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Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto 2017 m. vasario 28 d. raštą 

Nr. S-2017-1880 ir Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus 2017 m. kovo 7 d. pavedimą Nr. 

PA-4, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyresn. patarėja Irena Bilkštienė atliko 

patikrinimą dėl 2016 metais Savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų piniginei socialinei 

paramai, perskirstymo ir panaudojimo kitoms reikmėms. Ši patikrinimo ataskaita yra Savivaldybės 

2016 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių finansinio ir 

teisėtumo audito sudėtinė dalis. 

Patikrinimo subjektas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau Savivaldybės 

administracija), juridinio asmens kodas 188771865, adresas: Vasario 16-osios g. 62, 76295 

Šiauliai. 

Patikrinimo objektas – Socialinės paramos įgyvendinimo programos (kodas 10) 

priemonės:   

- 10.01.05.01.01 „Socialinės išmokos“; 

- 10.01.05.01.08 „Kito kuro kompensacijos“; 

- 10.01.05.01  „Šildymo, karšto, šalto vandens kompensacijos“. 

Patikrinimo tikslas – įvertinti Savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų piniginei 

socialinei paramai, perskirstymo teisėtumą 2016 m., įvertinti, ar perskirstyti asignavimai panaudoti 

kitai socialinei paramai finansuoti Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.  

Duomenys ir informacija, reikalingą patikrinimo tikslams pasiekti, buvo gauti iš Šiaulių 

miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių išmokų ir 

kompensacijų bei Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų 

skyrių.  

Patikrinimo atlikimo metu daryta prielaida, kad visi patikrinimui pateikti duomenys yra 

teisingi, paaiškinimai yra išsamūs ir galutiniai, o dokumentų kopijos tiksliai atitinka originalus. 

Ataskaitoje pateikti tik šio patikrinimo metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma 

nuomonė dėl Savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų piniginei socialinei paramai, perskirstymo 

ir panaudojimo kitoms reikmėms teisėtumo yra sudedamoji dalis išvados, teikiamos Savivaldybės 

tarybai dėl 2016 m. Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų 

rinkinių. 

Patikrinimo įrodymai gauti, naudojant duomenų rinkimo metodus: dokumentų peržiūros, 

pokalbio, paklausimo. Patikrinimo procedūros atliktos, naudojant duomenų vertinimo metodus: 

perskaičiavimo, skaičiavimo, tikrinimo, palyginamosios analizės. Atliekant audito procedūras, 

tikrinti ne visi duomenys, o tik tie, kurie susiję su pasirinkta patikrinimo apimtimi. 
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Patikrinimo rezultatai 

Patikrinimo metu buvo vertinamas Savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų piniginei 

socialinei paramai perskirstymo ir panaudojimo kitoms reikmėms teisėtumas.  

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimą reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas1, 

(toliau –Įstatymas) kuris numato, jog šiems gyventojams mokama socialinė pašalpa, garantuojanti 

minimalias lėšas pagrindiniams fiziologiniams poreikiams tenkinti, ir teikiamos būsto šildymo 

išlaidų, išlaidų karštam bei geriamajam vandeniui kompensacijos, skirtos būsto išlaikymo 

išlaidoms iš dalies padengti. Tęsiant 2012 m. pradėtą piniginės socialinės paramos sistemos 

pertvarką, 2014 m. gruodžio 2 d. priimtas Įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriuo nuo 2015 m. sausio 

1 d. piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams (tiek socialinę pašalpą, tiek 

kompensacijas) savivaldybės teikia, vykdydamos savarankiškąją savivaldybių funkciją, 

finansuojamą iš savivaldybių biudžetų lėšų, tačiau šio Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad  

piniginei socialinei paramai finansuoti skiriama lėšų suma lygi 2011-2013 metų laikotarpiu 

piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti faktiškai panaudotai vidutinei lėšų sumai. 

