PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-107
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
ĮŽANGA
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaita parengta
vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą1, Kelmės rajono savivaldybės tarybos
veiklos reglamentą2, Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus3 ir 2017 metų
veiklos planą.
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra biudžetinė įstaiga, nepavaldi, bet
atskaitinga Kelmės rajono savivaldybės tarybai.
LR vietos savivaldos įstatymo 27 str. numatyta, kad Savivaldybės kontrolierius,
prižiūrėdamas, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas
savivaldybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai
atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo
subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Tarnybos veikla organizuojama pagal
patvirtintą veiklos planą.
Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierė Daiva Bružienė.
Tarnyboje dirba Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Birutė Barakauskienė ir vyriausioji
specialistė Neringa Dirmeikienė.
Tarnybos veiklos ataskaita yra skirta Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė)
tarybai, kuriai Tarnyba yra atskaitinga, audituojamiems subjektams ir Savivaldybės bendruomenei.
Šia ataskaita siekiama supažindinti su Tarnybos 2016 metų veikla ir jos rezultatais. Tikime, kad šioje
ataskaitoje pateikta informacija bus naudinga jos vartotojams.
1. TARNYBOS MISIJA
Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir
rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės
turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Tarnyba,
vykdydama jai pavestas funkcijas:
- atlieka išorės auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo
subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;
- rengia ir Savivaldybės tarybai teikia išvadą dėl Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
- rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl
Savivaldybės paskolų ėmimo, viešojo ir privataus sektorių partnerystės;
- nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl
Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir
disponavimo juo.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato pagrindinius principus, kuriais
grindžiama Tarnybos veikla: nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo.
Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Tarptautiniais audito standartais, Valstybės kontrolieriaus
patvirtintais Valstybinio audito reikalavimais, metodikomis.
Visos auditų ataskaitos ir išvados teikiamos audituotiems subjektams, Savivaldybės merui,
Savivaldybės administracijos direktoriui bei svarstomos Savivaldybės tarybos Kontrolės komitete.
Auditų ataskaitos ir išvados skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt.
2. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
2016 metų veiklos planas
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, 1994-07-07 Nr. I-533 27 str. 9 d. 15 p. (su vėlesniais pakeitimais).
Savivaldybės tarybos 2011-06-29 sprendimas Nr. T-186 (su vėlesniais pakeitimais).
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Veiklos planas rengiamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktuose Tarnybai
nustatytą kompetenciją, vadovaujantis prioritetų parinkimo, išankstinio tyrimo, objektyvumo,
nešališkumo, apolitiškumo ir audito sudėtingumo vertinimo principais.
Planavimo prioritetais laikomi Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyti šie kasmetiniai
įpareigojimai:
- kiekvienais metais iki liepos 15 dienos rengti ir teikti išvadas dėl savivaldybės konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio - savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės išteklių fondų ir kitų savivaldybės
kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto kaip vieno viešojo
sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinio, ir savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio, kuriame pateikiami savivaldybės biudžeto vykdymo duomenys bei dėl savivaldybės
biudžeto ir turto naudojimo (LR Savivaldos įstatymo 27 str. 1 d. 2 p., 9 d. 10 p., LR Viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymo 32 str. 1 d.);
- sudaryti sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio audite tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus
išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikti duomenis Valstybės kontrolei apie
savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus (LR vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d.
21 p.).

Preliminarus prioritetinių audituotinų sričių mastas 2016 metais buvo :
- Kelmės rajono savivaldybės 2015 metais patvirtintas biudžetas – 24 236 815 Eur pajamų ir
25 337 735 Eur išlaidų planas.
- Kelmės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimai paskirstyti 52 asignavimų
valdytojams.
- Kelmės rajono savivaldybė 2015 metais vykdomos 7 programas.
- Kelmės rajono savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį sudaro 50 viešojo
sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos.
- Valstybės ir savivaldybės turto 2015 m. ataskaitas rengė 48 savivaldybės subjektai.
- Kelmės rajono savivaldybė 2015 metų pradžioje valdė 251 762,33 tūkst. Lt įsigijimo verte
valstybės ir savivaldybės nefinansinį turtą.
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. planinis audito darbo dienų
skaičius vienam darbuotojui - 252 audito darbo dienos, iš kurių apie 80 proc. laiko buvo planuojama
skirti auditams atlikti ir išvadoms parengti. Atleidus vieną Įstaigos darbuotoją, faktiškai bendras
valandų skaičius sumažėjo, tačiau veiklos plane numatytus auditus reikėjo atlikti.
Rengiant 2016 metų veiklos planą, atlikta Tarnybai teisės aktais nustatytų privalomų ir kitų
funkcijų analizė. Nustatyti kiekybiniais (skiriamų asignavimų dydis) ir kokybiniais (ankstesnio audito
data) aspektais reikšmingi audito subjektai, įvertinta Tarnyboje gauta informacija apie poreikį
auditams bei Tarnybos žmogiškieji ištekliai. Įvertintos riziką mažinančios priemonės – kitų
institucijų (lėšų davėjų, Valstybės kontrolės, Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus
audito skyriaus ir kt.) atliekami tikrinimai, auditai.
Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas 2015 m. spalio 27 d. posėdyje4 pritarė Tarnybos
2016 metų veiklos planui. Tarnybos 2016 metų veiklos planas buvo patvirtintas Savivaldybės
kontrolieriaus įsakymu ir teisės aktų nustatytais terminais pateiktas Valstybės kontrolei.
Tarnybos finansavimas 2016 m.
2016 metais Tarnyboje dirbo 3 darbuotojai – valstybės tarnautojai. 90,3 proc. Tarnybai
patvirtintų asignavimų skirti ir panaudoti darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.
Pavadinimas
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų naudojimas
Iš viso:
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Asignavimų planas
(įskaitant patikslinimus),
tūkst. Eur
43,4
13,4
6,1
63,0

Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015-10-27 posėdžio protokolas Nr. TK2-8.

