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AUDITO ATASKAITA
DöL KALVARIJOS SAVIVALDYBöS 2008 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO
ATASKAITOS
2009 m. balandžio 23 d. Nr. TK-7-(3.1-16)
Kalvarija

Įžanga
Vadovaudamasis Kalvarijos savivaldyb÷s kontrolieriaus 2009 metų veiklos planu,
suderintu su Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos Kontrol÷s komitetu, rengiu biudžeto įvykdymo
ataskaitos išvadą, atlikdamas 2008 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos auditą.
Audituojamas subjektas – Kalvarijos savivaldyb÷s administracija, Laisv÷s g. 2, Kalvarija.
Juridinio asmens kodas 188751268. Steig÷jas – Kalvarijos savivaldyb÷s taryba. Identifikavimo
kodas 188744836.
Audituotu laikotarpiu administracijos direktore dirbo Laimut÷ Misiukevičien÷, Finansų
skyriaus ved÷ja – Laima Trečiokien÷.
Audito tikslas
Nustatyti ir įvertinti, kaip buvo vykdomas 2008 m. savivaldyb÷s biudžetas (pajamų planin÷
užduotis ir asignavimų panaudojimas), nustatyti, ar 2008 metų savivaldyb÷s biudžeto įvykdymo
ataskaita sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teis÷s aktais, surinkti
patikimus ir pakankamus įrodymus, suteikiančius pagrindą tvirtinti, jog ataskaitoje n÷ra reikšmingų
informacijos iškraipymų, taip pat įvertinti vidaus kontrolę, įskaitant finansų valdymą, turto
(valstyb÷s ir savivaldyb÷s) valdymo, naudojimo, disponavimo juo teis÷tumą ir pareikšti
nepriklausomą nuomonę d÷l finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo.
Biudžeto įvykdymo ataskaitos vertinimas atliktas pagal Vietos savivaldos įstatymo ir
Valstybinio audito reikalavimus.
Atliktų finansinių auditų pagrindu kontrolierius pareng÷ išvadą d÷l 2008 m. Kalvarijos
savivaldyb÷s biudžeto įvykdymo ataskaitos. Ja siekiama pateikti tarybai išvadą apie tai, kaip 2008
m. buvo vykdomas savivaldyb÷s biudžetas.
Audito metu taikytos šios audito įrodymų rinkimo procedūros: dokumentų nagrin÷jimas,
skaičiavimų atlikimas atskirų ataskaitinių laikotarpių duomenims palyginti, informacijos gavimas iš
apklausos žodžiu.
Savivaldyb÷s 2008 metų biudžeto sudarymas ir vykdymas.
Savivaldyb÷s biudžeto vykdymą organizuoja savivaldyb÷s administracija. Biudžeto
vykdymo rezultatai nurodomi įvykdymo ataskaitoje. 2008 m. biudžeto įvykdymo ataskaitą pareng÷
savivaldyb÷s administracijos Finansų ir biudžeto planavimo skyrius, vadovaudamasis savivaldyb÷s
biudžeto apskaitos duomenimis – į biudžetą gautų pajamų ir asignavimų valdytojų pateiktomis
biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitomis. Rengiant ataskaitą, vadovautasi finansų ministro
2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. lK-413 (pakeitimai 2006-02-06 Nr. 1K-048, 2006-12-20 Nr.
1K-421, 2007-02-23 Nr. 1K-062, 2007-03-27 Nr. 1K-124, 2008-12-31 Nr. 1K-474, 2009-02-13 Nr.

