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PRATARMĖ
Ši ataskaita parengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą1, Kelm÷s
rajono savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentą2, Kelm÷s rajono savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito
tarnybos nuostatus3 ir 2012 metų veiklos planą. Kelm÷s rajono savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito
tarnyba (toliau – Tarnyba) siekia, kad visi Savivaldyb÷s viešojo administravimo subjektai laikytųsi
įstatymų, tinkamo ir efektyvaus Savivaldyb÷s biudžeto l÷šų ir turto naudojimo, kad būtų tobulinama
Savivaldyb÷s sektoriaus finansų valdymo sistema. Tarnyba siekia pažangos didinant vadovų
suvokimą apie vidaus kontrol÷s aplinką, padeda suprasti vidaus kontrol÷s sistemos rizikos vertinimo
ir prevencinių valdymo priemonių reikšmę, užtikrinant išmintingą Savivaldyb÷s l÷šų ir turto
naudojimą.
Tarnybos veiklos ataskaita yra skirta Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybai, kuriai Tarnyba yra
atskaitinga, audituojamiems subjektams ir Kelm÷s rajono savivaldyb÷s bendruomenei. Šia ataskaita
siekiama supažindinti su Tarnybos 2011 metų veikla ir jos rezultatais. Tikime, kad šioje ataskaitoje
pateikta informacija bus naudinga jos vartotojams.
Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyti pagrindiniai
tarnybos veiklos uždaviniai
►prižiūr÷ti, ar teis÷tai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir
naudojamas savivaldyb÷s turtas bei patik÷jimo teise valdomas valstyb÷s
turtas, kaip vykdomas savivaldyb÷s biudžetas ir naudojami kiti piniginiai
ištekliai;

Ataskaitiniais metais Tarnyba vykd÷ Kelm÷s rajono savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito
tarnybos 2009-2011 metų strateginį veiklos planą, atliko visus Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
kontrol÷s ir audito tarnybos 2011 metų veiklos plane suplanuotus auditus.
Kaip ir kasmet, atlikus finansinius auditus, savivaldyb÷s tarybai buvo pateiktos
įstatymais nustatytos privalomos išvados d÷l valstyb÷s ir savivaldyb÷s turto ataskaitų, d÷l
savivaldyb÷s biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir kitų savivaldyb÷s ataskaitų, d÷l savivaldyb÷s
biudžeto l÷šų naudojimo, savivaldyb÷s ir valstyb÷s turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
bei pateikta išvada d÷l savivaldyb÷s paskolos gavimo galimybių.
2011 metai Tarnybai buvo iššūkių metai, kadangi iš esm÷s keit÷si joje dirbantys
darbuotojai. 2011 m. kovo 31 d. d÷l ligos atleista buvusi Savivaldyb÷s kontrolier÷ Vijol÷ Šustauskien÷,
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LR vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049 su v÷lesniais pakeitimais).
Patvirtintas 2011-06-29 Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. T-186.
3
Patvirtinti 2008-12-23 Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. T-416.
2
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nuo 2011 m. birželio 14 d. nebedirba buvusi specialist÷ Rita Puidokien÷. Tarnybą palaipsniui papild÷
nauji darbuotojai: 2011 m. sausio 21 d. kontrolieriaus pavaduotojo pareigoms buvo priimta dirbti Daiva
Bružien÷, kuri, laim÷jusi konkursą, nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. paskirta eiti Savivaldyb÷s kontrolieriaus
pareigas. Nuo 2011 m. rugs÷jo 1 d. tarnyboje prad÷jo dirbti specialist÷ Aušrel÷ Krugliakovien÷. 2012 m.
sausio 23 d. kontrolieriaus pavaduotoja prad÷jo dirbti Birut÷ Barakauskien÷. Naujosios darbuotojos

tur÷jo skirti daug laiko ir pastangų, kad įsisavintų ir praktiškai pritaikytų didel÷s apimties teisinę
bazę, finansinio audito metodiką.
Ataskaitiniai metai savivaldybei buvo itin svarbūs tuo, kad nuo 2010 m. sausio 1 d.
viešajame sektoriuje buhalterin÷ apskaita prad÷ta tvarkyti pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansin÷s atskaitomyb÷s standartus (toliau - VSAFAS). Pagal anksčiau galiojusius teis÷s aktus
viešojo sektoriaus subjektai savo apskaitoje registravo ir finansin÷se ataskaitose nurodydavo ne visą
turtą ir įsipareigojimus, nevertino turto nuvert÷jimo, įsipareigojimų neklasifikavo į ilgalaikius ir
trumpalaikius. Per÷jus prie naujos apskaitos politikos, tarnybai dideliu iššūkiu tapo visų asignavimų
valdytojų buhalterinių sąskaitų likučių perk÷limo iš senojo sąskaitų plano į privalomojo bendrojo
sąskaitų plano sąskaitas pagal VSAFAS teisingumo įvertinimas, nes finansinių ataskaitų tikrumas
ir teisingumas didžiąja dalimi priklauso nuo teisingo sąskaitų likučių perk÷limo operacijų atlikimo.
Praktika parod÷, kad viešojo sektoriaus subjektai n÷ra pakankamai gerai pasiruošę naujai apskaitai.
Visa tai gali nulemti nepakankamai kokybišką savivaldyb÷s konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
parengimą.
2011 metais atlikti finansiniai auditai parod÷ nemažas problemas valdant, naudojant ir
disponuojant turtu bei Savivaldyb÷s biudžeto l÷šomis. Visais atvejais, atlikus auditą,
audituojamiems subjektams buvo pareiškiamos pastabos d÷l teis÷s aktų pažeidimų, tod÷l
savivaldyb÷je reikia tobulinti Savivaldyb÷s turto ir l÷šų valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
kontrol÷s procedūras.
Finansų ir turto valdymas tapo ypač sud÷tinga ir atsakinga savivaldyb÷s valdymo
sritis. Tikime, kad savivaldyb÷s vadovų pozityvus požiūris ir noras spręsti problemas užtikrins
reikiamos sistemos sukūrimą, finansinių interesų apsaugą bei tarnybos teikiamų rekomendacijų
įgyvendinimą. Tikim÷s, kad ši ataskaita leis įvertinti tarnybos ind÷lį į finansų ir turto valdymo sričių
tobulinimą.
Tarnybos veikla yra vieša. Tod÷l interneto svetain÷s www.kelme.lt tarnybos
tinklalapyje buvo nuolat skelbiami metiniai veiklos planai, atliktų auditų ataskaitos ir auditų
išvados.
Tarnyba nuolat siek÷ su audituojamaisiais abipusio suinteresuotumo ir pasitik÷jimu
pagrįstų santykių. Tod÷l, teikdami šią ataskaitą, norime pad÷koti audituotų subjektų vadovams,
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finansininkams ir kitiems specialistams, pad÷jusiems gauti reikiamą auditui atlikti informaciją,
rinkti audito įrodymus audito tikslams pasiekti.
Malonu, kad savivaldyb÷je buvo užtikrinamas tarnybos veiklos nepriklausomumo
principas. Pozityvus savivaldyb÷s vadovų požiūris į auditą sudar÷ tinkamas sąlygas nuosekliam
tarnybos darbui.
Ypatingą pad÷ką noriu išreikšti buvusioms ir naujai prad÷jusioms dirbti tarnybos
darbuotojoms, kurios nuoširdžiai ir atsakingai atliko daug pastangų reikalaujantį darbą.
I. TARNYBOS VEIKLOS SRITYS
Ataskaitiniais metais galiojančiuose Lietuvos Respublikos teis÷s aktuose nustatytos
įvairios veiklos sritys, kuriose tarnyba tur÷jo teisę įgyvendinti pagrindinius tarnybos veiklos
uždavinius (žr. 1 schema).
1 schema. 2011 m. tarnybos veiklos sritys

LR vietos savivaldos
įstatymas

LR vietos savivaldos
įstatymas

Atlieka išor÷s finansinį ir veiklos auditą:
-kiekvienais metais rengia ir teikia savivaldyb÷s tarybai išvadą d÷l savivaldybei
nuosavyb÷s teise priklausančio turto ataskaitos;
-kiekvienais metais rengia ir savivaldyb÷s tarybai teikia išvadą d÷l patik÷jimo teise
valdomo valstyb÷s turto ataskaitos;
-kiekvienais metais rengia ir teikia savivaldyb÷s tarybai išvadą d÷l pateikto tvirtinti
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, metinio savivaldyb÷s finansinių ataskaitų rinkinio,
savivaldyb÷s biudžeto ir turto naudojimo;
-rengia ir savivaldyb÷s tarybai teikia sprendimams priimti reikiamas išvadas d÷l
savivaldyb÷s naudojimosi bankų kreditais, paskolų ÷mimo ir teikimo, garantijų suteikimo,
laidavimo kreditoriams už savivaldyb÷s kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;
-rengia ir savivaldyb÷s tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas,
suteikiančias savivaldyb÷s tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir
pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; savivaldyb÷s tarybai nustačius konkurso
etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos
sutarties projektui;
-atlieka savivaldyb÷s biudžeto ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;