Panaudota asignavimų
(kasinės išlaidos),
tūkst. Eur
43,4
13,4
6,1
62,9
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3. SVARBIAUSI 2016 METŲ DARBAI
Savivaldybės 2015
 Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, kurį sudaro:
metų ataskaitų auditai
 biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys,
 konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys;
 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir
Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos
pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis.
2015 metų finansiniai Audituotos įstaigos (auditai pradėti 2015 m. II pusmetį, baigti 2016 m. II
pusmetį):
(teisėtumo) auditai
 Kelmės rajono savivaldybės administracijoje,
 SĮ Kelmės knygynas;
 BĮ Kelmės rajono Šedbarų pradinėje mokykloje-daugiafunkciame
centre;
 BĮ Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure;
 BĮ Kelmės rajono Šaukėnų kultūros ir amatų centre;
 BĮ Kelmės rajono Mockaičių pagrindinėje mokykloje;
 BĮ Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnijoje;
 BĮ Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje;
 BĮ Kelmės rajono Vaiguvos Vl. Šimkaus pagrindinėje mokykloje
 VŠĮ Kelmės PSPC;
 UAB Kelmės autobusų parkas- Keleivių vežimo vietiniais maršrutais
organizavimas ir savivaldybės biudžeto lėšų naudojimas, kompensuojant
vežėjų patirtus nuostolius.
2016 metų finansiniai Auditai pradėti 2016 m. II pusmetį, bus užbaigti 2017 m. II pusmetį:
(teisėtumo) auditai
 VšĮ Kelmės ligoninė;
 UAB Kelmės vietinio ūkio veiklos auditas;
 SĮ Kelmės knygynas
Parengta audito strategija, nustatytos reikšmingos ir rizikingos sritys,
Savivaldybės 2016
atliktas aukščiausio lygio vidaus kontrolės vertinimas. Audito procedūros
metų konsoliduotųjų
vykdomos pas Savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimų valdytojus
ataskaitų rinkinio
bei Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
auditas
grupę sudarančius viešojo sektoriaus subjektus:
Audituoti atrinkti subjektai:
BĮ Kelmės rajono Pakražančio gimnazija;
BĮ Kelmės rajono savivaldybės administracija.
Audituoti atrinktos sritys:
Biudžetas:
Biudžeto planavimas, vykdymas ir atskaitomybė;
Biudžeto pajamos;
Biudžeto išlaidos;
Savivaldybės skolos limitų laikymasis;
Finansinių ataskaitų rinkinys:
Konsolidavimas;
Darbo užmokesčio audito programa;
Ilgalaikio turto audito programa
Teisėtumo strategija
Turtas;
Savivaldybės paskolų naudojimas;
Prekių ir paslaugų naudojimas;
Lėšų skyrimas kitiems subjektams;
Projektų dokumentacijos lėšų naudojimas;
Socialinė parama-kompensacijų šildymui mokėjimas;
Neformalus ugdymas;
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Sutarčių sudarymo teisėtumas ir jų vykdymo kontrolė;
Biudžetinių įstaigų pajamų naudojimas;

Išvados Savivaldybės
tarybai

Gyventojų pareiškimų
nagrinėjimas

Savivaldybės administracijai pateikus prašymus, įvertintas Savivaldybės
skolinimosi limitų laikymasis ir Savivaldybės tarybai pateiktos dvi išvados
dėl ilgalaikių paskolų ėmimo:
- dėl 670,0 tūkst. eurų projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos
ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti.
- dėl 633,8 tūkst. eurų garantijos suteikimo UAB „Kelmės vanduo“
paskolai imti, vykdant projektą „Kelmės rajono gyvenviečių
vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“.
Savivaldybės kontrolierė pagal gyventojų priėmimo grafiką tiesiogiai
Tarnyboje 2016 metais priėmė gyventojus įvairiais jiems rūpimais
klausimais, teikė konsultacijas.
4. 2016 METŲ AUDITAI

4.1. Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų finansiniai (teisėtumo) auditai
2016 metais finansinius (teisėtumo) auditus atlikome devyniose viešojo sektoriaus
subjektuose. Auditai atlikti siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinių ataskaitų
rinkiniuose pateikti duomenys teisingai parodo finansinius rezultatus, visais atžvilgiais išsamiai ir
teisingai atspindi turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, grynąjį turtą ir
pinigų srautus.
Vertindami subjektų vidaus kontrolę, nustatėme, kad visuose subjektuose pagrindinės vidaus
kontrolės procedūros sukurtos atsižvelgiant į vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės
pastovumą ir jos atlikimo sąnaudas, apskaitos sistemą ir kitus vidaus kontrolės kriterijus. Tačiau
audito metu nustatyti vidaus kontrolės trūkumai apskaitant turtą, įsipareigojimus, rodo, kad vidaus
kontrolės sistema ne visose srityse veikia patikimai.
Audituoti subjektai 2015-12-31 duomenimis disponavo turtu už 64 211,4 tūkst. eurų, arba
83,71 proc. visų subjektų turto (76 705,96 tūkst. eurų), panaudojo 12 873,0 tūkst. eurų arba 47,2
proc. asignavimų
Eil.
Nr.

Audituojamas
subjektas

1.

Savivaldybės
administracija

2.
3.

Kelmės seniūnija
BĮ Kelmės rajono
Tytuvėnų gimnazija
BĮ Kelmės rajono
Vaiguvos Vl. Šimkaus
pagrindinė mokykla
BĮ Kelmės rajono
Šedbarų
pradinė
mokykla-daugiafunkcis
centras
BĮ Kelmės rajono
Mockaičių pagrindinė
mokykla
BĮ Kelmės rajono
Šaukėnų kultūros ir
amatų centras

4.

5.

6.

7.

5

Turto dydis5
(tūkst. eurų)

53648,2 minus
seniūnija bus
46491,3
7156,9
1 325,0
424,5

241, 7

49,4

451,8

Finansinių ataskaitų rinkinių duomenys.

Subjekto reikšmingumas Panaudoti
Konsoliduotųjų
asignavimai
finansinių ataskaitų
rinkinio grupėje
(proc.) 76 705,96 tūkst.
eurų
60,6
10 845,4

39,8

9,33
1,7

217,9
946,7

0,8
3,5

356,8

1,3

99,2

0,4

231,0

0,9

58,9

0,2

Subjekto
reikšmingumas
BV grupėje
27 273,5 tūkst.
eurų

0,6

0,3

0,06

0,6

8.

9.