Vadovaujantis aukščiau minėto Įstatymo nuostata bei Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos 2016-02-11 Nr. (15.6-35)-SD-943 ir 2017-01-25 Nr. (15.6-35)-SD-

481 „Dėl informacijos pateikimo“ raštų 2 priedo „Informacija apie lėšas Lietuvos Respublikos 

piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymui įgyvendinti vykdant 

savarankišką savivaldybių funkciją“ duomenimis, Šiaulių miesto savivaldybė piniginei socialinei 

paramai finansuoti skyrė 2015 metais – 6729,00 tūkst. Eur; 2016 metais – 6729,2 tūkst. Eur (žr. 1 

lentelę).  

                                                                                1 lentelė, tūkst. Eur 

Metai Reglamentuotas 

skiriamų lėšų dydis* 

Tarybos sprendimais skirtos lėšos socialinei paramai 

Piniginei socialinei 

paramai 

Socialinei pašalpai Kompensacijoms Iš viso 

(3+4) 

Kitai socialinei 

paramai 
1 2 3 4 5 6 

2015 6729,0 2763,2 1392,4 4155,6 2573,4 

2016 6729,2 2370,0 1065,0 3435,0 3294,2 

*Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad  piniginei socialinei paramai finansuoti skiriama lėšų suma lygi 2011-2013 metų laikotarpiu piniginei 

socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti faktiškai panaudotai vidutinei lėšų sumai 

 

 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintame 2016 metų Savivaldybės 

biudžete Socialinės paramos įgyvendinimo programos (kodas 10) priemonėms (pašalpoms ir 

kompensacijoms) - 10.01.05.01.01 „Socialinės išmokos“; 10.01.05.01.08 „Kito kuro 

kompensacijos“; 10.01.05.01 „Šildymo, karšto, šalto vandens kompensacijos“ - finansuoti 

numatyta dalis (51 proc.) rekomenduojamos skirti sumos, likusios lėšos - kitoms 10 „Socialinės 

paramos įgyvendinimo programos“ priemonėms, t. y.  3294,2 tūkst. Eur, iš jų:  

 Kitos išmokos - 4 tūkst. Eur; 

 Nemokamas maitinimas - 25 tūkst. Eur; 

 Vienkartinė piniginė parama - 35 tūkst. Eur; 

 Paslaugoma kompensuoti (socialinių paslaugų centrui) - 2,4 tūkst. Eur; 

 Asmenų su negalia ilgalaikei ir trumpalaikei globai pensionatuose - 240 tūkst. Eur; 

 Be tėvų likusių vaikų, išlaikomų Globos namuose, ilgalaikei ir trumpalaikei globai -

15 tūkst. Eur; 

                                                           
1 Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, 2003-07-01 Nr. IX-

1675(su vėlesniais pakeitimais). 
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 Globos lovoms slaugos ligoninėje - 166 tūkst. Eur; 

 Būsto pritaikymo neįgaliesiems programai finansuoti -15 tūkst. Eur; 

 Neįgaliųjų integracijos projektams finansuoti  - 18 tūkst. Eur; 

 Šeimynoms  - 18,8 tūkst. Eur; 

 Remtinų vaikų poreikiams  - 49 tūkst. Eur; 

 Projektui ,,Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integrali  pagalbos plėtra“ 

įgyvendinti - 87,1 tūkst. Eur ; 

 Kitoms socialinėms paslaugoms finansuoti -74,5 tūkst. Eur; 

 Transporto lengvatų kompensacijoms  - 2544,4 tūkst. Eur. 

 

Piniginės socialinės paramos lėšų panaudojimas 2015 - 2016 m. 