-rengia ir savivaldyb÷s tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas d÷l skolininkų
ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstyb÷, ūkin÷s ir finansin÷s
būkl÷s, taip pat d÷l valstyb÷s vardu pasiskolintų l÷šų, teikiamų paskolų ir valstyb÷s
garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
-rengia ir savivaldyb÷s tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias
savivaldyb÷s tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties
d÷l partneryst÷s su privačiais subjektais sąlygas; savivaldyb÷s tarybai nustačius viešųjų
pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties d÷l partneryst÷s su privačiais subjektais
sąlygas, iki partneryst÷s su privačiais subjektais sutarties pasirašymo rengia išvadas
galutiniam partneryst÷s su privačiais subjektais sutarties projektui;
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LR biudžeto sandaros
įstatymas

-atlieka savivaldyb÷s biudžeto vykdymo auditą;
-atlieka savivaldyb÷s biudžeto asignavimų valdytojų programų sąmatų, savivaldyb÷s biudžeto
l÷šų apskaitos auditą;
-atlieka savivaldyb÷s konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą;

LR viešojo sektoriaus
atskaitomyb÷s
įstatymas

-atlieka viešojo sektoriaus subjektų metinių ataskaitų ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių
auditą;
-atlieka viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditą;

LR valstyb÷s ir
savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo
įstatymas

-kontroliuoja savivaldyb÷s turto apskaitą, valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;
-kasmet pateikia savivaldyb÷s tarybai išvadą d÷l savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio
turto ataskaitos;
-kasmet pateikia savivaldyb÷s tarybai išvadą d÷l patik÷jimo teise valdomo valstyb÷s turto
ataskaitos;

LR koncesijų įstatymas

-tikrina teis÷s aktų nustatyta tvarka savivaldyb÷s l÷šų ir turto, reikalingų koncesijų sutartims
įgyvendinti, panaudojimą, taip pat koncesijos sutarčių sudarymą ir įgyvendinimą;

LR viešųjų įstaigų
įstatymas

-turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti viešosios įstaigos veiklą;

LR investicijų įstatymas

-tikrina teis÷s aktų nustatyta tvarka savivaldyb÷s l÷šų ir turto, reikalingų valdžios ir privataus
subjektų partneryst÷s sutarčiai įgyvendinti, panaudojimą, taip pat valdžios ir privataus
subjektų partneryst÷s sutarčių sudarymą ir įgyvendinimą;

LR rinkliavų įstatymas

-kontroliuoja vietinių rinkliavų rinkimą.

Tarnybos veikla buvo planuojama ir organizuojama, atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos įstatymais nustatytas veiklos sritis bei veiklos prioritetus ir Tarnyboje dirbančių
darbuotojų skaičių.
II. TARNYBOS AUDITO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS
2.1. Tarnybos audito strategija
Tarnyba, siekdama institucinio tobul÷jimo, savo veiklą organizavo pagal Savivaldyb÷s
kontrolieriaus patvirtintą Kelm÷s rajono savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybos 2009-2011 metų
strateginį veiklos planą.

Tarnybos strateginis veiklos planas – tarnybos veiklos planavimo

dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į atliktą aplinkos ir išteklių analizę, pateikti tarnybos misija,
strateginis tikslas, veiklos prioritetas, uždaviniai ir priemon÷s strateginiam tikslui pasiekti, rodikliai,
suteikiantys informaciją apie tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, suformuota programa ir,
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atsižvelgiant į savivaldyb÷s tarybos patvirtintus tarnybai 2011 metų asignavimus, numatyti
finansavimo šaltiniai programai įgyvendinti.
Tarnyba, tur÷dama ribotus audito žmogiškuosius išteklius ir siekdama veiklos
efektyvumo, tobulino darbo apimčių planavimą, audito kokyb÷s užtikrinimo politikos gerinimą ir
siek÷ tikslų, orientuotų į savivaldyb÷s viešojo sektoriaus veiklos pokyčius bei rezultatyvų priskirtų
funkcijų įgyvendinimą. Planuojant tarnybos veiklą, buvo vadovaujamasi bendraisiais strateginio
planavimo principais, atsižvelgiant į aukščiausiosios audito institucijos praktiką bei išor÷s auditui
keliamus reikalavimus.
2 schema. 2011 m. pagrindiniai strategijos elementai

MISIJA

Pad÷ti Kelm÷s rajono savivaldybei išmintingai valdyti ir
naudoti savivaldyb÷s biudžeto l÷šas bei kitą turtą, prisidedant
prie savivaldyb÷s tarybos Kontrol÷s komiteto veiklos,
prižiūrint, ar teis÷tai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai
valdomas ir naudojamas savivaldyb÷s turtas bei patik÷jimo
teise valdomas valstyb÷s turtas, kaip vykdomas savivaldyb÷s
biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai

STRATEGINIS
TIKSLAS

Skatinti skaidrų ir efektyvų Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
išteklių bei turto valdymą ir naudojimą, pad÷ti Tarybai vykdyti
finansinę kontrolę;
skatinti pažangų finansų valdymo ir kontrol÷s sistemų
diegimą viešajame sektoriuje;
skatinti į rezultatus orientuotą valdymą viešojo sektoriaus
administravimo subjektuose

VEIKLOS
PRIORITETAS

AUDITO KOKYBö

Kontrol÷s ir audito tarnyba, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka išor÷s ir
finansinį ir veiklos auditą. Tarnyba, įgyvendindama audito strateginį tikslą, buvo suplanavusi tik
finansinius auditus. D÷l ribotų žmogiškųjų išteklių veiklos auditai 2011 metais nebuvo planuoti.

FINANSINIO AUDITO TIKSLAS

Įvertinti audituojamo subjekto vidaus kontrolę, įskaitant finansų valdymą, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
teis÷tumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę d÷l finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo, d÷l savivaldyb÷s
biudžeto l÷šų ir turto naudojimo teis÷tumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
VEIKLOS AUDITO TIKSLAS

Įvertinti audituojamo subjekto viešąjį ir vidaus administravimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu bei
atskleisti veiklos tobulinimo galimybes

8
Tarnyba, siekdama strateginio tikslo, atsižvelgiant į aplinkos analizę, išskyr÷ pagrindines veiklos
kryptis ir šias siektinas užduotis:
3 schema. Strateginio tikslo įgyvendinimo priemonės

Pagrindin÷s strategijos
įgyvendinimo kryptys

Bendradarbiavimo su
Savivaldyb÷s tarybos Kontrol÷s
komitetu stiprinimas

Siekti didesn÷s savivaldyb÷s l÷šų ir turto priežiūros bei
viešojo sektoriaus kontrol÷s

Siekti audito rezultatų veiksmingumo

Darbuotųjų kvalifikacijos tobulinimą sieti su audito planavimo,
audito kokyb÷s ir viešojo sektoriaus buhalterin÷s apskaitos
sritimis

Institucinių procesų stiprinimas
Tobulinti audito planavimą

Tobulinti audito kokybę

Tobulinti santykius su audituojamaisiais

Audito procesų stiprinimas
Tobulinti audito atlikimo procedūrų sistemą pagal Valstyb÷s
kontrol÷s metodiką