BĮ Kelmės rajono
visuomenės sveikatos
biuras
VŠĮ Kelmės PSPC
Iš viso

25,2

5
0,03
117,1

888,7
64 211,4

1,2

0,4

12 873,0

Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų visais atvejais pareiškėme besąlygines
nuomones – audituotos biudžetinės įstaigos 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius visais
reikšmingais atžvilgiais parengė pagal teisės aktus reikalavimus. Atsižvelgdami į ištaisytas klaidas ir
neatitikimus dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų, pastebėjimų audito ataskaitose
neteikėme.
Dėl finansinių ataskaitų rinkinių duomenų pareiškėme 2 besąlygines ir 5 sąlygines
nuomones6. Auditų metu įstaigos geranoriškai reagavo į pateiktus pastebėjimus, taisė nustatytas
klaidas ir neatitikimus, įgyvendino pateiktas rekomendacijas. Tačiau ne visos klaidos, turėjusios įtaką
finansinių ataskaitų duomenų teisingumui, buvo ištaisytos. Be to, dėl apskaitą reglamentuojančių
teisės aktų neteisingo taikymo, nustatytais atvejais, negalėjome patvirtinti finansinių ataskaitų atskirų
straipsnių duomenų teisingumo.
Dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pareiškėme 1 besąlyginę ir 6 sąlygines nuomones. Auditų
ataskaitose nurodėme reikšmingus pastebėjimus, klaidas bei teisės aktų pažeidimus, dėl kurių
negalėjome reikšti besąlyginės nuomonės.
Nustatytos klaidos įstaigų finansinėse ataskaitose įtakojo mūsų nuomonę dėl Savivaldybės
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų, o dėl įstaigose nustatytų teisės aktų pažeidimų,
klaidų ir neatitikimų sąlygojome nuomonę dėl Savivaldybės turto naudojimo teisėtumo.
4.2. Savivaldybės 2015 metų ataskaitų auditai
4.2.1. Konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
Vykdydami Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros ir Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymų nuostatas, atlikome Savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
(biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, įskaitant Savivaldybės skolos ataskaitas, ir konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio) auditą.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas iš Savivaldybės administracijos ir jos 2-jų
padalinių, Savivaldybės 52 biudžetinių įstaigų biudžeto ataskaitų.
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas konsoliduojant Savivaldybės
administracijos, Savivaldybės iždo, Savivaldybės privatizavimo fondo, Savivaldybės 42-ių
biudžetinių įstaigų, 6-ių savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansines
ataskaitas. Taip pat įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro Savivaldybei priklausantis bendrovių ir
įstaigų nuosavas kapitalas – 4 kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų (4 uždarųjų akcinių
bendrovių ), 1 asocijuoto subjekto, 6 kitų subjektų.
Audito metu vertinome, ar Savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys ir
Savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais
parengti pagal teisės aktų reikalavimus ir juose nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant jų duomenis su
Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktais ataskaitų rinkiniais ir kitais Savivaldybės
administracijos duomenimis, iš kurių jie buvo sudaryti.
Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo teisėtumą vertinome remdamiesi atliktais auditais.
Suplanavome ir atlikome šešis finansinius (teisėtumo) auditus. Kiekvieno audito metu pareiškėme
tris nuomones: dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų teisingumo, dėl finansinių ataskaitų
Nuomonės auditų išvadose: besąlyginė – kai auditorius neturi reikšmingų pastabų dėl ataskaitų, apskaitos sistemos ir
teisės aktų pažeidimų, kurie keistų auditoriaus nuomonę; sąlyginė – kai auditorius nustato klaidas ir teisės aktų
pažeidimus ir (ar) be tam tikrų pastabų negali pareikšti besąlyginės nuomonės; neigiama – kai auditorius nustato
reikšmingas klaidas ir reikšmingus teisės aktų pažeidimus.
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rinkinio duomenų teisingumo ir dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo
jais teisėtumo.
Audituotų Savivaldybės ataskaitų duomenys:
- Savivaldybės biudžeto pajamos – 26 526,7 tūkst. eurų;
- Savivaldybės biudžeto išlaidos – 27 624,7 tūkst. eurų;
- Savivaldybės skolos ir skoliniai įsipareigojimai 2015 m. gruodžio 31 d. – 4149,9 tūkst. eurų;
- turto bei atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis 2015 m.
gruodžio 31 d. – 76 705,96 tūkst. eurų.
Pateikėme besąlyginę nuomonę dėl Savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio duomenų – Savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais
reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus,
reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.
Dėl Savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų
pareiškėme sąlyginę nuomonę - Savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
parodo tikrą ir teisingą Savivaldybės 2015 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir 2015 metų veiklos
rezultatus, grynojo turto pokyčius, pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, visais reikšmingais atžvilgiais yra parengtas ir
pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą ir
pateikimą, išskyrus poveikį, kurį turi ar gali turėti audito metu nustatyti dalykai:
1. Dėl to, kad Kelmės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių apskaita nėra tiksli ir išsami, finansinės
atskaitomybės neparodo tikro ir teisingo vaizdo. FBA eilutėje A ilgalaikis turtas ( ir tarpinėse eilutėse:
II Ilgalaikis materialusis turtas, II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai), FBA eilutėje D. Finansavimo
sumos, pateikti duomenys 2015 m. gruodžio 31 d. yra netikslūs. Negalime patvirtinti, kad
infrastruktūros ir kitų statinių vertė 2015-12-31 konsoliduotame finansinių ataskaitų rinkinyje
26108,83 tūkst. eurų (tame tarpe vietinės reikšmės keliai- 9074,2 tūkst. eurų) likutine verte yra
teisinga. ( žr. ataskaitos 27-28 psl.)
2. Kelmės rajono savivaldybės 2015 metų KFAR ilgalaikis finansinis turtas sudaro 9357,32 tūkst. eurų,
iš jų investicijos į kontroliuojamus ir kitus subjektus sudaro 9061,26 tūkst. eurų. Neturime galimybės
įsitikinti pradinių likučių teisingumu, todėl negalime patvirtinti FBA eilutės Investicijos į
kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus 9061,26 tūkst. eurų sumos. ( žr. ataskaitos 32 psl.)
3. Mūsų manymu, biologinio turto apskaita yra netiksli, nerodo realios šio turto vertės ir nesudaro
galimybės tinkamai kontroliuoti šį turtą. Šią išvadą iš dalies lėmė ir tai, kad savivaldybės apskaitos
politikoje nepakankamai aiškiai aprašyta biologinio turto apskaita, nėra apspręsta, kas yra laikoma
biologinio turto vienetu, nenustatyta kas ir kokia tvarka vertina, ar turtas atitinka biologinio turto
pripažinimo kriterijus, nenuspręsta, kas ir kokia tvarka prieš sudarant metines finansines ataskaitas
atlieka biologinio turto vertės pasikeitimo įvertinimą. Tinkamai neparengus apskaitos politikos,
finansinės ataskaitos neparodo tikros ir teisingos finansinės būklės ir veiklos rezultatų. Savivaldybės
administracija, nesivadovaudama 16-ojo VSAFAS nuostatomis, inventorizacijos metu nevertino ir
nesprendė, ar buhalterinėje apskaitoje turi būti registruojamas biologinis turtas, ar želdiniai ir želdynai
atitinka standartuose nurodytus kriterijus, todėl negalėjome įsitikinti, ar tikrai savivaldybės
administracija neturi turto, priskirtino biologiniam turtui. Savivaldybės administracija nepasinaudojo
atlikto „Tūkstantmečio parko“ želdinių inventorizavimo duomenimis ir 2015 metais biologinio turto
nevertino ir neapskaitė. Duomenų, kad parkai būtų perduoti valdyti savivaldybei, nėra. Dėl teisės
aktuose nustatyta tvarka savivaldybės administracijoje neatliktų želdynų ir želdinių inventorizavimo
darbų nėra galimybės nustatyti želdynų kiekio ir jų faktinės būklės. Dėl šių priežasčių negalime
patvirtinti, ar Finansinės būklės ataskaitoje Biologinio turto straipsnyje nurodytas 0,33 tūkst. eurų
likutis yra teisingas. ( žr. ataskaitos 28-32 psl.)
4. 12-ojo VSAFAS 45 p. nuostatos nurodo, kad ilgalaikio turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo
kito mėnesio 1 d., kai turtas pradedamas naudoti. Seniūnijoje nesilaikyta auksčiau minėtų nuostatų,
nes 2014-10-22 įgyvendinus „Kelmės m. centrinės dalies teritorijos sutvarkymas (II etapas, A.
Mackevičiaus kvartalas projektą, ne laiku buvo padidinta ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo
savikaina, todėl nusidėvėjimo suma apskaičiuota 135091,59 eur mažesnė. (FBA, VRA). Dėl to, FBA
eilutė II. Ilgalaikis turtas atvaizduota 135091,59 eur didesne suma, o VRA II. Nusidėvėjimo ir
amortizacijos sąnaudos atvaizduotos 135091,59 eurų mažesne suma.
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5. Konsolidavime
dalyvaujančių
viešojo sektoriaus subjektų pateikti duomenys VSAKIS nėra
visiškai teisingi ir patikimi dėl šios Ataskaitos Audito rezultatai skyriuje nurodytų klaidų ir netikslumų
ilgalaikio turto apskaitos srityje bei nustatytų klaidų ir netikslumų žemesniojo lygio biudžetinių įstaigų
finansinių ataskaitų rinkiniuose (žr. ataskaitos dalyje Audito rezultatai). Įstaigose nustatyta bendra
neatitikimų suma:
5. Konsolidavime dalyvaujančių viešojo sektoriaus subjektų pateikti duomenys VSAKIS nebuvo
visiškai teisingi ir patikimi dėl nurodytų klaidų ir netikslumų ilgalaikio turto apskaitos srityje bei nustatytų
klaidų ir netikslumų žemesniojo lygio biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkiniuose. Įstaigose nustatyta
bendra neatitikimų suma:
Finansinės būklės ataskaitų bendra neatitikimų suma 2015-12-31 sudarė 137,2 tūkst. Lt.
Veiklos rezultatų ataskaitų bendra neatitikimų suma 2015-12-31 sudarė 137,2 tūkst. Lt.