1K-036, 2009-03-12 Nr. 1K-060, 2009-04-07 Nr. 1K-090) patvirtintomis Valstyb÷s ir savivaldybių
biudžeto vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatų vykdymo ataskaitų
sudarymo taisykl÷mis ir šiuo įsakymu patvirtintomis metin÷mis finansin÷s atskaitomyb÷s
formomis.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsniu,
Kalvarijos savivaldyb÷s taryba 2008 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. T-19-1 patvirtino Kalvarijos
savivaldyb÷s 2008 metų biudžetą – pajamas ir išlaidas, kurias sudar÷ 28 349,9 tūkst. Lt,
apyvartos l÷šos – 49,4 tūkst. Lt.
Vadovaujantis LR Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 5 dalimi, 2008 metų
savivaldyb÷s biudžetas buvo patvirtintas v÷liau nei numatyta įstatymo nuostatuose (LR 2008 metų
valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai patvirtinti 2007 m. gruodžio 6 d.
įstatymu Nr. X-1353, paskelbtu 2007 m. gruodžio 15 d. leidinyje „Valstyb÷s žinios“ Nr. 132-5356).
Savivaldyb÷s biudžetas turi būti patvirtintas per du m÷nesius nuo min÷tų rodiklių patvirtinimo.
Patvirtintas 2008 metų savivaldyb÷s biudžetas didesnis 4 801,2 tūkst. Lt už patvirtintą
2007 metais biudžetą. Savivaldyb÷s pajamų ir asignavimų planas per 2008 metus buvo tikslinamas
10 kartų.
1 lentel÷je ir 1 diagramoje pateikta 2005-2008 metų patvirtinto ir patikslinto biudžeto
kitimo dinamika.
1 lentel÷
Metai
Patvirtintas
Patikslintas
biudžetas (tūkst. Lt) biudžetas (tūkst. Lt)
2005
2006
2007
2008

17 924,0
19 655,5
23 548,7
28 349,9

19 869,1
21 506,0
23 927,8
28 840,0

1 diagrama. Savivaldyb÷s biudžeto įvykdymo kitimo tendencijos 2005-2008 metais, tūkst.
Lt
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Pagal savivaldyb÷s biudžeto įvykdymo 2008-12-31 ataskaitą patikslintas 2008 metų
savivaldyb÷s pajamų ir išlaidų planas – 28 840 tūkst. Lt. Planas padid÷jo 490,1 tūkst. Lt Per
2008 metus buvo tikslintas biudžetas – padidinta speciali tikslin÷ dotacija valstybin÷ms
(perduotoms savivaldyb÷ms) funkcijoms atlikti –7,3 tūkst. Lt; mokinio krepšeliui finansuoti – 1,9
tūkst. Lt (iš viso speciali tikslin÷ dotacija padidinta 9,2 tūkst. Lt), padid÷jo kitos pajamos (už
prekes, paslaugas ir pan.), iš viso 92,2 tūkst. Lt.
Savivaldyb÷s biudžetas faktiškai gavo 27 808,0 tūkst. Lt pajamų. Tai 1 032,0 tūkst. Lt
mažiau nei patikslintame plane ir įvykdyta 96,42 proc. planuotų pajamų. Savivaldyb÷s biudžeto
gautų pajamų kitimo tendencijos 2005 – 2008 metais pateikiamos 2 diagramoje.

2 diagrama. Gauta pajamų į savivaldyb÷s biudžetą 2005 – 2008 metais, tūkst. Lt.
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Pajamos
Savivaldyb÷s biudžeto pajamas sudaro mokesčiai, dotacijos ir kitos pajamos. 3 diagramoje
parodyta 2008 metų savivaldyb÷s biudžeto pajamų struktūra procentais.
3 diagrama. 2008 metų biudžeto įvykdytų pajamų struktūra, proc.
0.05 3.27

Mokesčiai - 50,36
proc.

50.36

46.32

0

Iš kitų sav. gautos
mokinio krepšelio
l÷šos - 0 proc.
Dotacijos - 46,32
proc.
Material. ir nemat.
turto realizavimo
pajamos - 0,05 proc.
Kitos pajamos - 3,27
proc.

