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ĮŽANGA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatomis1 ir Tauragės
rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planu2 atlikome biudžeto lėšų,
skirtų Tauragės autobusų stoties veiklos užtikrinimui, naudojimo patikrinimą. Ši ataskaita yra
Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių bei turto ir lėšų naudojimo audito
sudėtinė dalis.
Patikrinimo

subjektai:

Tauragės

rajono

savivaldybės

administracija

(toliau

–

Administracija), adresas: Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė, identifikavimo kodas – 188737457;
Uždaroji akcinė bendrovė Tauragės autobusų parkas (toliau – Bendrovė), adresas: Pramonės g. 30,
LT-72363 Tauragė, įmonės kodas – 179286788.
Patikrinimo tikslas – Įvertinti, ar biudžeto lėšos, skirtos Tauragės autobusų stoties veiklos
užtikrinimui, naudojamos teisėtai ir ekonomiškumai.
Administracija atsiskaitymams su Bendrove 2018 m. naudojo

biudžeto asignavimus

vykdydama Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programą (kodas 03.05),
pagal priemonę ,,Tauragės autobusų stoties veiklos užtikrinimas“ (kodas 03.05.01.01.05),
asignavimų planas, įskaitant patikslinimus – 155,3 tūkst. eurų.
Šioje ataskaitoje pateikiami tik patikrinimo metu

nustatyti

dalykai, o nepriklausoma

nuomonė dėl biudžeto lėšų ir turto naudojimo teisėtumo ir ekonomiškumo yra sudedamoji dalis
išvados, teikiamos Savivaldybės tarybai dėl 2018 m. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinių, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

PATIKRINIMO REZULTATAI
Vadovaudamasi Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu3 2010 m. Administracija
autobusų stoties pastatus ir kitus inžinerinius statinius, registruotus nuosavybės teise, perdavė
eksploatuoti UAB Tauragės autobusų parkui4.
2018 m. Bendrovė apskaičiavo ir pateikė sąskaitas 159,8 tūkst. eurų nuostolių atlyginimui,
susidariusiam dėl autobusų stoties eksploatavimo kaštų. Savivaldybės administracija autobusų
stoties nuostolių kompensavimui panaudojo visus 155,3 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto
asignavimus pagal priemonę ,,Tauragės autobusų stoties veiklos užtikrinimas“ ir 3,3 tūkst. eurų
kitų programų lėšų: 01.09 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo

programa,

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 str.;
2019 m. veiklos planas patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus 2018-11-02 įsakymu Nr. V-5;
3
Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2010-03-31 sprendimo Nr. 1-1497 ,,Dėl statinių perėmimo ir įregistravimo nuosavybės teise“
3 p.;
4
2010-05-03 Tauragės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto, perduodamo UAB Tauragės autobusų parkui, eksploatavimo
sutartis Nr. 51S-277/10-43.
1

2
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priemonė ,,Mokinių vežiojimo užtikrinimas“ (kodas 01.09.01.04.01) ir 01.10 Socialinės paramos
įgyvendinimo programa,

priemonė ,,Transporto išlaidų kompensavimas (lengvatinis keleivių

vežimas)“ (kodas 01.10.01.01.08, valstybės funkcijos 10.01.02.40 ir 10.02.01.40). Tokiu būdu
netinkamai suklasifikavo biudžeto išlaidas ir 3,3 tūkst. Eur padidino Socialines išmokas (EKK
2.7), atitinkama suma sumažino Kitas išlaidas (EKK2.8).
Autobusų stoties eksploatacines išlaidas, jų sudėtį

nulemia Autobusų stočių veiklos

nuostatuose5 nustatyti reikalavimai autobusų stotims ir atliekamos jų funkcijos bei Turto
eksploatavimo sutartyje4 numatyti UAB Tauragės autobusų parko įsipareigojimai vykdyti autobusų
stoties funkcijas. Šios sutarties 4 p. nustatyta, kad šalys tarpusavio susitarimu sprendžia nuostolių
atlyginimą, susidariusį dėl eksploatavimo kaštų, tačiau Administracija nesudarė atskiro susitarimo
su Bendrove dėl autobusų stoties eksploatavimo kaštų apskaičiavimo ir nuostolių atlyginimo
(mokėjimo) tvarkos. Todėl nėra aišku, kokiais kriterijais vadovaujantis be tiesioginių sąnaudų
priskiriama dalis bendrųjų ir administracinių sąnaudų. Be to, 2018 m. rugpjūčio mėn. pagal
išankstinę mokėjimo sąskaitą Administracija sumokėjo Bendrovei 50,0 tūkst. eurų, kurie sudarė 3
mėn. būsimus autobusų stoties eksploatavimo nuostolius, kitaip sakant, atliko kredito įstaigos
funkciją.
Vertindami Bendrovės apskaičiuotas autobusų stoties patirtų išlaidų apimtis, nuostolių
apskaičiavimo principus nustatėme, kad be tiesioginių sąnaudų autobusų stoties eksploatavimo
kaštams priskirta 42,5 proc. bendrųjų ir administracinių sąnaudų, kurių darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo sąnaudos sudaro net 60,6 proc. visų administracijos darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo sąnaudų, tačiau tam teisinio pagrindimo nėra.
Dėl viso to, kas anksčiau nurodyta, negalime patvirtinti, kad savivaldybės biudžeto lėšos
Autobusų stoties veiklos užtikrinimui naudojamos teisėtai ir ekonomiškai.
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Vadovaujantis teisės aktų
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sudaryti
susitarimą
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stoties eksploatavimo kaštų
apskaičiavimo ir nuostolių
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Tauragės rajono
savivaldybės
administracija;
UAB Tauragės
autobusų parkas

Abi šalys įsipareigoja
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susitarimą dėl autobusų
stoties eksploatavimo
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Iki 2019-04-30

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2003-12-31 įsakymu Nr. 3-734 ,,Dėl autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“
patvirtintų Autobusų stočių veiklos nuostatų IV-VI d.;
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Atstovas ryšiams, atsakingas už Kontrolės ir audito tarnybos
įgyvendinimą plane nustatytais terminais:

informavimą apie rekomendacijų

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja
Genovaitė Pukelytė, tel. (8 446) 62 849; 449
UAB Tauragės autobusų parkas direktorius Rimantas Martinavičius, tel. (8 446) 61 454

Savivaldybės kontrolierė

Kostė Čiapienė

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Nijolė Marozienė
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