Nuomonę dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ir turto naudojimo teisėtumo sąlygojome dėl
audito metu nustatytų neatitikimų:
Dėl darbo užmokesčio
Šaukėnų kultūros ir amatų centre nesivadovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos“ 6
p. nuostatomis, nes nenustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis nustatomas darbo užmokestis pagal
išsilavinimą, darbų apimtį ir kokybę, priskiriant tam tikrą etato skaičių ir koeficientą darbuotojui.
Įstaigoje darbo užmokesčio koeficientai nustatyti, nesivadovaujant Lietuvos Respublikos kultūros
ministro įsakymo 2012-10-09 Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ IX
skyriaus 5 punktu, kuriame nurodyta, kad „specialistams, neturintiems aukštesniojo išsilavinimo,
tarnybiniai atlyginimai nustatomi –MMA-10,0 bazinės mėnesinės algos dydžio“. Tradicinių amatų
koordinatorei nustatytas 12,3 darbo užmokesčio koeficientas, kultūros renginių organizatoriui – 11,0
darbo užmokesčio koeficientas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1318 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių
ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotųjų
ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo“ 4 punktas nustato, kad savivaldybėms
rekomenduojama, nustatant savivaldybių įmonių vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarką, vadovautis šio nutarimo 1 punkto reikalavimais. Nuo 2010 m. balandžio 1 d. galiojanti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1341 redakcija rekomenduoja nustatant
savivaldybės įmonių vadovų, pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių mėnesinius atlyginimus,
mėnesinės algos kintamą dalį susieti su įstaigos konkrečiais veiklos rezultatais. Audito metu
nustatyta, kad įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija Kelmės knygynui nėra
nustačiusi konkrečių veiklos rezultatų vertinimo rodiklių.
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2001-03-15 įsakymu Nr. 173 „Dėl
sveikatos priežiūros specialistų darbo krūvių“ asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovai
įpareigoti parengti ir, suderinus su stebėtojų taryba, patvirtinti gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros
specialistų darbo krūvius. PSPC vadovas nesilaikė Sveikatos apsaugos ministro įsakymų ir nenustatė
bei nepatvirtino gydytojams, akušeriams, bendruomenės slaugytojams darbo krūvių.
PSPC galiojanti darbo užmokesčio tarifikacija 2015 metams yra nesuderinta su
stebėtojų taryba. Tai neatitinka Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 30 str. 1
dalies reikalavimų. Buvęs Įstaigos vadovas sau vienašališkai nusistatė didesnį nei kitiems tos pačios
kategorijos gydytojams koeficientą. Teisės aktai nesuteikia galimybės skirti LNSS vadovams kitokio
pobūdžio išmokų (priedų), išskyrus Įstatymo 151 straipsnio 7 dalyje nustatytą išimtį, todėl PSPC
vadovas, skirdamas sau kitokio pobūdžio priedus, pažeidė Darbo kodekso 189 straipsnio ir Lietuvos
Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnio nuostatas.
Dėl turto panaudos, nuomos
Savivaldybės įstaigose ir administracijoje vertinome patikėjimo teise valdomo
savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jo naudojimą įstatymų
nustatytiems tikslams.
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Šedbarų
pradinė
mokykla- daugiafunkcis centras
nekontroliavo, kad
Šedbarų kaimo bendruomenė „Spiečius“, Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centras vykdytų
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro
patikėjimo teise valdomo turto panaudos sutartyje prisiimtus įsipareigojimus - apdrausti pagal
panaudos sutartį gautą turtą.
Kelmės seniūnijoje nesilaikyta Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro
įstatymo 9, 11 straipsnių
reikalavimų, nes Nekilnojamojo turto registre neįregistruota arba
nuosavybė, arba patikėjimo teisė, arba nuomos sutartis, arba atliktų gatvių rekonstrukcija. Seniūnija
prižiūri ir tvarko Kelmės miesto parką, joje esančias tinklinio aikšteles, tačiau nei parkas, nei joje
esančios tinklinio aikštelės nėra perduotas jokia teise, neįforminta, kas yra jo valdytojas.
Mockaičių pagrindinė mokykla maitinimo paslaugoms teikti naudojasi Tytuvėnų
apylinkių seniūnijos patikėjimo teise valdomomis ir pagal panaudos sutartį Tytuvėnų kultūros centro
naudojamomis patalpomis neturėdama teisinio pagrindo, t. y. be turto savininko sprendimo.
neįregistruota nuosavybės teisė šių pastatų: pastatas – sporto salė (inventorinis numeris
T138190M), dirbtuvių pastatas (inventorinis numeris T138191M). - neįregistruota patikėjimo teisė
(pastatas-pradinė mokykla (unikalus Nr. 4400-4010-0447)).(Mockaičių pagr. mokykla) bei žemės
sklypas nesuformuotas po patikėjimo teise valdomu pastatu-pradine mokykla (unikalus Nr. 44004010-0447).
Vaiguvos pagrindinė mokykla nesivadovavo Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir savivaldybės tarybos
sprendimu patvirtintos savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai
valdyti ir naudotis tvarkos reikalavimų, nekontroliavo, kad UAB „Grankuras“ vykdytų Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio ir Vaiguvos V. Šimkaus pagrindinės mokyklos patikėjimo teise
valdomo turto panaudos sutartyje prisiimtus įsipareigojimus – įregistruoti panaudos sutartį
Nekilnojamojo turto registre bei apdrausti pagal panaudos sutartį gautą turtą.
Vaiguvos pagrindinė mokykla išnuomojo patalpas, tačiau nekontroliavo, kaip
vykdoma sutartis. Nuomininkas nesivadovavo Civilinio kodekso 4.254 straipsnio nuostatomis, nes
2015-07-01 sudarytą nuomos sutartį Nr.1 neįregistravo viešajame registre.
Pažeidžiant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo, Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatas,
Vaiguvos pagrindinė mokykla patikėjimo teise valdomo turto ir šio turto rekonstrukcijos
neįregistravo Nekilnojamojo turto registre.
Pažeidžiant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo, Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatas,
Tytuvėnų gimnazija patikėjimo teise valdomo turto rekonstrukcijos neįregistravo Nekilnojamojo
turto registre.
Tytuvėnų gimnazija naudojasi valstybinės žemės sklypu, esančiu po Pagryžuvio
ikimokyklinio – pradinio ugdymo skyriaus pastatais, kuris įstatymų nustatyta tvarka nėra
suformuotas, nesudaryta panaudos sutartis ir neįregistruota Nekilnojamojo turto registre. Žemės
sklypas neapskaitytas nei savivaldybės, nei gimnazijos apskaitos registruose.
Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartys sudarytos, nesivadovaujant
savivaldybės tarybos nustatyta tvarka – nesant t savivaldybės tarybos sprendimo, nustatytų pradinių
nuompinigių dydžio, be konkurso. Tytuvėnų gimnazija, išnuomodama ilgalaikį materialųjį turtą ne
konkurso būdu, suteikė išskirtinę galimybę asmenims išsinuomoti turtą, todėl nebuvo užtikrintas
efektyvumo principas ir pažeistas viešosios teisės principas. Trumpalaikės nuomos sutartyse
nenumatomi mokėjimai už komunalines paslaugas.
PSPC nevykdė sutartinių įsipareigojimų, nes 2015 metais neapdraudė pagal panaudos
sutartis gautų Kelmės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų. Tai neatitinka