Šiaulių miesto savivaldybė piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams teikia 

Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka2. Šią funkciją iki Savivaldybės administracijos 

reorganizacijos, t. y. 2016 m. spalio 1 d. vykdė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyrius, po reorganizacijos Socialinių reikalų departamento Socialinių išmokų 

ir kompensacijų skyrius (toliau – Skyrius), vadovaudamasis Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. AP-139 „Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos departamentų ir skyrių nuostatų tvirtinimo“ patvirtintais nuostatais 

(toliau – Nuostatai). Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo funkcijas  vykdo 3 vyriausieji 

specialistai ir 10 vyresniųjų specialistų. 

Patikrinimo metu  pastebėta Nuostatų 16 punktas reglamentuoja, kad „Skyriaus vedėjo 

laikinai nesant, jo funkcijas atlieka pavaduotojas arba Administracijos direktoriaus paskirtas 

valstybės tarnautojas“, tačiau Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė nepatvirtinta, ir pavadavimo 

funkcija nepriskirta nei vienam valstybės tarnautojui. Be to, Skyriuje dirba 37 darbuotojai, 

socialines išmokas ir kompensacijas administruoja 33 darbuotojai, ir nėra nei vieno valstybės  

tarnautojo be skyriaus vedėjos. Todėl, laikinai nesant Skyriaus vedėjo, nebus užtikrintas atliekamų 

funkcijų tęstinumas. 

Pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento 

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus pateiktą informaciją 2015 - 2016 metais faktiškai skirtas 

ir panaudotas lėšas parengta 2 lentelė. 

2 lentelė, tūkst. Eur 

Metai Faktiškai skirta lėšų Panaudota lėšų Nepanaudota lėšų 

Sociali-

nei 

pašalpai 

Kompen- 

sacijoms 

Iš viso Socialinei 

pašalpai 

Kompen- 

sacijoms 

Iš viso % Sociali-

nei 

pašalpai 

Kompen- 

sacijoms 

Iš viso % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2015 2763,2 1392,4 4155,6 1739,1 581,4 2320,5 55,8 -1024,1 -811,0 -1835,1 44,1 

2016 2370,0 1065,0 3435,0 1276,6 476,9 1753,5 51,0 -1093,4 -588,1 -1681,5 48,9 

 

Pagal pateiktus duomenis socialinėms išmokoms ir kompensacijai 2015 m. panaudota  55,8 

procentai skirtų lėšų , o 2016 metais - 51,0 procentas.  

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių 

išmokų ir kompensacijų skyrius pateikė informaciją, kurioje nurodytos socialinės paramos 

nepanaudojimo priežastys, tai: 

 Mažėjanti bedarbystė - labai žemas nedarbo lygis Šiaulių mieste 5,3 proc. (per penkis 

metus sumažėjo nuo 9,1 iki 5,3); 

                                                           
2 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. T-441 „Dėl piniginės socialinės paramos 

nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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 Buvo vykdomos priemonės piktnaudžiavimo mažinimui – asmenys privalo atlikti 

visuomenei naudingą veiklą, tai mažina nelegalų darbą. VMI pateikia duomenis apie 

papildomas pajamas; 

 Augančios gyventojų pajamos - didėjo MMA; 

 Sumažėjo kompensacijų dydis, Šiaulių mieste mažėjo šildymo kaina; 

 Kitos priežastys -  mažėja gyventojų skaičius mieste: 2015 metais - 104569 gyventojai, 

2016 metais - 102981 gyventojai.  

Dėl visų šių priežasčių sumažėjo socialinę paramą gaunančių asmenų skaičius. 

 

Piniginės socialinės paramos lėšų panaudojimas 2016 m. 

Patikrinimo metu atlikta Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. (Forma 

Nr. 2) ataskaitų analizė, vertinant skirtų ir panaudotų lėšų duomenų palyginimą dėl Savivaldybės 

biudžeto asignavimų, skirtų piniginei socialinei paramai, panaudojimo 2016 metais (3 lentelė). 