Strategijai įgyvendinti konkretus 2011 metų audito mastas pagal auditų tikslus buvo
suplanuotas Savivaldyb÷s kontrolieriaus 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-3 patvirtintame
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybos 2011 metų veiklos plane (pritarus
savivaldyb÷s tarybos Kontrol÷s komitetui). D÷l Tarnybos darbuotojų kaitos veiklos planas per
metus tikslintas ir suderintas su Savivaldyb÷s tarybos Kontrol÷s komitetu. Planuojant 2011 metų
Tarnybos veiklos apimtis, buvo atsižvelgta į 2011 metų darbo laiko fondą, privalomas Tarybai teikti
išvadas, reikšmingus pasikeitimus biudžeto apskaitoje, biudžetin÷ms įstaigoms skirtų asignavimų
dydį, kitus kriterijus, kurie suteik÷ pakankamą pagrindą tarnybos turimus išteklius nukreipti
rizikingiausių subjektų ir sričių auditams (audito procedūroms) atlikti. Veiklos plane numatytas
audito ciklas nesutampa su kalendoriniais metais, nes audituojami subjektai metinę finansinę
atskaitomybę, apie kurios teisingumą auditorius turi pareikšti nuomonę, sudaro tik kalendoriniams
metams pasibaigus.
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2.2. Tarnybos veikla
Tarnyba, siekdama strateginio tikslo, įvykd÷ 2011 metų veiklos plane nustatytas
užduotis ir atliko suplanuotus tris sisteminius finansinius auditus. Kontrol÷s ir audito tarnyba per
2011 metų pirmą ketvirtį užbaig÷ 2010 metais prad÷tus auditus: BĮ Žemait÷s viešosios bibliotekos,
SĮ Kelm÷s knygyno, ribotos apimties auditą d÷l viešojo sektoriaus apskaitos standartų
įgyvendinimo, t.y. buhalterinių sąskaitų likučių perk÷limo į naujas sąskaitas, apimantį visus viešojo
sektoriaus subjektus.
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnyba ir Lietuvos Respublikos
valstyb÷s kontrol÷ 2011 m. birželio 30 d. pasiraš÷ susitarimą, kurio pagrindu istaigos
bendradarbiauja atliekant Savivaldyb÷s 2011 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą.
Bendradarbiavimas yra viena iš priemonių pasiekti, kad audito metu būtų gauta pakankamai
tinkamų audito įrodymų nuomonei pareikšti. Bendradarbiavimo susitarimo pagrindu 2011 metais
prad÷tos audito planavimo procedūros tų auditų, kurių atlikimo terminas nusikelia į 2012 metus, t.y.
buvo surinkti duomenys apie visas Savivaldyb÷s pajamas ir turtą, vykdomas priemones, apskaitos
sistemą, atliktas vidaus kontrol÷s tyrimas aukščiausiuoju lygiu, nustatytos rizikingos ir reikšmingos
sritys. 2011 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito strategija 2011 metų rugs÷jo m÷nesį,
dalyvaujant LR valstyb÷s kontrol÷s darbuotojams, buvo pristatyta Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
tarybos kontrol÷s komitetui, Administracijos vadovybei.
2011 metais prad÷ti auditai VšĮ „Tytuv÷nų piligrimų centras“, J. Graičiūno
gimnazijoje, „Ąžuoliuko“ darželyje-mokykloje, „Kūlverstuko“ darželyje-mokykloje.
Atsiskaitomuoju laikotarpiu Savivaldyb÷s kontrolierius teik÷ tarybai 3 išvadas, t.y.
išvadą d÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s galimyb÷s imti 6,5779 mln. Lt ilgalaikę paskolą Europos
Sąjungos finansuojamiems bei kitiems investicijų projektams vykdyti, išvadą d÷l 2010 metų
biudžeto vykdymo ir d÷l 2010 metų turto ataskaitų bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo.
2011 m. biudžeto audito planavimo metu buvo pasirinktas netikrintų biudžeto
programų asignavimų panaudojimo teis÷tumo vertinimas. Kaip jau buvo šioje ataskaitoje min÷ta,
nuo 2010 metų viešajame sektoriuje buhalterin÷ apskaita prad÷ta tvarkyti pagal Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s standartus. Per÷jus prie naujos apskaitos politikos, visi
asignavimų valdytojai prival÷jo buhalterinių sąskaitų likučius perkelti iš senojo sąskaitų plano į
naująjį sąskaitų planą pagal patvirtintus apskaitos standartus. Atsižvelgdama į tai, kad nuo šių
operacijų teisingumo didele dalimi priklauso ir finansinių ataskaitų teisingumas, LR finansų
ministerija nurod÷ savivaldybių kontrol÷s ir audito tarnyboms įvertinti visų asignavimų valdytojų
šių operacijų įvykdymo teisingumą. Kadangi ši audito sritis neplanuotai pareikalavo didelių audito
darbo laiko sąnaudų, d÷l to dalis suplanuoto laiko biudžeto l÷šų naudojimui patikrinti buvo skirta
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šiai užduočiai atlikti. D÷l audito žmogiškųjų išteklių trūkumo bei būtinyb÷s atlikti ir kitus auditus,
sudarant planą, 2010 m. biudžeto vykdymo auditui atlikti buvo suplanuota mažiau kaip pus÷ pagal
planavimo metodiką (atsižvelgiant į savivaldyb÷s biudžeto dydį ir asignavimų valdytojų skaičių)
priklausančių audito darbo dienų.
2.3. Audito rezultatai
Atliktų auditų pagrindu buvo parengtos šešios audito ataskaitos ir penkios audito išvados.

Eil.
Nr.
1

Audito
išvados
data ir Nr.
2011-09-06
Nr. KA-10

1 lentelė. Audito išvadų struktūra
Objektas, d÷l kurio
Pareikšta nuomon÷
pareikšta nuomon÷
D÷l 2010 metų Kelm÷s rajono
savivaldybei
nuosavyb÷s
teise priklausančio turto ir
patik÷jimo teise valdomo
valstyb÷s turto ataskaitų

2

2011-03-10
Nr. KA-2

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
galimyb÷ imti 6,5779 mln. Lt
ilgalaikę paskolą Europos
Sąjungos finansuojamiems
bei
kitiems
investicijų
projektams vykdyti

3

2011-06-17
Nr. KA-9

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
2010 metų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinys

Išskyrus poveikį, kurį turi ankstesn÷se pastraipose
nurodyti dalykai (akcijos ir įnašai neįvertinti pagal
VSAFAS, t.y., neįvertinti nuosavyb÷s metodo įtakos
rezultatai ir turto nuvert÷jimas), Kelm÷s rajono
savivaldyb÷je valdant, naudojant ir disponuojant
valstyb÷s turtu reikšmingų neatitikčių Lietuvos
Respublikos
teis÷s
aktuose
nustatytiems
reikalavimams nenustatyta
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s skolos likutis 2011 m.
sausio 1 d. bei patvirtintos savivaldyb÷s biudžeto
pajamos
savivaldyb÷s
savarankiškosioms
funkcijoms įgyvendinti ir planuojama 2011 metais
grąžinti paskolų bei mok÷tina palūkanų suma
suteikia galimybę Kelm÷s rajono savivaldybei imti
6,5779 mln. litų ilgalaikę paskolą, iš kurios 4,004
mln. litų planuojama panaudoti Europos Sąjungos
finansuojamiems, o 2,573 mln. litų – kitiems
investicijų projektams vykdyti, neviršijant Lietuvos
Respublikos 2011 metų valstyb÷s biudžeto ir
savivaldybių
biudžetų
finansinių
rodiklių
patvirtinimo įstatymu nustatytų skolinimosi limitų
Išskyrus poveikį, kurį sudaro ataskaitoje nurodyti
dalykai, Kelm÷s rajono savivaldyb÷s 2010 metų
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais
reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal
Lietuvos
Respublikos
teis÷s
aktus,
reglamentuojančius savivaldyb÷s viešojo sektoriaus
subjektų buhalterinę apskaitą ir savivaldyb÷s
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymą bei
savivaldyb÷s l÷šas ir turtą vald÷, naudojo ir
disponavo jais teis÷tai ir naudojo įstatymų
nustatytiems tikslams.