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 13 straipsnio 3 punkto nuostatų ir 2013 m. kovo 19 d. Savivaldybės turto panaudos sutarties
5 punkto reikalavimų.
Dėl metinės inventorizacijos
Šaukėnų kultūros ir amatų centro vadovas neužtikrino, kad inventorizacija būtų atlikta
vadovaujantis Inventorizacijos taisyklių
reikalavimais: neatliko mokėtinų sumų, sutarčių
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inventorizacijos, įstaigos vadovas neužtikrino, kad inventorizacija nebūtų tik formalus teisės aktų
reikalavimų įgyvendinimas.
Kelmės seniūnijoje nebuvo užtikrinta, kad inventorizacija būtų atlikta vadovaujantis
Inventorizacijos taisyklių 23 p. reikalavimais: radusi į buhalterinę apskaitą neįtraukto turto į
inventorizavimo aprašą įrašo trūkstamus turto duomenis.
Atlikus Kelmės rajono savivaldybės administracijoje 2015 metų turto ir įsipareigojimų
inventorizaciją7, administracijos direktoriaus 2016-02-22 įsakymu Nr. A-159 buvo įforminti atliktos
inventorizacijos Kelmės rajono savivaldybės administracijoje rezultatai, tačiau vietinės reikšmės
kelių nuvertėjimas nustatytas nebuvo, komisija nepasiūlė užbaigtų gatvių rekonstrukcijos darbų
išlaidas perkelti iš sąskaitos „Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai“ į sąskaitą „Infrastruktūros
ir kiti statiniai“. Įvertinus inventorizacijos aprašus yra požymių, kad inventorizacija atlikta formaliai,
kadangi inventorizacijos sąrašai tapatūs apskaitos registrų duomenims, o kai kuriuose iš jų nėra
nurodyta net inventorizuojamo turto (kelio, gatvės) pavadinimų („Butkiškės keliai“, „asfalto
aikštelės“, „keliai“, „Rūtų gatvės remontas“, „Janonio g. asfaltavimas“, „Skveras Laisvės gynėjų
aikštėje“ ir kitų inventorizuojamą turtą identifikuojančių duomenų (ilgio, ploto, vietovės, dangos), į
inventorizavimo aprašus neįrašė trūkstamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių duomenų, kurių nebuvo
ir buhalterinėje apskaitoje. Todėl vertiname, kad inventorizacijos metu negalėjo būti šis turtas
faktiškai apžiūrėtas ir įvertinta šių kelių ir gatvių būklė.
Vaiguvos pagrindinės mokyklos vadovas neužtikrino, kad inventorizacija būtų atlikta
vadovaujantis Inventorizacijos taisyklių
reikalavimais: neatliko mokėtinų sumų, sutarčių
inventorizacijos, nepanaudotų atostogų dienų likutį. Įstaigoje ilgalaikio materialiojo turto
inventorizacija buvo atliekama nesivadovaujant teisės aktų nuostatomis: neinventorizuotas Įstaigos
naudojamas materialusis turtas:2 kuro katilai „Grandeg“ ir šildymo sistema. Šis turtas neapskaitomas
buhalterinėje apskaitoje nuo 2010-04-30.
Tytuvėnų gimnazijos vadovas neužtikrino, kad inventorizacija būtų atlikta
vadovaujantis Inventorizacijos taisyklių
reikalavimais: neatliko mokėtinų sumų, sutarčių
inventorizacijos..
Dėl mokinių pavėžėjimo
Šedbarų pradinėje mokykloje- daugiafunkciniame centre mokinių pavėžėjimas tėvų
transportu organizuojamas nesilaikant Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 14 str. nuostatų,
kuriame nustatyti reikalavimai vairuotojams ir transporto priemonėms: turėti Vyriausybės nustatyta
tvarka išduotą licencijos kortelę ir tam skirtą transporto priemonę. Įstaigoje mokinių pavėžėjimo tėvų
(globėjų) nuosavu transportu išlaidos kompensuojamos be išlaidas pateisinančių dokumentų, todėl
negalime patvirtinti, kad teisėtai ir teisingai buvo išmokėta 574,20 eur.
Nuomojant Tytuvėnų gimnazijos mokyklinį autobusą už atlygį nesilaikoma Lietuvos
Respublikos Kelių transporto kodekso 8 str. nuostatos bei pažeidžiamos Kelių transporto veiklos
licencijavimo taisyklės.
Tytuvėnų gimnazijoje mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų) nuosavu transportu išlaidos
kompensuojamos be išlaidas pateisinančių dokumentų, todėl negalime patvirtinti, kad teisėtai ir
teisingai buvo išmokėta 555,22 eur.
Dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo
Savivaldybės kontrolės ir audito taryba, atlikdama auditus pastebi, kad viešųjų pirkimų
organizavimas lieka iššūkiu įstaigoms, o ši sritis iš dalies lemia viešojo administravimo kokybę.
Neužtikrinamas tinkamas valstybinės ir savarankiškos funkcijos (mokinių nemokamo maitinimo ir
maitinimo paslaugų organizavimas) vykdymas. Savivaldybės įstaigoms vis dar sudėtinga atlikti
viešuosius pirkimus maitinimo paslaugų, kartojasi Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai. Netinkamai
parengti pirkimų dokumentai ir atliktos procedūros turi įtakos maisto produktų ir maitinimo paslaugų
kokybei – tiekėjams sudaromos galimybės juos tiekti savo nuožiūra ir savo nustatyta kaina. Siekiant
užtikrinti, kad vaikams būtų tiekiamas tik tinkamos kokybės, saugus ir sveikatai palankus maistas,
švietimo įstaigos galėtų taikyti ir kitas maitinimo kokybės kontrolės priemones, kurios leistų užtikrinti
tiekiamų maisto produktų ir patiekalų kokybę bei skatintų tiekėjų sąžiningumą, ypatingai tais atvejais,
kai tiekėjų pasiūlytos kainos būna neįprastai mažos.
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Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-23 įsakymas Nr. A-1255.
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Įstaigoje prekės ir paslaugos buvo įsigyjamos, nesilaikant viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatų. Šaukėnų kultūros ir amatų centras nesilaikė LR viešųjų pirkimų įstatymo, nes:-nepaskelbė
Supaprastintų viešųjų mažos vertės pirkimo taisyklių,-nepaskelbė 2015 metais planuojamų atlikti
viešųjų pirkimų suvestinės,-nepaskyrė pirkimams vykdyti pirkimų organizatoriaus,- prekių ir
paslaugų pirkimų sutartys sudarytos neatlikus viešųjų pirkimų procedūrų,-neteikė ataskaitų (AT-6)
apie atliktus mažos vertės pirkimus.
Šedbarų pradinė mokykla daugiafunkcis centras nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo
15 str. 1 d. nuostatų, Įstaiga 2015 metais nevykdė pirkimų elektroninėmis priemonėmis. 2.
Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 1 d. nuostatų, 2015 m. pirkimų planas nepaskelbtas CVP
IS. Įstaiga prekes įsigijo, neatlikusi viešųjų pirkimų procedūrų, pažeidė bendrą viešųjų pirkimų
sutarčių sudarymo trukmės principą, todėl neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d. įtvirtinto
viešųjų pirkimų tikslo – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią
įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
c) Prekių bei paslaugų pirkimo sutartys sudarytos, nesilaikant VPĮ 18 straipsnio nuostatų: nenurodytas
perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, – tikslių jų kiekių; nenurodė kainos arba
kainodaros taisyklių; sutartys pasirašytos neterminuotai; pasirašytose sutartyse nenumatyta sutarties
nutraukimo galimybė.
d) Kelmės rajono Kelmės seniūnija nepilnai laikėsi Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 3 d. nuostatų,
nes pirkimus vykdė įsakymu nepaskirtas pirkimų organizatorius.
Seniūnija nesivadovavo Viešųjų pirkimų įstatymo 9 str., nes viešojo tualeto paslaugos
pirkimo vertė nustatyta neįvertinus pirkimo sutarties atnaujinimo galimybes; Dėl to buvo neteisingai
pasirinktas pirkimo būdas. Nesivadovauta Taisyklių 9.10 p., nes pirkimą atliko pirkimų
organizatorius-seniūno pavaduotoja, kuri nėra paskirta pirkimų organizatoriumi, nors atliko pirkimą