Faktiškai gautose įplaukose mokesčiai sudaro didžiausią dalį – 50,36 proc. Į savivaldyb÷s
biudžetą iki 2008-12-31 buvo gauta 13 938,0 tūkst. Lt mokesčių. Iš jų ataskaitiniais metais
didžiausia dalis teko gyventojų pajamų mokesčiui, kuris sudaro 96,57 proc. (13 459,6 tūkst. Lt) nuo
visų mokesčių sumos. Šio mokesčio planas įvykdytas 93,68 proc. Valstybin÷ mokesčių inspekcija į
savivaldyb÷s biudžetą perved÷ 5 183,6 tūkst. Lt gyventojų pajamų mokesčio. Palyginti su 2007
metais šio mokesčio pervesta 1 380,5 tūkst. Lt daugiau.
Turto mokesčių planas įvykdytas 97,03 proc. Skirtingai nuo 2007 metų, turto mokesčių
surinkta mažiau, ypač nekilnojamojo turto mokesčio (planas įvykdytas 66,17 proc.).
Iš mokesčių tik žem÷s mokesčio planas viršytas (įvykdyta 110,4 proc.), kiti mokesčiai
buvo renkami prasčiau (prekių ir paslaugų mokesčiai įvykdyti 80,49 proc., vietin÷s rinkliavos –
27,7 proc.).
Kitų pajamų planas įvykdytas 90,75 proc.:
- turto ir nuomos pajamos viršytos 13,04 proc. (panašiai kaip ir 2007 metais),
- pajamų už prekes ir paslaugas planas įvykdytas 99,74 proc.,
- pajamos iš baudų ir konfiskacijos viršijo numatytas pajamas 4,8 proc.,
- pajamos už nuomą pasiek÷ 113,04 proc. plano,
- nuomos mokestis už valstybinę žemę viršijo numatytas pajamas 14,88 proc.

Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto realizavimo sudar÷ 13,4 tūkst. Lt arba 0,05
proc. viso biudžeto.
Dotacijų iš valstyb÷s biudžeto Kalvarijos savivaldyb÷s biudžetas ataskaitiniais metais
gavo 12 818,4 tūkst. Lt, tai sudaro 46,32 proc. nuo visų įplaukų. Liko nepanaudota 7,3 tūkst. Lt
dotacijos l÷šų pagal patikslintą planą (palyginimui 2007 metais liko nepanaudota 201,4 tūkst. Lt).

Išlaidos
Pagal savivaldyb÷s biudžeto 2008 metų įvykdymo ataskaitą patikslintas išlaidų planas
sudar÷ 28 840,0 tūkst. Lt. Panaudota biudžeto asignavimų 27 731,1 tūkst. Lt, t. y. 96,15 proc.
2008 metų savivaldyb÷s biudžeto pajamos viršijo išlaidas 76,9 tūkst. Lt.
Sekančioje diagramoje pavaizduota savivaldyb÷s pajamų ir išlaidų santykis 2005-2008
metais.
4 diagrama. Savivaldyb÷s pajamų ir išlaidų vykdymas 2005-2008 metais, tūkst. Lt
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2008 metais liko nepanaudota 1 107 tūkst. Lt (iš jų 5,0 tūkst. Lt kitoms savivaldyb÷ms
perduotos mokinio krepšelio l÷šos) patvirtintų savivaldyb÷s biudžeto asignavimų. Kokią dalį iš jų
sudaro atskiros išlaidos, matyti 2 lentel÷je.

Funkcin÷s
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kodas
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2 lentel÷
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją
Nepanaudotas
asignavimų likutis (tūkst.
Lt)
Socialin÷ apsauga
89,9
Bendros valstyb÷s paslaugos
724,9
Švietimas
68,9
Aplinkos apsauga
84,6
Poilsis, kultūra ir religija
10,7
Ekonomika
11,5
Būstas ir komunalinis ūkis
106,8
Gynyba
0
Viešoji tvarka
0
Sveikatos apsauga
9,7
Iš viso
1107