Nuomon÷s
tipas
Sąlygin÷

Besąlygin÷

Sąlygin÷

Visos audito išvados parengtos ir savivaldyb÷s tarybai pateiktos savivaldyb÷s tarybos
nustatytais terminais.
Sąlygines išvadas l÷m÷ tai, kad audituoti subjektai nepakankamai laik÷si Lietuvos
Respublikos teis÷s aktų, tvarkydami buhalterinę apskaitą, skirstydami ir naudodami savivaldyb÷s
biudžeto l÷šas, valdant, naudojant ar disponuojant valstyb÷s bei savivaldyb÷s turtu bei vykdant
kitas, jiems priskirtas, funkcijas.
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Teis÷s aktų pažeidimų atvejų skaičių ataskaitiniais metais sąlyginai nul÷m÷
buhalterin÷s apskaitos tvarkymo pasikeitimai. Viešajame sektoriuje buhalterinę apskaitą tvarkantys
specialistai netur÷jo pakankamos kvalifikacijos ir praktin÷s patirties buhalterinę apskaitą tvarkyti
pagal naujuosius apskaitos standartus. Be to, VSAFAS nustato tik pagrindinius apskaitos tvarkymo
viešajame sektoriuje elementus, o patvirtinti konkrečią apskaitos politiką (apskaitos principus,
metodus, taisykles) ir ją įgyvendinti, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį ir
vadovaujantis naujaisiais apskaitos standartais, privalo kiekvieno subjekto vadovas. Subjektų
vadovai yra atsakingi už tinkamą buhalterin÷s apskaitos savo įstaigoje organizavimą. Nuo to, kaip
kiekvienas viešojo sektoriaus subjektas yra pasirengęs tvarkyti naują apskaitą, priklauso ir
savivaldyb÷s konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio parengimas, kurį tvirtina savivaldyb÷s taryba.
Nustatyti neatitikimai teis÷s aktams rodo ir tai, kad audituotų subjektų vadovyb÷
nesukūr÷ efektyvių vidaus kontrol÷s procedūrų, kurios pad÷tų išvengti klaidų ir trūkumų, tvarkant
apskaitą, naudojant savivaldyb÷s l÷šas bei turtą ar vykdant kitas funkcijas.
Efektyvi vidaus kontrol÷ yra prevencin÷ priemon÷, siekiant išvengti klaidų,
neatitikimų bei užtikrinti įstaigose dirbančių asmenų atsakomybę už savo sprendimus ir veiksmus,
valdant ir naudojant savivaldyb÷s l÷šas ir turtą bei atliekant kitas funkcijas. Tam, kad vidaus
kontrol÷ taptų efektyvi ir gerai organizuota, reikia papildomų visų lygių vadovų veiksmų ir
darbuotojų tinkamo vidaus kontrol÷s reikšm÷s suvokimo. Mažuose subjektuose, kai pareigų
pasiskirstymas ribotas, yra sud÷tingiau įdiegti tinkamas vidaus kontrol÷s procedūras. Tod÷l šis
trūkumas tur÷tų būti kompensuotas stipria paties vadovo kontrole, kuris gerai išmanytų visą
subjekto veiklą bei vykdant savivaldyb÷je efektyvią aukščiausiojo lygio vidaus kontrolę.
D÷l šios priežasties labai svarbu įdiegti savivaldyb÷je aukščiausiojo lygio nuosekliai
veikiančią ir veiksmingą visų sričių vidaus kontrol÷s sistemą.
D÷l anksčiau nurodytų priežasčių nustatyta LR viešojo sektoriaus atskaitomyb÷s
įstatymo, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s standartų, LR buhalterin÷s
apskaitos įstatymo ir su juo susijusių teis÷s aktų, LR darbo kodekso ir su juo susijusių teis÷s aktų,
LR civilinio kodekso, LR valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo, LR statistikos įstatymo ir su juo susijusių bei kitų teis÷s aktų pažeidimų.
Nustatyti reikšmingesni Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
pažeidimų ar kitų neatitikimų atvejai
Vertinant buhalterinių sąskaitų likučių perk÷limo į naująjį sąskaitų planą pagal
VSAFAS reikalavimus sritį, nustatyti šie teis÷s aktų pažeidimai ir kiti neatitikimai:
Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinių sąskaitų likučių perk÷limo tvarkos aprašas
(toliau – Likučių perk÷limo aprašas) nustato biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos sąskaitų
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likučių perk÷limo tvarką iš seno sąskaitų plano buhalterinių sąskaitų į naujojo sąskaitų plano
sąskaitas. Pagal šį aprašą naująjį sąskaitų planą įstaiga turi parengti ir patvirtinti iki per÷jimo prie
VSAFAS dienos. Senojo sąskaitų plano sąskaitos likutis prieš jį perkeliant į naująjį sąskaitų planą
yra analizuojamas ir vertinamas pagal naujojo standarto reikalavimus.
Audito metu buvo vertinami įstaigų patvirtinti individualūs sąskaitų planai bei vadovų
parinktos ir taikomos apskaitos politikos.
Audito metu nustat÷me, kad apskaitos politika, individualus sąskaitų planas iki
per÷jimo prie VSAFAS dienos nebuvo patvirtinti savivaldyb÷s ižde, Privatizavimo fonde,
savivaldyb÷s administracijoje ir visose savivaldyb÷s biudžetin÷se įstaigose. Įstaigos pateik÷ raštus
nurodydamos, kad vadovaujasi pavyzdiniu Lietuvos Respublikos finansų ministro