ir užpildė supaprastinto pirkimo pažymą.
Mockaičių pagrindinė mokykla nesilaikė VPĮ : 7 str. 1 d., nes į pirkimų planą įtraukti
pirkimai, kuriems jau pasirašytos pirkimo-pardavimo sutartys, pirkimų planas nebuvo patikslintas,
nors pirkimai buvo įvykdyti;- 7 str. 3 d., nes savo tinklalapyje nepateikė informacijos apie pradedamą
bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį; - 9 str.,
nes nepaskyrė atsakingo asmens už pirkimo verčių skaičiavimą; - 151str., nes elektroninėmis
priemonėmis vykdė mažiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios
vertės pirkimų (Įstaigoje pirkimai elektroninėmis priemonėmis 2015 metai iš viso nebuvo vykdomi);18 str., nes sudarytose sutartyse nenurodė perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, tikslių
jų kiekių, kainos arba kainodaros taisyklių, pirkimo sutartys sudarytos ilgiau kaip 3 metams.- 85 str.
2 d., nes patvirtinto taisykles nepaskelbė per 3 darbo dienas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje.- 90 str. 2 d., nes vykdydama pirkimus, tiekėjų pasiūlymus vertino remiantis ekonomiškai
naudingiausiu pasiūlymu, tačiau nenustatė vertinimo kriterijų
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nepilnai laikėsi Viešųjų
pirkimų įstatymo :-9 str. 1 d, nes įsigyjant naftos produktus, neteisingai nustatė pirkimo vertę; -151
str. nuostatų, nes nevykdė pirkimų elektroninėmis priemonėmis.
Vaiguvos pagrindinė mokykla nesivadovavo Viešųjų pirkimų įstatymo: -7 str. 3 d., nes
nei savo tinklalapyje , nei CVP IS nepateikė informacijos apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat
nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį; - 9 str., nes nepaskyrė atsakingo
asmens už pirkimo verčių skaičiavimą; - 151str., nes elektroninėmis priemonėmis vykdė mažiau kaip
50 procentų perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės pirkimų (Įstaigoje
pirkimai elektroninėmis priemonėmis 2015 metais ataskaitoje At-6 nurodyti neteisingai, nes nebuvo
vykdomi CVP IS priemonėmis); - 18 str., nes sudarytose sutartyse nenurodė perkamų prekių,
paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, tikslių jų kiekių, kainos arba kainodaros taisyklių.
19 str. 4 d., nes pateikdama supaprastintų pirkimų ataskaitą At-6, neteisingai nurodė CVP IS
priemonėmis atliktų pirkimų vertę.
Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla, pirkimo dokumentuose nenustačiusi
reikalavimų pateikti valgiaraščius bei neturėdama galimybės įvertinti ir įsitikinti, kad tiekėjo
pasiūlymas atitinka Rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas ir Tvarkos
aprašo reikalavimus, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo
principą ir neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto pirkimų tikslo
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siekimo. Mokinių maitinimo paslauga buvo įsigyta iš vienintelio pasiūlymą pateikusio
tiekėjo, nebuvo įvertinti kitų rinkos dalyvių pasiūlymai, todėl tikėtina, kad paslaugos nebuvo įsigytos
už geriausią rinkos kainą.
Vaiguvos pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
nesivadovavo Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str. nuostatų, nes, vykdydamas pirkimus, nepasirašė
nešališkumo deklaracijos.
Tytuvėnų gimnazija nesivadovavo Viešųjų pirkimų įstatymo: -7 str. 1 d., nes į pirkimų
planą įtraukė pirkimus pagal jau sudarytas sutartis, pirkimų planų netikslino; -7 str. 3 d. CVP IS
nepateikė informacijos apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą
sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį; -151str., nes elektroninėmis priemonėmis nevykdė viešųjų
pirkimų.
Tytuvėnų gimnazija, pasirinkdama netinkamą viešojo pirkimo būdą, pažeidė VPĮ 3 str.
1 dalyje nustatytus principus: lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo ir skaidrumo. Mokinių maitinimo paslaugos, sporto aikštyno rangos darbų viešieji
pirkimai buvo vykdomi apklausų, o ne atviro konkurso būdu. Negalime patvirtinti, kad įstaiga įsigijo
maitinimo paslaugas ir rangos darbus racionaliai panaudodama 75,0 tūkst. eur.
Dėl biudžeto lėšų naudojimo
Šedbarų pradinė mokykla – daugiafunkcis centras pažeidė Biudžeto sandaros įstatymo
5 straipsnio nuostatas, nes 1,9 tūkst. eur. biudžeto asignavimų panaudojo kitų įstaigų komunalinėms
išlaidoms apmokėti. Nesivadovaudamas Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
tvarkos aprašo 20 p. bei panaudos sutarties sąlygomis, kad panaudos gavėjas turi sumokėti už
perduoto turto eksploatavimą, komunalines ir kitas paslaugas teikėjo (šiuo atveju centro) pateiktas
sąskaitas, Įstaiga neišrašė panaudos gavėjui sąskaitų ir taip dalį savo biudžeto lėšų (1,9 tūkst. eur.)
panaudojo trečiųjų asmenų paslaugoms apmokėti.
Mockaičių pagrindinė mokykla apmoka už gatvių apšvietimą ir išrašo sąskaitas išlaidų
kompensavimui seniūnijai, Tytuvėnų kultūros centrui, Mockaičių kaimo bendruomenei. LR vietos
savivaldos įstatymo 32 str. 2 d. 17 p. nurodo, kad seniūnija organizuoja ir (arba) kontroliuoja
savivaldybės <…> gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą. Todėl, mūsų manymu, šią funkciją privalo
vykdyti Tytuvėnų apylinkių seniūnija.
Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras nesilaiko
Viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymo nuostatų, nes savo interneto svetainėje neskelbia biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinių.
Nesivadovaujant Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 33 str. nuostatomis,
Vaiguvos pagrindinės mokyklos finansinių ataskaitų rinkiniai nebuvo skelbiami įstaigos interneto
svetainėje.
PSPC 2015 metų pirkimų planas buvo sudarytas, nesivadovaujant Viešųjų pirkimų
įstatymo 7 straipsnio 1 d. reikalavimais, nes ne visi Įstaigos planuojami mažos vertės pirkimai buvo
nurodyti Įstaigos pirkimų plane. Pirkimų planas, pasikeitus pirkimų objektams, nebuvo tikslinamas.
Dėl apskaitos ir vidaus kontrolės
Kelmės rajono savivaldybės kontrolierius rekomendavo visoms įstaigoms 2015 m.
įgyvendinti finansų valdymo ir apskaitos sistemos pritaikymą BIUDŽETAS VS programoje, kuri
buvo įdiegta 2011 metais. Kontrolierius pateikė išvadą, kad dar ne visos įstaigos finansines ataskaitas
gauna iš sistemos, todėl išlieka rizika, kad informacija, perkeliama į finansines ataskaitas, yra
nepatikima. Klaidos ir apgaulės turi didelę įtaką kiekvienos įmonės, įstaigos, organizacijos finansinei
būklei ir veiklos rezultatams, jos įvaizdžiui ir tęstinumui. Visos be išimties klaidos ir apgaulės mažina
finansinių ataskaitų patikimumą ir jų, kaip svarbiausio informacijos šaltinio, vertę: jos iškraipo
įmonės finansinius rezultatus, neparodo tikros būklės.
Šaukėnų kultūros ir amatų centras nevykdė Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių 4 p.
reikalavimų: nepaskyrė už bilietų apskaitą atsakingo asmens, netvarkė Bilietų apskaitos knygos,
teisės aktų nustatyta tvarka neatliko bilietų inventorizacijos.
Šaukėnų kultūros ir amatų centre nesilaikoma Vidaus kontrolės ir vidaus audito
įstatymo 4 straipsnio nuostatų, nes nevykdoma išankstinė ir einamoji finansų kontrolė vykdant
viešuosius pirkimus, o nustatytos vidaus kontrolės procedūros, vykdant viešuosius pirkimus, yra

