis 202012-31

Turto
likutinė
vertė
2019-1231 FBA

Unikalus
objekto
Nr. KVR

Įregistravimo
Kultūros
vertybių
registre data

11,3

961

1992-05-05

10,85

10,73

961

1992-05-05

5,75

11,17

11,05

961

1992-05-05

90,53

3 828,47

3 789,67

1235

1992-05-27

Inventorinis
numeris

Įsigijimo
data

Gyvenamieji
pastatai

IT-001575

2016.09.01

0,12

5,82

11,42

Gyvenamieji
pastatai

IT-001576

2016.09.01

0,12

5,45

Gyvenamieji
pastatai

IT-001577

2016.09.01

0,12

Gyvenamieji
pastatai

IT-001788

2018.06.20

0,00

Ilgalaikis
grupė

turto

Turto
likutinė
vertė
2020-1231 FBA

31
kv.m.Adresas:Lotmiškio
g.13A-4, Neringa

5

Neringos
savivaldybės
administracija

6

Neringos
savivaldybės
administracija

7

Neringos
savivaldybės
administracija

8

Neringos
savivaldybės
administracija

9

Neringos
savivaldybės
administracija

10

Neringos
savivaldybės
administracija

11

Neringos
savivaldybės
administracija

12

Neringos
savivaldybės
administracija

Patalpa-butas. unik.Nr.23935000-6017:0002,
bendras
pl.53,58 kv.m.,adresas Preilos
g.57-2, Neringa
Patalpa-butas. unik.Nr.23935000-6017:0003,
bendras
pl.63,69 kv.m.,adresas Preilos
g.57-3, Neringa
Patalpa-butas. unik.Nr.23935000-6017:0004,
bendras
pl.47,22 kv.m.,adresas Preilos
g.57-4, Neringa
Patalpa-butas. unik.Nr.23930000-6016:0009,
bendras
pl.43,34
kv.m.,adresas
Pamario g.31-3, Neringa
Patalpa-butas. unik.Nr.23930000-6016:0008,
bendras
pl.34,12
kv.m.,adresas
Pamario g.31-7, Neringa
Patalpa-butas. unik.Nr.23934000-4018:0002,
bendras
pl.46,32
kv.m.,adresas
Pervalkos g.42-2, Neringa
Patalpa-butas. unik.Nr.23924000-4018:0003,
bendras
pl.23,42
kv.m.,adresas
Pervalkos g.42-3, Neringa
Pastatas-gyvenamasis
namas(60/100) unik.Nr.23905000-1020, bendras pl.46,31,
adresas Lotmiškio g.13A-1,
Neringa

Gyvenamieji
pastatai

IT-001565

2016.09.01

0,00

18,88

0,28

0,27

1279

1992-05-28

Gyvenamieji
pastatai

IT-001566

2016.09.01

0,00

22,49

0,28

0,27

1279

1992-05-28

Gyvenamieji
pastatai

IT-001567

2016.09.01

0,00

16,61

0,28

0,27

1279

1992-05-28

Gyvenamieji
pastatai

IT-001556

2016.09.01

0,00

17,96

0,28

0,27

1228

1992-05-27

Gyvenamieji
pastatai

IT-001557

2016.09.01

0,00

14,09

0,28

0,27

1228

1992-05-27

Gyvenamieji
pastatai

IT-001558

2016.09.01

0,00

13,76

0,28

0,27

1264

1992-05-28

Gyvenamieji
pastatai

IT-001559

2016.09.01

0,00

6,83

0,28

0,27

1264

1992-05-28

Gyvenamieji
pastatai

IT-001553

2016.09.01

0,00

19,29

0,28

0,27

1235

1992-05-27

32
13

Neringos
savivaldybės
administracija

Pastatas-gyvenamasis
namas(45/100).unik.Nr.23915000-2016, bendras pl.34,20,
adresas Naglių g.15-2, Neringa

Gyvenamieji
pastatai

IT-001554

2016.09.01

0,00

16,47

0,00

0,00

1205

1992-05-27

14

Neringos
savivaldybės
administracija
Neringos
savivaldybės
administracija
L. Rėzos
kultūros
centras

Nidos senosios (etnografinės)
kapinės (ES)

Infrastruktūros ir
kiti statiniai

01200036

2011.08.30

1.775,72

26.315,46

38.473,93

36.698,21

10783

1993-02-08

Preilos senosios (etnografinės)
kapinės (ES)

Infrastruktūros ir
kiti statiniai

01200037

2011.08.30

1.044,60

15.480,46

22.632,80

21.588,20

22327

1996-12-23

Pastatas-mokykla, Neringos
sav., Neringos m., L. Rėzos g.
8B, unikalus Nr. 2390-50002017
Mokyklos pastatas , Neringos
sav., Neringos m., Pamario g.
4
Pastatas Švyturys, Neringos
sav., Neringos m., Taikos g.
36A
Pastato Švyturys generatorinė,
Neringos sav., Neringos m.,
Taikos g. 36A
pastatas "Nendrė" , Neringos
sav., Neringos m., Skruzdynės
g. 6

Pastatai

00003

2016.04.30

5538,84

136998,24

250172,45

244633,61

29873

2004-12-31

Pastatai

012/0044

2006.12.31

4406,82

66103,41

419454,17

415047,35

20928

1994-01-31

15

16

17

18

Neringos
meno
mokykla
Neringos
muziejai

19

Neringos
muziejai

20

BĮ Paslaugos
Neringai

Bendra suma

Negyvenamieji
pastatai

1200012

2020.01.01

0

2918,61

0

41560

2017-10-23

Negyvenamieji
pastatai

1200014

2020.01.01

0

231,88

0

41560

2017-10-23

1998.10.10

106,68

1924,1

7781,75

7675,07

1211

1992-05-27

12873,02

250226,09

742379,25

729467,35

Pastatai

Skruzdyne