patvirtintu

sąskaitų planu, apskaitos vadovu ir apskaitos politika. Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracija
pasiraš÷ su UAB „Affecto Lietuva“ bei UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“ 2010 m.
vasario 2 d. vieningos veiklos planavimo ir valdymo bei finansų apskaitos valdymo sistemos
sukūrimo ir diegimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. SŽ-19/PAR10-20, pagal kurią vykdytojas
įsipareigoja parengti buhalterin÷s apskaitos vadovą. Pažymime, kad pagal 2001 m. lapkričio 6 d.
Lietuvos Respublikos buhalterin÷s apskaitos įstatymą Nr.IX-574 (su v÷lesniais pakeitimais)
apskaitos politika yra apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisykl÷s, skirti ūkio subjekto
apskaitai tvarkyti ir finansinei atskaitomybei sudaryti bei pateikti ir ūkio subjekto vadovas turi
parinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas ir vadovaudamasis
apskaitos standartais. Didžioji dalis įstaigų apskaitos politiką pasitvirtino 2011 metais.
Įstaigos taip pat netur÷jo patvirtintų apskaitos registrų, reikalingų apskaitai tvarkyti.
Buhalterin÷s apskaitos įstatymas numato, kad apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nusistato
ūkio subjektas pagal poreikius.
Pereinant prie VSAFAS taikymo, įstaiga tur÷jo inventorizuoti visą turtą ir
įsipareigojimus pagal Inventorizacijos taisykles ir apskaitoje įregistruoti inventorizacijos rezultatus.
Remiantis metin÷s inventorizacijos rezultatais arba atskirais patikrinimais, tur÷jo būti nustatytas
naujojo sąskaitų plano likučių pokytis d÷l VSAFAS reikalavimų taikymo (turto nuvert÷jimas,
įsipareigojimų amortizacija ir t. t.), nustatyti likučiai, kurie nebuvo registruoti senojo sąskaitų plano
sąskaitose, bet privalomi registruoti naujose sąskaitose pradedant taikyti VSAFAS pirmą kartą.
Audito metu pagal pateiktus visiems asignavimų valdytojams klausimynus nustat÷me,
kad tik savivaldyb÷s administracijos, visų seniūnijų, Liolių senelių namų, Lykšilio pagrindin÷s
mokyklos, Priešgaisrin÷s saugos tarnybos, Suaugusiųjų mokymo centro, Pakražančio vidurin÷s
mokyklos, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos, Tytuv÷nų jaunimo mokyklos, Tytuv÷nų vaikų
lopšelio - darželio, Maironių pagrindin÷s mokyklos, Kelm÷s rajono pedagogin÷s psichologin÷s
tarnybos, Kelm÷s J. Graičiūno gimnazijos, Vaiguvos V. Šimkaus vidurin÷s mokyklos vadovai
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nurod÷ atlikti turto ir įsipareigojimų metinę inventorizaciją, jos metu įvertinti likučius pagal
VSAFAS reikalavimus.
Registruojant pajamas iždo sąskaitose nebuvo laikomasi kaupimo principo, nes jos
registruojamos pagal banko išrašą. Vadovaujantis Pajamų apskaitos savivaldyb÷s ižde tvarkos
aprašu, pajamos turi būti pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos,
nepriklausomai nuo to, kada yra gaunami pinigai.
Privatizavimo fondo apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuoja 26–asis
VSAFAS „ Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“. Pagal šį standartą turtas, kuris
naudojamas išteklių fondo tikslams įgyvendinti ir kurio naudojimo pajamos ir pardavimo rezultatas
tektų išteklių fondui, yra registruojamas išteklių fondo apskaitoje ir rodomas išteklių fondo
finansin÷s būkl÷s ataskaitoje. Audito metu nustatyta, kad į privatizuojamų objektų sąrašą 2010-0101 įtraukta 13 negyvenamųjų pastatų, kurie įtraukti į savivaldyb÷s administracijos ir seniūnijų
apskaitos registrus, atitinkamai Privatizavimo fondo apskaitos registre jie nebuvo parodyti. Bendra į
privatizuojamų objektų sąrašą įtraukto turto likutin÷ vert÷ nustatyta tvarka tur÷jo būti nurodyta
Privatizavimo fondo apskaitoje ir finansin÷je atskaitomyb÷je.
Savivaldyb÷s administracijos ir seniūnijų inventorizacijos komisijos nenustat÷, ar yra
nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio, finansinio turto, atsargų, išankstinių apmok÷jimų
ir gautinų sumų nuvert÷jimo požymių.
Savivaldyb÷s administracija 2009-12-31 apskait÷ 27262,6 tūkst. Lt akcijų ir 261,0
tūkst. Lt įnašų į viešųjų įstaigų dalininkų kapitalą. Perkeliant šias investicijas į naujo sąskaitų plano
sąskaitas nebuvo pritaikytas nuosavyb÷s metodas, jos nebuvo padidintos ar sumažintos šių
kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių ar viešųjų įstaigų uždirbto grynojo pelno ar nuostolio
dalimi pagal 14- ąjį VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“.
Į naująjį sąskaitų planą perkeltas 34,1 tūkst. Lt atsiskaitymų už trūkumus likutis, kuris
susidar÷ 2006 metais administracijoje, Tytuv÷nų apylinkių seniūnijoje ir 2008 metais Tytuv÷nų
seniūnijoje. Pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir įsipareigojimai“ ši suma tur÷tų būti
sumažinta nuvert÷jimo nuostoliais, nes tik÷tina, kad nebus atgauta visa gautinų sumų vert÷.
Pagal 12-ąjį VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ žem÷, kilnojamosios,
nekilnojamosios ir kitos kultūros vertyb÷s po pirminio pripažinimo finansin÷se ataskaitose rodomos
tikrąja verte, kurios pasikeitimas registruojamas tikrosios vert÷s rezervo sąskaitoje. Žem÷, valdoma
nuosavyb÷s teise Liolių, Tytuv÷nų apylinkių seniūnijose, neįvertinta tikrąja verte.
Ekonomikos ir investicijų skyrius nepateik÷ buhalterinių likučių perk÷limo
žiniaraščių, tod÷l negal÷jome patvirtinti, ar administracijos finansin÷s būkl÷s ataskaitoje, 2010 m.
sausio 1 d. duomenimis, pateikti šio skyriaus turto ir atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų
duomenys 38025,7 tūkst. Lt buvo teisingi.
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Kražių gimnazija, Kelm÷s mažasis teatras, Šauk÷nų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurin÷
mokykla nepateik÷ buhalterinių sąskaitų likučių perk÷limo iš senojo sąskaitų plano į privalomojo
bendrojo sąskaitų plano registravimo sąskaitas žiniaraščių pagal Likučių perk÷limo aprašą.
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, Gailių, Karkl÷nų, Vidsodžio pagrindin÷s mokyklos ir
Socialinių paslaugų tarnyba pateik÷ neužpildytus 3, 4, 5 žiniaraščius. Negal÷jome įvertinti, ar šiose
įstaigose buvo atlikti buhalterinių likučių pokyčiai pagal VSAFAS reikalavimus, ir patvirtinti, kad
jų finansin÷s būkl÷s ataskaitų 2010 m. sausio 1 d. duomenys atitiko įstaigos buhalterin÷s apskaitos
duomenis.
8-asis VSAFAS „Atsargos“ numato, kad atiduoto naudoti viešojo sektoriaus subjekto
veikloje ūkinio inventoriaus vert÷ iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekin÷ ir
vertin÷ apskaita kontrol÷s tikslais tvarkoma balansin÷se ar nebalansin÷se sąskaitose pagal viešojo
subjekto nusistatytą apskaitos politiką. Pagal pateiktus dokumentus nustat÷me, kad Visuomen÷s
sveikatos biure, Vijurkų vaikų globos namuose, Priešgaisrin÷je saugos tarnyboje kontrol÷s tikslais
ūkinio inventoriaus apskaita nebuvo netvarkoma.
24-asis VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ numato, kad biudžetin÷s
įstaigos, pereidamos prie naujos apskaitos, prival÷jo apskaičiuoti 2009 m. gruodžio 31 d.
nepanaudotų atostogų kaupimus ir parodyti apskaitoje pagal šį standartą. Analizuojant buhalterinių
likučių perk÷limo žiniaraščius, nustatyta, kad atostogų kaupimų neatliko Užvenčio, Šedbarų,
Tytuv÷nų lopšeliai-darželiai, Pagryžuvio pradin÷ mokykla, Elvyravos, Kolainių, Liolių, Lykšilio,
Mockaičių, Maironių, Šaltenių pagrindin÷s mokyklos, Vaikų ir jaunimo sporto mokykla, Kelm÷s
rajono pedagogin÷ psichologin÷ tarnyba, Kelm÷s, Kražių, Tytuv÷nų, Užvenčio, Šauk÷nų kultūros
centrai.
Atlikus auditą Žemait÷s viešojoje bibliotekoje nustatyta, kad 2010 metais skirti
Savivaldyb÷s biudžeto asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms buvo
naudojami teis÷s aktų nustatyta tvarka, tačiau, keičiant darbuotojų darbo sąlygas, nebuvo daromi
pakeitimai darbuotojų darbo sutartyse ir darbo sutarčių registracijos žurnale, taip pažeidžiant LR
darbo kodeksą ir Darbo sutarčių registravimo taisykles (Žin., 2003, Nr. 40-1822).
Atlikus auditą, nustatyta, kad įstaiga ilgalaikį turtą vald÷ ir naudojo teis÷s aktų
nustatytoms funkcijoms įgyvendinti. Įstaigos vidaus kontrol÷s sistema turto inventorizacijos srityje
buvo nepakankama. Informacija apie ilgalaikį turtą finansin÷je atskaitomyb÷je neatskleidžia tikros
ir teisingos būkl÷s:
- Patikrinus ilgalaikio turto nusid÷v÷jimo žiniaraščius, nustatyta, kad ilgalaikiam
materialiajam turtui pagal grupes neteisingai taikomi nusid÷v÷jimo normatyvai, nesivadovaujama
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr.T-456 „D÷l ilgalaikio
turto nusid÷v÷jimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Kelm÷s rajono viešojo sektoriaus
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subjektams patvirtinimo“. Tai pačiai turto grupei taikomi net skirtingi normatyvai. D÷l neteisingai
taikomų nuo 2010-01-01 nusid÷v÷jimo normatyvų negal÷jome patvirtinti, ar yra teisingai veiklos
rezultatų ataskaitoje pateikta nusid÷v÷jimo sąnaudų suma 115504,0 Lt ir finansin÷s būkl÷s 2010-1231 ataskaitoje ilgalaikio materialiojo turto likutin÷s vert÷s suma 1100084,0 Lt.
- Dokumentų grąžinimo įrenginys neteisingai priskirtas ilgalaikio materialiojo turto
grupei „Infrastruktūros ir kiti statiniai“. Pagal 12-ąjį VSAFAS turi būti mašinų ir įrenginių grup÷je.
-„108 Office Profesional“, 49 „Project Profesional“ ir 49 „Visio Profesional“
programos pripažintos kaip vieni nematerialiojo turto vienetai. Pagal 13-ąjį VSAFAS keli vienodi
nematerialiojo turto vienetai turi būti registruojami apskaitoje kaip vienetai ir kiekvienam vienetui
sukuriama atskira nematerialiojo turto duomenų kortel÷.
- Nekilnojamojo turto registre neįregistruota nekilnojamojo turto Šaltenių bibliotekos
daiktin÷

teis÷.
- Kolainių bibliotekos pastatų teisin÷s registracijos duomenys neatitiko apskaitos

duomenų, nes apskaitoje buvo įregistruotas vienas objektas, o teisiškai įregistruoti du objektai:
Kolainių biblioteka su medicinos punktu ir sand÷liu. Pagal 12-ąjį VSAFAS viešojo sektoriaus
subjektas ilgalaikio turto apskaitą turi tvarkyti pagal turto vienetus.
- Nebuvo sudaryta žem÷s panaudos sutartis po Kolainių bibliotekos pastatais.
LR civilinio kodekso (toliau - CK) 2.53, 2.54 str. ir 2.66 str. 1 d. 8 p. nustatyta, kad
juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir
atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. Juridinio asmens filialas veikia pagal juridinio
asmens patvirtintus nuostatus. Juridinių asmenų registre turi būti nurodyti juridinio asmens filialai ir
atstovyb÷s (pavadinimai, kodai, buvein÷s, filialų ir atstovybių valdymo organų nariai.
Vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (su v÷lesniais pakeitimais) 14 punktu, juridinio asmens
filialai turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre. Savivaldyb÷s tarybos 2010 m. vasario 20 d.
sprendimu Nr. T-48 patvirtintuose Kelm÷s rajono savivaldyb÷s Žemait÷s viešosios bibliotekos
nuostatuose nenurodyta, kad biblioteka turi 23 filialus, nebuvo patvirtinti filialo veiklos nuostatai,
jie neįregistruoti Juridinių asmenų registre.
LRV 2008-05-16 nutarimas Nr. 466 „D÷l valstybei ir savivaldyb÷ms nuosavyb÷s teise
priklausančio turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos“ nustato, kad savivaldybių administracijos
finansinių ataskaitų pagrindu parengtas savivaldybei nuosavyb÷s teise ir apie jos patik÷jimo teise
valdomo valstyb÷s turto ataskaitas pateikia Statistikos departamentui pagal Statistikos departamento
generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintų statistinių ataskaitų formas, o statistinio tyrimo
metodiką tvirtina Statistikos departamento generalinis direktorius. Teikdamos ataskaitas VT-01
(metin÷) ir VT-02 (metin÷), kartu pateikia aiškinamuosius raštus, kuriuose nurodo turto kitimo
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duomenis (vert÷s padid÷jimo ar sumaž÷jimo priežastis bei pateisinimo dokumentus), kuriais
atskleidžiami reikšmingi dalykai ir jie gali tur÷ti įtakos turto ir įsipareigojimų dydžiui. Aiškinamasis
raštas nebuvo pateiktas.
Vien statistinių ataskaitų pateikimas Tarybai neatskleidžia šių ataskaitų rengimo
tikslų, neparodo pokyčių, neatskleidžia šių pokyčių atsiradimo priežasčių. Be to, jose n÷ra
pateikiama informacija, kuri gali būti svarbi analizuojant ataskaitų duomenis bei turinti įtakos turto
ir įsipareigojimų dydžiui. Tur÷jo būti pateikta įvairių turto grupių valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo pokyčių analiz÷: informacija apie žem÷s sklypus; informacija apie gyvenamąsias
patalpas (pastatus): įsigyta, parduota, išnuomota, pripažinta netinkamomis gyventi, nurašyta ir kt;
informacija apie negyvenamąsias patalpas (pastatus): išnuomota, suteikta panaudos pagrindais,
patik÷jimo teise, privatizuota, perduota VĮ Valstyb÷s torto fondui, kitoms institucijoms, įmon÷ms ir
organizacijoms, kurioms savivaldyb÷s turtas gali būti perduotas pagal įstatymus, perimta
savivaldyb÷s nuosavyb÷n, laisvų, nurašytų, perduotų savivaldyb÷s nuosavyb÷n bešeimininkio turto
ir kt.; informacija apie inžinerinius statinius: kelius, aikšteles, vamzdynus, viadukus ir kt.;
informacija apie statybos objektus; kita informacija apie turtą).
Atlikus auditus, nustatyta, kad savivaldyb÷s turto ataskaitos finansinio turto ir
įsipareigojimų skyriuje 5657 eilut÷je „Savivaldyb÷s biudžeto, savivaldyb÷s fondų ir savivaldyb÷s
biudžetinių įstaigų tarpusavio įsipareigojimai” įstaigos informaciją apie gautinas sumas pateik÷
klaidingą, nei

