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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. 

2021 metų vasario 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtinta 283 300,00 Eur (151) asignavimų 

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

 

Savivaldybės biudžeto lėšų 2021 metais pagal sąmatą skirta – 283 300,00 Eur, panaudoti 

asignavimai – 279 225,78 Eur (98,6 %). Nepanaudotų asignavimų likutis  – 4 074,22 Eur (1,4 %), iš 

jų:  

 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 3 851,72 Eur (dėl užtrukusio darbuotojų 

priėmimo, įvykus konkursui). 

 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 275,08 Eur: 

Ryšio įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 64,93 Eur, Transporto išlaikymo ir 

transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 64,87 Eur, Komandiruočių išlaidos – 129,46 Eur, 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 10,64 Eur, Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 5,18 

Eur.  

 Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių 

įsipareigojimų vykdymo išlaidos – 10,58 Eur. 

 

Lėšos nedarbingumo išlaidoms sumokėti buvo suplanuotos ir patvirtintos Tarybos sprendimu. 

Gruodžio mėn. susirgusiam darbuotojui išmokėjus pašalpą, šiam staripsniui planuotos išlaidos buvo 

viršytos iki 0,1 tūkst. Eur suma (63,16 Eur). Viršyta suma padengta iš darbo užmokesčio straipsnio.  

Atsiskaitomojoje sąskaitoje lėšų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. – 0,00 Eur. 

Mokėtinas sumas 2021 m. gruodžio 31 d. sudaro prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 210,38 Eur. 

Sąskaitą faktūrą už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas gavus š. m. sausio mėnesio pradžioje 

susidarė 210,38 Eur skola Šiaulių miesto savivaldybės administracijai. Pradelstų skolų, kurių 

apmokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, 2021 m. gruodžio 31 d. nėra.  

 

Savivaldybės kontrolierė                     Inga Šimkūnaitė  

 

Vyresn. specialistė                     Daiva Bartašienė 

 
Daiva Bartašienė, tel.383411, el.p. daiva.bartasiene@siauliai.lt 
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