3 lentelė, tūkst. Eur 

Priemonės 

kodas 
Priemonė 

Skirta 

2016-02-25 

Nr. T-34 

Patikslinta 

2016-12-29 

Nr. T-424 

Panaudota 

(Forma Nr. 2) 

Nepanaudota 

 

10.01.05.01.01 Socialinei pašalpai 2370,0 1576,4 1276,6 299,8 

10.01.05.01.02 Kompensacijoms už šildymą 650,0 650,0 260,8 389,2 

10.01.05.01.08 Kompensacijos už šildymą kito kuro 

rūšimis mokėti 
120,0 120,0 82,9 37,1 

10.01.05.01.03 Kompensacijoms už šaltą vandenį 75,0 75,0 40,3 34,7 

10.01.05.01.04 Kompensacijoms už karštą vandenį 200,0 200,0 58,9 141,1 

10.01.05.01.05 Kreditui, paimtam daugiabučiam 

namui atnaujinti (modernizuoti) ir 

palūkanoms už asmenis, turinčius teisę 

į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, 

mokėti 

20,0 50,0 34,0 16,0 

 Viso kompensacijoms 1065,0 1095,0 476,9 618,1 

 Iš viso socialinei pašalpai ir 

kompensacijoms 
3435,0 2671,4 1753,5 917,9 

  Nepanaudotos socialinei pašalpai ir kompensacijoms lėšos  - 763,6                      Perkelta į 2017 m. - 917,9 
 

Savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T - 34 socialinėms pašalpoms ir 

kompensacijoms skirta 3435,0 tūkst. Eur. Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu 

Nr. T- 424 patikslinus asignavimus, skirtus socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms, liko 2671,4 

tūkst. Eur. Nepanaudotos socialinei pašalpai ir kompensacijoms 763,6 tūkst. Eur lėšos skirstomos 

pagal Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo tvarkos aprašą.  

Nepanaudotos 2016 metais lėšos - 917,9 tūkst. Eur perkeltos į 2017 biudžetinius metus  ir 

patvirtintos 2017 m. Savivaldybės tarybos sprendimai, iš jų:  

 Savivaldybės Tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-41, siekiant užtikrinti 

teikiamų paslaugų kokybę neįgaliesiems vaikams, patvirtinta 400 tūkst. Eur Šiaulių 

miesto Specialiojo ugdymo centro baseino statybos darbams pabaigti, kurie buvo pradėti 

2016 metais; 

 Savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. T-97 patvirtinta 230 tūkst. 

Eur Specialiojo ugdymo centro modernizavimo programai įgyvendinti;  

 Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-5 patvirtinta 16,4 tūkst. Eur 

Šiaulių miesto Socialinių paslaugų centro Laikinojo apgyvendinimo tarnybos 4 

socialinių darbuotojų padėjėjų etatams išlaikyti; 108,5 tūkst. Eur Šiaulių miesto vaikų 

globos namų įstaigos veiklai; 58,6 tūkst. Eur papildomai socialinio būsto priežiūrai; 33,4 

tūkst. Eur pailgintų priešmokyklinių ugdymo grupių atidarymui bendrojo ugdymo 

mokyklose nuo 2017 m. rugsėjo 1d.; 51 tūkst. Eur papildomai ikimokyklinio ugdymo 

programoms, kurias įgyvendina nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, 
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dirbantys ir registruoti Švietimo ir mokslo institucijų sąraše, iš dalies finansuoti ir 20 

tūkst. Eur papildomai vaikų dienos centrų programoms finansuoti. 