Savivaldyb÷s biudžeto išlaidų struktūros pagal valstybinę funkcinę klasifikaciją (Forma
Nr. 1-sav. metin÷) pasiskirstymas parodytas 5 diagramoje. Didžiausia asignavimų dalis tenka
švietimo sistemai, t. y. 49,09 proc., mažiausia dalis tenka gynybai – 0,18 proc. ir sveikatos apsaugai
– 0,44 proc.
5 diagrama. 2008 metų biudžeto įvykdytų išlaidų struktūra, proc.
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Analizuojant savivaldyb÷s 2008 metų išlaidų vykdymą pagal straipsnius, matyti, kad
didžiausia išlaidų dalis tenka darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokoms – 17 386,7 tūkst.
Lt, t. y. 62,69 proc. visų išlaidų.
Švietimo sistemos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų išlaidoms nuo visų
savivaldyb÷s darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų tenka 67,03 proc. (11 655,2 tūkst.
Lt). Švietimo įstaigos per 2008 metus iš savivaldyb÷s biudžeto l÷šų įsigijo turto už 116,4 tūkst. Lt.
Socialin÷s išmokos sudaro 66,58 proc. socialin÷s apsaugos išlaidų dalį (2 281,9 tūkst. Lt).

Savivaldyb÷s skoliniai įsipareigojimai
Kreditinių įsiskolinimų 2006-2008 metais kaita pavaizduota 6 diagramoje.
6 diagrama. Kreditiniai įsiskolinimai, tūkst. Lt
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Bendras savivaldyb÷s kreditinis įsiskolinimas did÷ja. Trumpalaikių kreditinių įsiskolinimų
ataskaitiniais metais savivaldyb÷ tur÷jo 238 tūkst. Lt.
Savivaldyb÷s kreditinio įsiskolinimo kitimas 2007-2008 metais pagal išlaidų rūšis
pateikiamas 3 lentel÷je.
3 lentel÷. Kreditinis įsiskolinimas pagal išlaidas 2007-2008 metais, tūkst. Lt
Išlaidų pavadinimas

2007 metai

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo
Paskolos
Išlaidos, iš jų:
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
Prekių ir paslaugų naudojimas
Turto išlaidos
Subsidijos
Socialin÷s išmokos
Kitos
Iš viso

1660,2
2403,9
208,5
4,2
109,1
43,2
25,6
16,8
9,6
4272,6

2008 metai
1050,6
3613,1
2022,2
220,8
204,3
658,1
25,0
144,6
769,4
6685,9

Turto išlaidose 628,0 tūkst. Lt sudaro bendroji dotacijos kompensacija valstyb÷s biudžetui.
Didžiausią įsiskolinimą 2008-12-31 sudaro savivaldyb÷s administracijos – 5 439,2 tūkst.
Lt.
2008-01-01 savivaldyb÷s įstaigų debetinis įsiskolinimas buvo 210,6 tūkst. Lt, lyginant su
2007-01-01 – sumaž÷jo 133,3 tūkst. Lt. Per ataskaitinius metus šis įsiskolinimas sumaž÷jo nežymiai
– nuo 210,6 tūkst. Lt metų pradžioje iki 209,9 tūkst. Lt metų pabaigoje.
Negrąžintų paskolų likutis 2008-12-31 sudaro 3 613,1 tūkst. Lt, iš jų pagal lizingo sutartis
– 250,3 tūkst. Lt. Paskolų likutis ataskaitinių metų pabaigoje, lyginant su 2007 metų pabaiga,
padid÷jo 1 209,2 tūkst. Lt. Per 2008 metus iš banko paimta 1 691,4 tūkst. Lt ilgalaik÷ paskola ir 500
tūkst. Lt trumpalaik÷ paskola. Per 2008 metus grąžinta 847 tūkst. Lt paskolų (585,5 tūkst. Lt
ilgalaikių ir 262,0 tūkst. Lt trumpalaik÷s).
Sekančioje diagramoje pateikiama 2005–2008 metų savivaldyb÷s paimtų paskolų likučiai
kiekvienų metų pabaigoje.
7 diagrama. Paskolų likučiai 2005-2008 metais, tūkst. Lt
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2008 metais savivaldyb÷ skolinimosi limitų neviršijo. Grąžintų kalendoriniais metais
paskolų suma neviršijo įstatymu nustatytų skolos grąžinimo limitų.