buvo suderinta su Finansų skyriumi. Savivaldyb÷s administracija 5610 eilut÷s

„Prekybos skolos ir avansai“ 4 stulpelyje nurod÷ 326,33 tūkst. Lt mažesnę sumą. Šia suma
savivaldyb÷s turto

statistin÷je ataskaitoje VT-02 sumažinti savivaldyb÷s administracijos

įsipareigojimai.
Biudžetinių įstaigų finansinių audito ir šio audito metu įvertinus, kaip yra valdomas ir
naudojamas savivaldyb÷s turtas, buvo nustatyta, kad ne visuomet laikomasi LR valstyb÷s ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo reikalavimų.
Tiek LR civilinis kodeksas4, tiek LR valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymas5 bei Kelm÷s rajono savivaldyb÷s patvirtinta tvarka6
numato, kad savivaldyb÷s turtas panaudos pagrindais gali būti perduodamas tik laikinai. Be to,
Tarybos patvirtinta tvarka reikalauja apibr÷žti panaudos terminą.
LRV 2002-12-03 nutarimu Nr. 1890 patvirtino Valstyb÷s turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą. Pagal šiandien galiojančią
4

2007-07-18 LR CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1864 (su v÷lesniais pakeitimais)
6.629 straipsnio 1 dalis.
5
1998-05-12 LR valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas Nr. VIII-729 (su
v÷lesniais pakeitimais).
6
2009-09-24 Tarybos sprendimas Nr. T-365 „D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s ir valstyb÷s turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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aktualią šio aprašo 6 punkto redakciją, valstyb÷s turtas panaudos pagrindais valstyb÷s ir
savivaldyb÷s funkcijas įgyvendinantiems subjektams perduodamas ne ilgesniam kaip 20 metų
terminui, viešosioms įstaigos - ne ilgesniam kaip 10 metų terminui, kitiems asmenims - ne
ilgesniam kaip 5 metų terminui. Neterminuotų sutarčių galimyb÷ n÷ra numatyta.
Audito metu nustat÷me, kad kai kuriose sudarytose sutartyse savivaldyb÷s turtas buvo
perduotas neterminuotai:
- VšĮ Šauk÷nų ambulatorijai rūsio patalpos Mokyklos g. 4, Šauk÷nai; automobilis
KIA SPORTAGE LX, 1 vnt., valst. Nr. DDE 545; automobilis VW GOLF, valst. Nr. DSS 647;
- Kelm÷s miesto bendruomenei patalpos Vytauto Didžiojo g. 47, Kelm÷.
- Sporto klubui „Rūta“ patalpos Nepriklausomyb÷s g. 2, Kelm÷.
- Minupių kaimo bendruomenei mokyklos pastatas Minupių kaime.
LR valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
nurodo, kad savivaldyb÷s turto panaudos sutartyje turi būti nustatyta pagal panaudos sutartį
perduodamo turto naudojimo paskirtis, panaudos gav÷jo pareiga savo l÷šomis apdrausti gaunamą
turtą ir kitos LR civiliniame kodekse nustatytos panaudos sąlygos. Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
tarybos patvirtintoje tvarkoje numatyta, kad panaudos gav÷jas savo l÷šomis per 15 kalendorinių
dienų nuo sutarties pasirašymo turi turtą apdrausti visam sutarties galiojimo laikui nuo žalos, kuri
gali būti padaryta d÷l ugnies, vandens, gamtos j÷gų, vagysčių ir kitų draudiminių įvykių ir kad
panaudos gav÷jas savo l÷šomis per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo įstatymų
nustatyta tvarka turi įregistruoti sutartį Nekilnojamojo turto registre. Pasibaigus panaudos sutarties
terminui, panaudos gav÷jas turi išregistruoti sutartį iš Nekilnojamojo turto registro. Audito metu
buvo išnagrin÷tos 59 panaudos sutartys ir įvertintas aukščiau nurodytų panaudos sutarčių sąlygų
vykdymas. Išnagrin÷jus sudarytas panaudos sutartis, nustatyta, kad sudarytose panaudos sutartyse
yra numatyta sąlyga apdrausti turtą, tačiau dauguma objektų nebuvo apdrausti panaudos dav÷jo
naudai. D÷l to savivaldyb÷s, kaip turto savinink÷s, teis÷s yra nepakankamai apsaugotos.
LR valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas7
numato, kad Savivaldyb÷s turtas patik÷jimo teise kitiems asmenims gali būti perduodamas pagal
turto patik÷jimo sutartį savivaldybių funkcijoms įgyvendinti. Sprendimą d÷l turto perdavimo
patik÷jimo teise kitiems juridiniams asmenims priima Savivaldyb÷s taryba. Savivaldyb÷s institucija,
sudariusi turto patik÷jimo sutartį, privalo prižiūr÷ti, kad sutartis būtų tinkamai vykdoma. LR
civilinis kodeksas8 numato, kad patik÷tinis privalo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pateikti
patik÷tojui ir naudos gav÷jui savo veiklos ataskaitą. Jeigu ataskaitos terminas nenustatytas, ataskaita
7

1998-05-12 LR valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas Nr. VIII-729 (su
v÷lesniais pakeitimais).
8
2007-07-18 LR CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1864 (su v÷lesniais pakeitimais)
6.963 straipsnio 4 dalis.
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turi būti pateikta vieną kartą per metus ir savininkas turi teisę bet kada kontroliuoti patik÷tinio
veiklą.
Pagal LR vietos savivaldos įstatymą savivaldyb÷s administracija turi organizuoti ir
kontroliuoti savivaldyb÷s turto valdymą ir naudojimą9, tačiau panaudos ir patik÷jimo sutarčių
vykdymas n÷ra pakankamai kontroliuojamas.
LRV nutarimo „D÷l valstyb÷s ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo
akcin÷se bendrov÷se ir uždarosiose akcin÷se bendrov÷se”10 2.2. punktas nurodo, kad akcijų
valdytojas privalo pasinaudoti visomis akcininkui suteikiamomis teis÷mis. LR akcinių bendrovių
įstatymo11 15 straipsnis kaip vieną iš akcininko turtinių teisių nustato teisę gauti bendrov÷s pelno
dalį (dividendus). Audito metu nustatyta, kad akcijų valdytojas nesiekia, kad už savivaldyb÷s
akcijas būtų gaunama dividendų.
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s 2010 metų savivaldyb÷s biudžetas parengtas,
vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu12, 2010 metų valstyb÷s ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu13 ir kitais teis÷s aktais. Savivaldyb÷s biudžeto įvykdymo
ataskaitos (forma Nr. 1-sav.) duomenimis, Savivaldyb÷s 2010 metų patikslintas pajamų planas
įvykdytas 101,7 % ir į Savivaldyb÷s biudžetą surinkta 1390,3 tūkst. Lt daugiau nei buvo patvirtinta.
2010 metais, lyginant su pra÷jusiais 2009 metais, pajamų gauta 609,3 tūkst.Lt mažiau. Savivaldyb÷s
2010 metų biudžeto pajamų struktūroje dotacijos sudar÷ didžiausią dalį – 60 %. D÷l mokesčių
lengvatų taikymo, administracijos Finansų skyriaus duomenimis, savivaldyb÷s biudžetas neteko
67,17 tūkst. Lt, iš jų: valstybin÷s žem÷s nuomos – 66,9 tūkst. Lt, žem÷s mokesčio – 0,2 tūkst. Lt.
Atlikus auditą, nustatyta, kad nebuvo laikytasi Savivaldyb÷s programinio biudžeto sudarymo ir
vykdymo taisyklių 24 p. reikalavimo, nurodančio, kad biudžeto programų vykdytojai įvertina
programos rezultatų vykdymą, parengia programos įvykdymo ataskaitą. Kelm÷s rajono
savivaldyb÷je nebuvo patvirtinta Įsiskolinimų padengimo tvarka14 ir Europos Sąjungos finansin÷s
paramos ir kitos gaunamos paramos l÷šų išmok÷jimo taisykl÷s 15. Savivaldyb÷s biudžetin÷s įstaigos
pažeid÷ LR viešojo sektoriaus atskaitomyb÷s įstatymą, nes neskelb÷ interneto svetain÷je savo
ataskaitų rinkinių.