Nepanaudotų Šiaulių m savivaldybės 2016 metų biudžeto lėšų, skirtų piniginei 

socialinei paramai, perskirstymas  

Įstatymo 4 straipsnio 5 dalies nuostatoje  nurodyta, kad nepanaudotos savivaldybių biudžetų 

lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, atsižvelgiant į poreikį, pirmiausia 

naudojamos kitai socialinei paramai finansuoti savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Šiaulių 

miesto savivaldybės taryba 2015 m. patvirtino Nepanaudotų lėšų skirtų socialinei paramai 

naudojimo tvarkos aprašą3, kuriame nustatyta, kam gali būti naudojamos nepanaudotos lėšos, 

skirtos piniginei socialinei paramai. Įgyvendindamas šį Tarybos sprendimą, Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktorius sudarė Nepanaudotų lėšų naudojimo kitai socialinei 

paramai finansuoti skirstymo komisiją ir patvirtino komisijos veiklos nuostatus4. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad Nepanaudotų lėšų naudojimo kitai socialinei paramai 

finansuoti skirstymo komisija (toliau – Komisija) 2016 metais posėdžiavo 4 kartus: 2016 m. gegužės 

5 d. Komisijos protokolas Nr. VAK-144;  2016 m. gegužės 10 d. Komisijos protokolas Nr. VAK-

159; 2016 m. birželio 14 d. Komisijos protokolas Nr. VAK-207; 2016 m. spalio 12 d. Komisijos 

protokolas Nr. VAK-320. Daugiau Nepanaudotų lėšų naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti 

skirstymo komisijos posėdžių nebuvo (protokolų nepateikta), nors  2016 m. spalio 26 d. gauta iš VšĮ 

„Gelbėkite vaikus“ paraiška (Nr. G-6365) dėl paramos gavimo iš Šiaulių miesto Savivaldybės 

biudžeto sutaupytų lėšų 10,0 tūkst. Eur. Duomenų apie šios paraiškos svarstymą patikrinimo metu 

negavome. Peržiūrėjus Nepanaudotų lėšų naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti skirstymo 

komisijos 2016 metų protokolus nustatyta, kad Komisija siūlė perskirstyti 925,6 tūkst. Eur 

nepanaudotų lėšų šioms reikmėms:  

 Neformaliojo švietimo programoms finansuoti  - 451,0 tūkst. Eur; 

 Būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems - 70,0 tūkst. Eur; 

 Vienkartinėms pašalpoms sunkios materialinės padėties atvejais mokėti - 72,7 tūkst.    

Eur; 

 Vaikų dienos centrų veiklai - 2,3 tūkst. Eur; 

 Socialines paslaugas teikiančių įstaigų, Socialinės paramos skyriaus infrastruktūrai 

gerinti, turtui įsigyti  ir atnaujinti, darbuotojų kvalifikacijai kelti -  41,7 tūkst. Eur; 

 Bendrųjų socialinių paslaugų plėtrai - 227,0 tūkst. Eur; 

 Socialinio būsto remontui, atnaujinimui - 24,0 tūkst. Eur; 

 Mažas pajamas gaunančių  šeimų ir socialinės rizikos šeimų vaikams, lankantiems 

vaikų dienos centrus ir važiuojantiems reguliaraus (miesto) susisiekimo maršrutais, 

važiavimo išlaidoms kompensuoti - 30,0 tūkst. Eur; 

 Nevyriausybinių organizacijų veiklai socialinėje srityje  - 6,9 tūkst. Eur 

Tačiau, atsižvelgiant į realų poreikį (pateiktas paraiškas), Tarybos sprendimais dėl biudžeto 

tikslinimo: 2016 m. gegužės 26 d. Nr. T-224 - 43,4 tūkst. Eur;  2016 m. birželio 30 d. Nr. T-265 -

176,4 tūkst. Eur; 2016 m. lapkričio 3 d. Nr. T-373 - 104,8 tūkst. Eur; 2016 m. gruodžio 1 d. Nr. T-

393 - 469,1 tūkst. Eur, buvo sumažinti sutaupyti asignavimai socialinėms pašalpoms ir perskirstyti 

                                                           
3 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio  25 d. sprendimas Nr. T-175 „Dėl Nepanaudotų lėšų, skirtų 

piniginei socialinei paramai, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
4 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. A- 946 „Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės nepanaudotų lėšų naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti skirstymo komisijos sudėties ir veiklos 

nuostatų“ 
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kitoms socialinėms reikmėms - 793,7 tūkst. Eur (Aiškinamųjų raštų duomenys).  Skirti Komisijos 

siūlytus 131,9 tūkst. Eur poreikio nebuvo.  

