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Savivaldybės kontrolieriaus vyriausioji specialistė Laima Sadauskienė atliko Telšių 

rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje 2011 metų šalpos 

išmokų ir transporto bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų auditą.  

 Audito metu vertinome Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir 

rūpybos skyriaus 2011 m. biudžeto vykdymo ataskaitų duomenis, valstybės biudžeto lėšų 

naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams per 2011 

metus. 

Vadovybės atsakomybė 

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už biudžeto vykdymo 

ataskaitų parengimą ir pateikimą laiku, valstybės biudžeto lėšų, naudojimo ir disponavimo jais 

teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams.  

Auditoriaus atsakomybė 

Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl ataskaitų duomenų, bei 

valstybės biudžeto lėšų, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų 

nustatytiems tikslams.  

Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, jog auditą 

turime planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl biudžeto vykdymo ataskaitų 

ir kitų ataskaitų duomenų tinkamo ir teisingumo pateikimo, valstybės lėšų, naudojimo ir 

disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams. Audito metu 
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surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės 

paramos ir rūpybos skyriaus apskaitos sistemos ir vidaus kontrolės, biudžeto vykdymo ataskaitų  

kitų ataskaitų parengimo ir pateikimo, valstybės lėšų naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų 

naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimus. Tikime, kad atliktas auditas suteikia 

pakankamą pagrindą mūsų nuomonei pareikšti.  

Besąlyginė nuomonė dėl biudžeto vykdymo ataskaitų duomenų 

 Išskyrus tai, kad Socialinės paramos ir rūpybos skyrius 2011 metų biudžeto išlaidų 

sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaitoje neteisingai nurodė šalpos išmokoms mokėti 

patirtų sąnaudų -14155,63 Lt sumą.  

 Socialinės paramos ir rūpybos skyrius nesilaikė Telšių rajono savivaldybės tarybos 

2011-03-24 sprendimu Nr. T1-93 patvirtintos strateginio planavimo metodikos 4 d. 33, 34 p., 

Strateginių veiklos planų rengimo darbo grupės posėdžio 2011-08-19 protokolo SI2-3, 1.2. punkto 

ir nepateikė tarybos sprendimo projekto, dėl 35,9 tūkst. Lt šalpos išmokoms administruoti skirtų 

lėšų sumažinimo. 

 Sąlyginės nuomonės dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir 

jų naudojimo įstatymo nustatytiems tikslams pagrindas: 

   Savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyrius šalpos išmokoms 

administruoti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitoje 2011 m. gruodžio 31 d. į 

darbo užmokesčio sąnaudas įrašė 92,01 Lt darbdavio socialinės paramos sąnaudas.  

   Savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyrius nesilaikė Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008-12-04 įsakymu Nr. A1-402 patvirtintų „ Savivaldybių 

administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms 

vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir 

kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2011-01-31 įsakymu Nr. A1-124 patvirtintų „Telšių rajono savivaldybės administracijos, seniūnijų 

ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybių sąrašų“, Telšių rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2011-02-22 įsakymu Nr. A1-250 patvirtintų „Darbo užmokesčio mokėjimo socialinės 

paramos ir rūpybos ir buhalterinės apskaitos skyrių darbuotojams, atliekantiems socialinės 

paramos administravimo funkcijas“, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2011-12-30 įsakymu Nr. A1-1972 patvirtintų „Telšių rajono savivaldybės administracijos, 

seniūnijų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybių sąrašų“, Telšių rajono savivaldybės 

direktoriaus įsakymu patvirtintais darbuotojų pareigybių aprašymais, lėšos skirtos šalpos išmokų, 

išmokų vaikams ir kitų socialinių išmokų atliekančių darbuotojų administravimo funkcijas, darbo 

užmokesčiui, vienkartinėms išmokoms nepaskirstytos proporcingai administruojamų atitinkamų 
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išmokų skaičiui, todėl nustatyta, kad neteisėtai iš šalpos išmokoms administruoti skirtų lėšų 

išmokėta daugiau- 3939,64 Lt.  

   5. Savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyrius pateiktoje šalpos išmokoms 

administruoti skirtų valstybės biudžeto panaudojimo 2011-12-31 ataskaitoje įrašė patirtų sąnaudų 

mažiau 0,2 tūkst. Lt negu faktiškai jų patyrė.  

            6. Savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyrius nesivadovavo Telšių rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-08 įsakymu Nr. A1-163 patvirtintų „Socialinės 

paramos ir rūpybos skyriaus išlaikymo išlaidų apmokėjimo tvarkos“, Telšių rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2006-06-02 įsakymu Nr. A1-735 patvirtintų “Energetinių išteklių 

suvartojimo paskirstymo“ reikalavimų ir iš šalpos išmokoms administruoti skirtų lėšų, pagal 

išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį  kitos paslaugos-1,1 tūkst. Lt apmokėjo mažiau.  

 
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys 

dalykai, Savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos, Socialinės paramos ir rūpybos 

skyriai visais reikšmingais atžvilgiais 2011 metais valstybės biudžeto lėšas naudojo, disponavo 

jomis teisėtai ir naudojo įstatymų nustatytiems tikslams, ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais 

parengtos ir pateiktos pagal galiojančius teisės aktus.  

Finansinio audito išvada pateikta kartu su finansinio audito ataskaita. 

 

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja      Elena Norkienė 

 

Vyriausioji specialistė                                           Laima Sadauskienė 
 