12

neveiksmingos. Šaukėnų kultūros ir amatų centre patvirtintos finansų kontrolės taisyklės neatitinka
LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo bei LR finansų ministro patvirtintų Minimalių finansų
kontrolės reikalavimų . Negalime patvirtinti, kad Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vadovė atliko
išankstinę finansų kontrolę, nes buvo apmokėtos sąskaitos, kai prekes ir paslaugas Šaukėnų kultūros
ir amatų centras įsigijo be viešųjų pirkimų procedūrų
Šaukėnų kultūros ir amatų centro vadovas pažeidė LR dokumentų ir archyvų įstatymo
10 str. bei patvirtintų Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatas, nes nenustatyti
institucijos, įstaigos ar įmonės veiklos dokumentų registrai, kitus apskaitos dokumentai; nėra paskirti
atsakingi asmenys už veiklos dokumentų registravimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir naikinimą
atsakingus asmenis ir nustatyti jų įgaliojimus; dokumentai nesutvarkyti, nesugrupuoti pagal tam
tikrus požymius ir nesusisteminti į bylas, nederinti su tos institucijos, įstaigos ar įmonės savininko
teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar jos įgaliota įstaiga. Dokumentai neparuošti
archyviniam saugojimui.
Šedbarų pradinės mokyklos- daugiafunkcio centro vadovo patvirtintose Finansų
kontrolės taisyklėse nenustatyti veiksmai ir procedūros, kurios užtikrintų išankstinę, einamąją ir
paskesniąją finansų kontrolę.
Kelmės miesto seniūnija nesivadovauja 12-ojo VSAFAS 11 punkto nuostatomis, nes
ilgalaikio materialiojo turto apskaitą tvarko ne pagal turto vienetus.
Vaiguvos pagrindinė mokykla buhalterinę apskaitą organizavo ir tvarkė pažeisdama
Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas: 16 str. - nenustatyti Įstaigos apskaitai tvarkyti naudojamų
apskaitos registrų formos, turinys ir skaičius.
Tytuvėnų gimnazija buhalterinę apskaitą organizavo ir tvarkė, nesivadovaudama
Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatomis, nes: Įstaigos direktorius nenustatė Įstaigos apskaitai
tvarkyti naudojamų apskaitos registrų formų, turinio ir skaičiaus; Apskaitos registruose pateikti
duomenys neišsamūs, neatitinka teisės aktuose apskaitos informacijai nustatytų reikalavimų; Didžioji
knyga ir apskaitos registrai nebuvo parengti ir detalizuoti taip, kad pagal juos būtų galima parengti
finansines ataskaitas pagal VSAFAS.
Dėl darbo sutarčių, darbo laiko apskaitos žiniaraščių
Šaukėnų amatų ir kultūros centre, sudarant darbo sutartis ir išmokant darbo užmokestį
darbuotojams, nesilaikoma Darbo kodekso 114, 201 straipsnio nuostatų.
Šedbarų pradinės mokyklos – daugiafunkcio centro vadovas nesilaikė 2004-01-27
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 78 „Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės
formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintos darbo laiko apskaitos žiniaraščio
pildymo tvarkos. Įstaigos vadovas netinkamai atliko Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų
įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytą biudžetinės įstaigos vadovo pareigą užtikrinti, kad
būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir biudžetinės įstaigos nuostatų. (Šedbarai).
Šedbarų pradinėje mokykloje – daugiafunkciniame centre nesivadovaujama LR
buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies reikalavimais, kuriuose numatyta, kad visos
ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, nes darbo laiko apskaitos
žiniaraščiuose nenurodomas komandiruotėje būtas laikas.
Šedbarų pradinės mokyklos – daugiafunkcio centro direktorius, nustatydamas
auklėtojai didesnį nei leistinas maksimalus darbo krūvį, pažeidė DK 144 straipsnio ir Švietimo ir
mokslo ministro 2005-12-29 įsakymo Nr. ISAK -2668 “Dėl išimties atvejų, kada leidžiama dirbti
daugiau negu 36 valandas per savaitę” nuostatas.
Šedbarų pradinėje mokykloje- daugiafunkciniame centre papildomas darbas arba
papildomos pareigos įforminami atskiromis savarankiškomis darbo sutartimis, nesivadovaujant DK
119 str. nuostatomis, kuriose nurodyta, kad susitarimas dėl papildomo darbo ar pareigų turi būti
išreiškimas galiojančioje darbo sutartyje.
Kiti pastebėjimai
Audito metu nustatyta, kad kultūros srities įstaigų veikla nepakankamai orientuota į
rezultatus, jų veiklos kokybė nėra tinkamai vertinama, nesukurta į rezultatus orientuota vertinimo
sistema.
Šaukėnų kultūros ir amatų centro vadovo turimas išsilavinimas (vidurinis) neatitinka
kultūros ministro įsakymu patvirtintų kvalifikacinių reikalavimų kultūros įstaigų vadovams. Šaukėnų
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kultūros ir amatų centro vadovo pareigybės aprašyme nurodyti bendrieji reikalavimai
išsilavinimo srityje neatitinka kultūros ministro įsakymu patvirtintų kvalifikacinių reikalavimų, o
etninės kultūros vyriausiojo specialisto ir tradicinių amatų koordinatoriaus pareigybių aprašymuose
nurodytos funkcijos nesiejamos su įstaigos veikla.
Nesivadovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-15 nutarimo Nr. 1435
„Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo” bei Kelmės rajono
savivaldybės tarybos 2015-05-08 sprendime Nr. T-107 E nurodytomis nuostatomis, nes Šaukėnų
