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Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba lėšas valdo ir naudoja Biudžeto sandaros, 

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Savivaldybės 

tarybos sprendimų, bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 2018 metų  vasario 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-2 „Dėl 2018 

m. Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtinta 248500,00 Eur (151)  asignavimai 

Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo veiklos užtikrinimui. 

Savivaldybės biudžeto lėšų 2018 metų sąmata – 248500,00 Eur, kasinės išlaidos – 

233474,52 Eur (93,95%). Sąmatos nepanaudotų lėšų likutis – 15025,48 Eur (6,05%), iš jų: 

   sutaupytos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 13157,36 Eur lėšos, kadangi 

Tarnyboje nuo 2017 m. vasario mėn. 24 d. atleistas ir iki šiol nepriimtas savivaldybės kontrolierius. 

   prekių ir paslaugų naudojimas – 1962,06 Eur, sutaupyta ryšio paslaugų – 81,85 Eur, 

transporto išlaikymui – 643,61 Eur, komandiruočių – 45,69 Eur, kvalifikacijos kėlimui – 344,00 Eur, 

komunalinių paslaugų – 454,28 Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų – 16,36 Eur, ūkinio 

inventoriaus įsigijomo – 282,98 Eur, kitų paslaugų – 93,29 Eur lėšos. 

   sutaupytos darbdavio socialinės paramos – 42,72 Eur lėšos. 

   materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas – 136,66 Eur panaudota viršijant sąmatą. 

Mokėtinos sumos 2018 m. gruodžio 31 d. – 18614,12 Eur, iš jų: 

   darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 18085,99 Eur, 

   paslaugų naudojimas – 528,13 Eur. 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įsiskolinimai susidarė dėl 2009-2013 metais 

neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. 

rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 903 „ Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama 

iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo 

užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ įsipareigojimai bus vykdomi 

2019 metais.  

Sąskaitas faktūras už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas gavus 2019 m. sausio mėnesio 

pradžioje susidarė 518,93 Eur skola Šiaulių miesto savivaldybės administracijai ir 9,20 Eur skola 

VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui. Pradelstų skolų, kurių apmokėjimo terminas 

praleistas daugiau kaip 45 dienos, 2018 m. gruodžio 31 d. nebuvo. Mokėtinų sumų detalizavimas 

pagal ekonomines klasifikacijos kodus pateiktas ataskaitoje (forma Nr. 4).  

Metų pabaigoje gautinas sumas sudaro 221,40 Eur, tai išankstiniai apmokėjimai už 

spaudinių prenumeratą 2019 metams (forma Nr.4). 
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