Išvados, pasteb÷jimai ir rekomendacijos
1) 2008 metų savivaldyb÷s biudžeto patvirtintas planas (28 349,9 tūkst. Lt) padidintas
490,1 tūkst. Lt, ir patikslintas sudar÷ 28 840 tūkst. Lt. Pajamų planas įvykdytas 95,96 proc.
2) 2008 metais biudžeto asignavimų panaudota 96,15 proc. Didžiausia asignavimų dalis
tenka švietimo sistemai (apie 50 proc.).
3) Savivaldyb÷s biudžeto l÷šų kreditorinis įsiskolinimas 2008-12-31 sudar÷ 6 685,9 tūkst.
Lt, kuris per metus padid÷jo 2 413,3 tūkst. Lt.
4) Paskolų likutis padid÷jo 1 209,2 tūkst. Lt (nuo 2 403,9 tūkst. Lt iki 3 613,1 tūkst. Lt).
5) 2008 metais savivaldyb÷ skolinimosi limitų neviršijo.
6) Savivaldyb÷s l÷šų debetinis įsiskolinimas 2008-12-31 sudar÷ 209,9 tūkst. Lt.
7) Didžiausias įsiskolinimas priklauso savivaldyb÷s administracijai – 5 439,2 tūkst. Lt.
8) Pagrindin÷s savivaldyb÷s biudžeto asignavimų nepanaudojimo priežastys, mano
nuomone, yra ilgas viešųjų pirkimų procedūrų procesas, neaiški asignavimų poreikio apskaičiavimo
tvarka ir metodika, atsakomyb÷s ir kompetencijos trūkumas. Rekomenduojama užtikrinti
savivaldyb÷s administracijos vidaus kontrolę, numatant aiškią ir detalią tvarką, kurioje būtų
nustatyta, kokios analiz÷s ir vertinimai turi būti atlikti, siekiant įsitikinti asignavimų valdytojų
pateiktų duomenų teisingumu.
9) Nepakankamas biudžeto projekto rengimo ir jo svarstymo etapų viešinimas. Pagrindin÷s
diskusijos d÷l savivaldyb÷s biudžeto projekto vyksta savivaldyb÷s tarybos komitetuose, kurių
pos÷džiai ir darbotvark÷s n÷ra viešai skelbiami, ir d÷l šios priežasties juose negali dalyvauti visi
suinteresuoti asmenys. Biudžeto sandaros įstatyme nustatyta, kad informacija apie biudžeto
sudarymą, pri÷mimą, vykdymą, vertinimą, kontrolę turi būti aiški ir vieša, išskyrus informaciją, kuri
įstatymų numatyta tvarka yra valstyb÷s paslaptis, tod÷l rekomenduojama, viešinant informaciją apie
biudžetą, jo parengimą, skelbti komitetų, nagrin÷jančių šiuos klausimus, pos÷džių vietą ir laiką bei
informuoti apie biudžeto l÷šų perskirstymo priežastis. Pažym÷tina, kad iš visų biudžeto proceso
etapų mažiausiai atviras yra biudžeto projekto rengimo ir svarstymo etapas. Nedalyvaujant biudžeto
projekto svarstyme, neįmanoma įvertinti jo pagrįstumo skaičiuojant asignavimų poreikį vienoms ar
kitoms prek÷ms ir paslaugoms arba turtui įsigyti.
10) Strateginio plano ir programinio biudžeto įdiegimo bei įgyvendinimo perspektyva yra
nepakankama, trūksta apibendrintos informacijos apie savivaldyb÷s biudžeto formavimą, l÷šų
skirstymą programų principu. Savivaldyb÷s biudžeto apskaita tvarkoma tik pagal asignavimų
valdytojus ir ekonomin÷s klasifikacijos kodus. Mano nuomone, programinio biudžeto perspektyva
tur÷tų būti analizuojama, pasiekti rezultatai apibendrinami ir visa informacija pateikta savivaldyb÷s
tarybai kartu su biudžeto įvykdymo ataskaita.
Išvada pateikiama kartu su biudžeto pajamų ir išlaidų įvykdymo ataskaita.

Kontrolierius
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