Pastebėtina, kad Savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 sprendimu Nr. T-31  patvirtinus 

Savivaldybės administracijos struktūrą, kuri įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 1 d., liko nepakeista 

Nepanaudotų lėšų naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti skirstymo komisijos sudėtis. 

Komisijos sudėtyje tebėra įrašyta komisijos pirmininko pavaduotoja I.K. ir narė O.V., kurios 

nebedirba Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje. Taipogi, pasikeitus Savivaldybės 

administracijos struktūrai, nepakeisti narių pareigybių pavadinimai. Be to, 2016 m spalio 12 d. 

Komisijos posėdžio kvorumo nebuvo, nes pagal Šiaulių miesto savivaldybės nepanaudotų lėšų 

naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti skirstymo komisijos veiklos nuostatų 6 punktą, 

„kvorumas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių“. Minėtame 

Komisijos posėdyje iš 10 narių dalyvavo 6 patvirtinti Komisijos nariai.  

 

Išvados: 

1. Socialinei pašalpai ir kompensacijoms Savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. 

sprendimu Nr. T-34 skirta – 3435,0 tūkst. Eur. Perskirsčius lėšas tikslinant savivaldybės 

biudžetą 2016 m. gruodžio 29 d. Nr. T- 424 -  socialinei pašalpai ir kompensacijoms  liko 

- 2671,4. Nepanaudotų šioms reikmėms lėšų likutis – 763,6 tūkst. Eur.  

2. Peržiūrėjus Nepanaudotų lėšų naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti skirstymo 

komisijos posėdžių protokolus nustatyta, kad kitoms socialinėms reikmėms nutarta 

paskirti 925,6 tūkst. Eur, atsižvelgiant į poreikį ir paraiškas. Perskirstymas atitinka 

Nepanaudotų lėšų, skirtų socialinei paramai naudojimo tvarkos aprašo punktams. Tačiau 

patikrinimo metu negavome duomenų apie 2016 m. spalio 26 d. gautos paraiškos iš VšĮ 

„Gelbėkite vaikus“ dėl 10 tūkst. Eur paramos gavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės 

biudžeto sutaupytų lėšų svarstymą. 

3. Tarybos sprendimais patvirtintas perskirstymas lėšų, skirtų socialinei pašalpai ir 

kompensacijoms  793,7 tūkst. Eur.  Iš Nepanaudotų Šiaulių miesto savivaldybės 2016 

metų biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, kurias rekomendavo perskirstyti 

Nepanaudotų lėšų naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti 2015 metais perskirstyta 

80,4 proc., o 2016 metais dvigubai mažiau, tik 47,2 procentai. 

4. Nepanaudotų lėšų 2016 m. likutis 917,9 tūkst. Eur perkeltas į 2017 biudžetinius metus ir 

Savivaldybės tarybos sprendimais skirtas kitai socialinei paramai finansuoti. 

5. Nepakeista Nepanaudotų lėšų naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti skirstymo 

komisijos sudėtis, dėl Savivaldybės administracijos struktūros ir pareigybių pasikeitimo, 

bei nutraukus kai kuriems Komisijos nariams darbo santykius su savivaldybės 

administracija.  

 

Rekomendacijos administracijos direktoriui: 

1. Patikslinti Nepanaudotų lėšų naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti skirstymo 

komisijos sudėtį. 

2. Paskirti atsakingą asmenį, kuris vykdytų Socialinių reikalų departamento Socialinių 

išmokų ir kompensacijų skyrius vedėjo funkcijas, jam nesant.  

 

 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyresn. patarėja  Irena Bilkštienė 