9

LR vietos savivaldos įstatymo (2008 m. rugs÷jo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija) 30 straipsnio 2 dalies 3 punktas.
LRV 2007-06-06 nutarimas Nr. 567.
11
2000-07-13 LR akcinių bendrovių įstatymas Nr. XIIII-835 (su v÷lesniais pakeitimais).
12
1990-07-30 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas Nr. I-430 ( su v÷lesniais pakeitimais).
13
2009 -12-10 Lietuvos Respublikos 2010 metų valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymas Nr. XI-563 (su v÷lesniais pakeitimais).
14
2004-06-15 LRV nutarimas Nr. 543 „D÷l LR valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo
taisyklių patvirtinimo“, 80 p.
15
Ten pat, 56 p.
10
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2.4. Audito poveikis
Tarnyba, atlikusi auditus, atsižvelgdama į audito rezultatus, audituotiems subjektams
ataskaitiniais metais pateik÷ iš viso 29 rekomendacijas. Savivaldyb÷s kontrolieriaus sprendimai
nebuvo priimti.
Vienam audituotam subjektui d÷l teis÷s aktų pažeidimų ištaisymo ar veiklos
pagerinimo buvo pateiktos vidutiniškai 7,3 rekomendacijos.
Tarnybos strateginio tikslo pasiekimo lygis, vadovaujantis strateginiu veiklos planu,
gal÷tų būti vertinamas, atsižvelgiant į rekomendacijų, kurių ataskaitiniame laikotarpyje su÷jęs
įvykdymo laikas, įgyvendinimo lygį. Audituojamieji subjektai visas rekomendacijas įvykd÷ laiku.
Tinkamas teikiamų rekomendacijų įgyvendinimas didina prid÷tinę audito vertę,
stiprina išor÷s audito reikšmę Savivaldyb÷je, tod÷l vienas svarbių Tarnybos uždavinių yra
rekomendacijų įgyvendinimo sistemos nuolatinis gerinimas. 2011 m. spalio 27 d. Savivaldyb÷s
kontrolieriaus įsakymu Nr. V-19 buvo patvirtintas Audito rekomendacijų pateikimo ir
įgyvendinimo steb÷senos tvarkos aprašas. Tarnyba, vykdydama jos nuostatuose nustatytus
uždavinius, sieks, kad audituoti subjektai sparčiau įgyvendintų Tarnybos teikiamas rekomendacijas,
efektyviau šalintų neatitikimus.
Rekomendacijų įgyvendinimas lemia audito pažangą. Audito poveikį didina ir
strategin÷s priemon÷s įgyvendinimas - bendradarbiavimo su Savivaldyb÷s tarybos Kontrol÷s
komitetu stiprinimas. Nuolatinis audito rezultatų svarstymas Kontrol÷s komiteto pos÷džiuose didina
audito rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, stiprina audituotų subjektų atsakomybę ir skatina jų
veiklos gerinimą. Be to, audito rezultatų svarstymu kontrol÷s komiteto pos÷džiuose stiprinama ir
savivaldyb÷s kontrol÷s funkcija visos savivaldyb÷s mastu. D÷l šios priežasties ataskaitiniu
laikotarpiu tarnyba teik÷ visas audito ataskaitas ir audito išvadas Kontrol÷s komitetui svarstyti.

Įgyvendinti reikšmingesni dalykai
► Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-311
buvo patvirtintas tvarkos aprašas d÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s biudžeto įsiskolinimų padengimo.
► Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 21 d.
įsakymu Nr. A-1060 patvirtintos taisykl÷s d÷l Europos Sąjungos ir kitų fondų finansin÷s paramos
l÷šų mok÷jimo.
► Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 21 d.
įsakymu Nr. A-1030 patvirtintas tvarkos aprašas d÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s strateginio veiklos
plano programų, kitų programų rengimo ir ataskaitų pateikimo.
► Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2011-11-30 įsakymu Nr.
A-1062 biudžetin÷s įstaigos buvo įpareigotos skelbti finansines ataskaitas interneto svetain÷se.
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► Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 25 d.
įsakymu Nr. A-259 „D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos ir seniūnijų sąskaitų plano
patvirtinimo“ buvo patvirtinti sąskaitų planai, o 2011 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. A-548 „D÷l
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos ir seniūnijų apskaitos vadovo patvirtinimo“ buvo
patvirtinti apskaitos vadovai.
► Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracija informavo, kad į Privatizavimo fondo
apskaitą perkeltas ilgalaikis materialusis turtas; direktoriaus įsakymu 2011 m. spalio 27 d. įsakymu
Nr. A-945 „D÷l komisijos sudarymo metinei inventorizacijai atlikti“ komisija buvo įpareigota,
atliekant metinę ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto inventorizaciją, nustatyti, ar yra
nuvert÷jusio turto; trūkstamas turtas paskaitytas nebalansin÷se sąskaitose; valdoma žem÷ įvertinta
tikrąja verte pagal VĮ Registrų centro svetain÷je esančius duomenis.
► Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2011 m. rugs÷jo 1 d.
įsakymu Nr. A-772 patvirtintas tvarkos aprašas d÷l Ataskaitos apie valstybei ir savivaldybei
nuosavyb÷s teise priklausantį turtą rengimo, d÷l patik÷jimo teise valdomo turto valdytojų
atsiskaitymo turto dav÷jui.
► Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-346
„D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s ir valstyb÷s turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeista anksčiau galiojusi tvarka ir papildyta d÷l panaudos sutarčių kontrol÷s.
► Papildyti Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos Strateginio planavimo ir
projektų valdymo skyriaus nuostatai d÷l turto panaudos sutarčių vykdymo kontrol÷s.
► Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 28 d.
įsakymu Nr. A-956 „D÷l panaudos sutarčių patikslinimo“ buvo nustatyti panaudos sutarčių terminai
neterminuotoms sutartims.
► Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. A-1172 patvirtinta tvarka „D÷l dividendų už savivaldybei nuosavyb÷s teise
priklausančias akcijas“.
► Visiems savivaldyb÷s subjektams ištaisius klaidingus valstyb÷s turto ataskaitų
duomenis, Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracija 2011 m. rugs÷jo 19 d. pareng÷ patikslintą
suvestinę Kelm÷s rajono savivaldyb÷s turto 2010 m. ataskaitą VT-02 ir ją pateik÷ Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s tarybai ir Statistikos departamentui prie LR Vyriausyb÷s.
► Žemait÷s viešoji biblioteka informavo, kad patvirtino apskaitos registrų skaičių,
formas, turinį; ištais÷ buhalterin÷s apskaitos klaidas ir nustat÷ ilgalaikio turto nusid÷v÷jimo
normatyvus; nematerialiajam turtui priskyr÷ turtą, atitinkantį nematerialiojo turto pripažinimo
kriterijus; ilgalaikį turtą registravo apskaitoje kaip turto vienetą, kiekvienam vienetui sukuriant
atskirą nematerialiojo turto duomenų kortelę; dokumentų grąžinimo įrenginį priskyr÷ ilgalaikio
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turto grupei „Mašinos ir įrengimai“; įregistravo Nekilnojamojo turto registre Šaltenių bibliotekos
daiktines teises;
► Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-315
„D÷l patalpų perdavimo patik÷jimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Žemait÷s viešajai
bibliotekai“ perduotos patik÷jimo teise valdyti patalpos, kuriose veiklą vykdo Žemait÷s viešoji
biblioteka. Min÷tu sprendimu neperduotos patalpos Šedbarų, Gailių ir Vidsodžio pagrindinių
mokyklų patalpos, nes jose numatoma 2012-2013 metais steigti daugiafunkcinius centrus.

Neįgyvendinti reikšmingi dalykai
Iki šiol yra įgyvendinama rekomendacija parengti bendrą savivaldyb÷s turto
informacinę bazę, kurioje būtų informacija apie turtą, jo būklę, pokyčius, sudarytas sutartis d÷l jo
naudojimo ir kitus reikšmingus dalykus. Rekomendacijos įgyvendinimo terminas baigiasi 2012 m.
birželio 31 d.
2.5. Audito kokybės politika
Tarnybos veiklos prioritetu laikome audito kokybę. Audito kokyb÷ – tinkamas ir
teisingas audito procedūrų parinkimas, kuris užtikrintų nustatytų audito tikslų pasiekimą. Audito
kokyb÷s valdymas turi užtikrinti, kad audito procedūros būtų atliktos pagal Valstybinio audito
reikalavimus, nustatytą audito metodiką ir kad laiku būtų parengta audito ataskaita, o išvados
pagrįstos surinktais įrodymais.
Tarnyboje įdiegta vieno etapo audito kokyb÷s vertinimo sistema - vidin÷ priežiūra ir
peržiūra, ir tai yra vienas iš audito darbo reikalavimų. Vidin÷ priežiūra yra vadovavimo auditui
dalis, o vidin÷ peržiūra yra atliekančio auditą darbuotojo darbo įvertinimas, tai yra, ar atskiras
auditas ir jo procedūros atliktos pagal Valstybinio audito reikalavimus ir ar audito rezultatai yra
patikimi. Tarnyba visų auditų metu vykd÷ vidinę auditų priežiūrą ir peržiūrą ir pareng÷ atitinkamus
peržiūrų dokumentus.
Atliekant vidinę peržiūrą didžiausias d÷mesys buvo skiriamas tam, kad įvairios
klaidos, audito procedūrų neatitiktys audito metodikai būtų pasteb÷tos iki audito ataskaitos ir audito
išvados parengimo.
Audito kokybei tur÷jo įtaką tiesioginiai ir netiesioginiai veiksniai. Tiesioginę įtaką
audito kokybei tur÷jo strateginių krypčių – tarnybos institucinių procesų ir audito procesų
stiprinimas. Stiprinant institucinius procesus, strategin÷ priemon÷ - darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimą daugiau sieti su audito planavimo ir jo atlikimo metodikomis - trūkstant tarnybos
darbuotojams tinkamų seminarų, nebuvo pakankamai vykdoma.

22
2011 metais tarnybos darbuotojai savo profesinius įgūdžius tobulino pagal
savivaldyb÷s kontrolieriaus patvirtintą 2011 metų valstyb÷s tarnautojų mokymo planą. Tarnybos
2011 metų biudžete mokymui buvo skirta 4,0 tūkst. Lt, arba 3,75 proc. tarnybos darbo užmokesčiui
skirtų savivaldyb÷s biudžeto asignavimų. Didžiausia laiko dalis buvo skirta kvalifikacijos
tobulinimui viešojo sektoriaus apskaitos reformos srityje.
2 lentel÷
Eil.
Nr.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Seminaro temos

2011 m. Išklausyta valandų
D. Bružien÷
A.
Krugliakovien÷

Finansavimo šaltinis

Buhalterin÷ apskaita ir finansin÷ atskaitomyb÷
pagal naujus VSAFAS
Metinių
finansinių
ataskaitų
rinkinio
parengimas

56

24

Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos

24

16

Viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų
rinkinio konsolidavimas
Metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas
Valstyb÷s
kontrol÷s
ir
savivaldybių
kontrolierių praktinis seminaras

16

-

Savivaldybių
kontrolierių
asociacijos l÷šos.
Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos
Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos

8
16

-

Įvadinis valstyb÷s tarnautojų mokymas
Valstyb÷s turto ir l÷šų valdymas biudžetin÷se
įstaigose
Viešojo ir privataus sektorių partneryst÷.
VPSP
būdu
įgyvendinamų
projektų
planavimas, rengimas ir įgyvendinimas
Viešųjų įstaigų buhalterin÷s apskaitos
tvarkymas
ES institucin÷ sandara ir ES teis÷s pagrindai

8

18

16

16

8
-

Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos
Savivaldybių
kontrolierių
asociacijos l÷šos.
Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos
Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos
Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos
ES fondų l÷šos

Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos
9

Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos

Vykdydama nustatytas strategines kryptis, tarnyba nuolat dalyvavo Savivaldyb÷s
kontrolierių asociacijos veikloje, teikdama pasiūlymus Lietuvos Respublikos įstatymų, susijusių su
tarnybos veikla, tobulinimui. Savivaldybių kontrolierių asociacija pateik÷ konkrečius siūlymus
Lietuvos Respublikos Seimui d÷l LR įstatymų pakeitimų ir papildymų.
Nors Lietuvos Respublikos įstatymais tarnybos funkcijos nuolat plečiamos, tačiau iki
šiol netiesioginę neigiamą įtaką strategin÷s krypties – tarnybos audito procesų stiprinimas - ir
audito kokybei tur÷jo tai, kad iki šiol tarnybos neturi metodikos specifinių audito išvadoms parengti
(pvz., d÷l koncesijos, viešojo ir privataus sektoriaus partneryst÷s sutarčių projektų, paskolų gavimo
galimybių ir kt.). Iki šiol teis÷s aktai taip pat neįpareigoja valstyb÷s institucijas, įstaigas teikti
tarnyboms auditų atlikimui reikalingą, jų disponuojamą medžiagą, neturime galimyb÷s, kaip
Valstyb÷s kontrol÷, elektroniniu būdu disponuoti reikalinga auditui atlikti informacija apie
savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausantį turtą ir kontroliuojamus subjektus, kuri kaupiama
valstyb÷s registruose, visa tai apsunkina audito procesą ir atsiliepia audito kokybei.
Buvo tobulinama santykių su audituojamaisiais subjektais sistema: apie būsimą auditą
iš anksto buvo pranešama audituotiniems subjektams, vieno subjekto atžvilgiu nebuvo planuojama
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atlikti neproporcingai daug auditų, atliekant auditą buvo stengiamasi, pagal galimybes, kuo mažiau
laiko praleisti audituojamo subjekto patalpose ir kt.
III. BENDROSIOS NUOSTATOS

Tarnybos veikla atliekamais auditais nesibaigia. Auditą atliekantys darbuotojai atliko
ir kitas įstaigos funkcijas: reng÷ ir teik÷ LR valstyb÷s tarnybos departamentui įvairią informaciją
apie

tarnybos

valstyb÷s

tarnautojus valstyb÷s tarnautojų registro informacin÷se sistemose

,,Vataras“ ir ,,Vatis“, tvark÷ archyvines bylas, inventorizavo savivaldyb÷s biudžeto asignavimų
valdytojų sukauptą medžiagą, organizavo raštvedybą, leido įsakymus, tvirtino atskirų įstaigos
veiklos sričių procedūras ir vykd÷ visas kitas funkcijas, nesusijusias su auditų atlikimu.
Savivaldyb÷s kontrolierius, vadovaudamasis LR vietos savivaldos įstatymu, tvirtina
tarnybos darbuotojų struktūrą pagal Savivaldyb÷s tarybos nustatytą didžiausią darbuotojų skaičių
(patvirtintas maksimalus skaičius – 3). Patvirtintas darbuotojų skaičius labai ribotas, tod÷l n÷ra
galimyb÷s pavesti atskirai vienam darbuotojui vykdyti bendras tarnybos funkcijas. Visa tai turi
neigiamą įtaką nuosekliam ir kokybiškam audito funkcijų atlikimui, laikinas audito proceso
sustabdymas d÷l kitų tarnybos funkcijų vykdymo psichologiškai veikia ir audituojamuosius.
Auditoriaus darbas reikalauja tur÷ti daug aukštesnę kvalifikaciją nei kitų profesijų
darbuotojų, kurie nuolat vykdo priskirtos konkrečios srities funkcijas. Sud÷tingas audito procesas ir
nuolatinis audito metodikos tobulinimas taip pat didina audito darbo laiko sąnaudas, tačiau iki šiol
teb÷ra nekompiuterizuota audito procesų sistema. Esant tokiai situacijai ir nuolat plečiantis
funkcijoms, išlieka rizika tinkamai įgyvendinti tarnybos misiją – prižiūr÷ti savivaldyb÷s biudžeto
l÷šų naudojimo teis÷tumą.
Nepaisant visų problemų, tarnybos darbuotojai, suvokdami tenkančią atsakomybę, ir
toliau sieks tinkamos auditų kokyb÷s, tik÷damiesi savivaldyb÷s vadovų palaikymo ir efektyvaus
bendradarbiavimo su Savivaldyb÷s tarybos Kontrol÷s komitetu.

Savivaldyb÷s kontrolier÷

Daiva Bružien÷