kultūros ir amatų centre nerengiami ir direktoriaus įsakymu netvirtinami metiniai įstaigos veiklos
planai.
Nesivadovaujama LR kultūros ministro 2013-03-25 įsakymu Nr. ĮV-240 patvirtintomis
„Kultūros įstaigų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai ir kitos darbo apmokėjimo sąlygos“ VIII
skyriaus 2 p. nuostatomis, kuriose nurodyta, kad savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija
turi nustatyti konkrečius veiklos vertinimo rodiklius. Savivaldybės taryba nėra patvirtinusi
savivaldybės kultūros įstaigų vadovų konkrečių veiklos vertinimo kriterijų (biudžetinės įstaigos tikslų
įgyvendinimo pagal atitinkamų metų metiniame veiklos plane nustatytus vertinimo kriterijus).
Savivaldybėje nesilaikoma Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004-12-31
įsakymu Nr. ĮV-441 (su vėlesniais pakeitimais) „Dėl valstybės ir savivaldybių kultūros centrų
kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatų patvirtinimo“ 5 p. nuostatų, nes Šaukėnų kultūros ir
amatų centre paskutinė kultūros ir meno darbuotojų atestacija vyko tik 2008-01-16. Kelmės rajono
savivaldybės taryba 2007-11-29 sprendimu Nr. T-434 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės kultūros
centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo“ dvejiems metams sudarė
kultūros ir meno darbuotojų Atestavimo komisiją, kuri iki šiol nėra atnaujinta, o savininko teises ir
pareigas įgyvendinančiai institucijai neteikiamos ataskaitos apie Atestavimo komisijos darbą ir
atestavimo rezultatus. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai neatlieka skyriaus nuostatuose
numatytų funkcijų: koordinuoti ir prižiūrėti savivaldybės kultūros įstaigų veiklą (11.40), organizuoti
savivaldybės kultūros įstaigų specialistų atestaciją, rūpintis šių specialistų bei meno mėgėjų
kolektyvų vadovų kvalifikacijos tobulinimu (11.46), rūpintis etninės kultūros plėtra ( 11.44).
Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtinta sveikatos priežiūros organizavimo
tvarka nebeatitinka sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimų, nes mokinių sveikatos priežiūra
nebefinansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.
Vaiguvos pagrindinės mokyklos sudarytos 2013-07-16 Prekių ir paslaugų pirkimo
sutarties „Kelmės rajono Vaiguvos vidurinės mokyklos šilumos įrenginių modernizavimas,
eksploatavimas ir šilumos energijos tiekimas mokyklos pastatų šildymui“ Nr. 38 turinys atitinka
Koncesijų įstatymo, o ne Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.
Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo
LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 straipsnis
nurodo, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, <...> privalo deklaruoti privačius interesus šio
įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas privačių interesų deklaraciją. Įstaigos vadovė
nesilaikė minėto įstatymo nuostatų, nes nustatyta tvarka nedeklaravo viešųjų ir privačių interesų
(VTEK 2015-12-01 raštas Nr. S-2060-26). LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo 11 straipsnis nurodo, kad: “asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje,
draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus,
kurie sukelia interesų konfliktą. Prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo
procedūrą arba pačios procedūros metu asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, privalo informuoti
savo institucijos vadovą <...> apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma
nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą. Įstaigos direktorė, nesilaikydama
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų, į darbą renginių
organizatoriumi priėmė savo sūnų (atleistas iš darbo 2015-06-05). Nustatė per didelį darbo
užmokesčio koeficientą, neatsižvelgdama į turimą išsilavinimą. Šaukėnų kultūros ir amatų centro
direktorius nepagrįstai sau skyrė vienkartinę išmoką, nesivadovaujant Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo Nr. 511 4 p. bei Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatomis.
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PSPC
direktorius,
priimdamas įsakymus dėl priedų prie tarnybinio atlyginimo
skyrimo sau ir savo sutuoktinei, netinkamai vykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 2 punkto, 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.
Dėl keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo ir savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo
Kelmės rajono savivaldybės administracijoje teisės aktų nustatyta tvarka nėra įtvirtintos
važiavimo vietiniais maršrutais kainų bei tarifų keitimo bei vietinio susisiekimo maršrutų
organizavimo, jų panaikinimo ar atnaujinimo procedūros, nustatančios visas šiais klausimais
sprendimų priėmimo aplinkybes (kriterijus, priežastis, veiksmus ar kt.).
Kelmės rajono savivaldybėje 2010-05-20 tarybos sprendimu Nr. T-165 patvirtinta keleivių
vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžio nustatymo tvarka.
Tačiau Kelmės rajono savivaldybės administracija, būdama atsakinga už savivaldybės tarybos
sprendimų projektų parengimą, neužtikrino, kad keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusų
maršrutais tarifų dydžiai būtų peržiūrimi kiekvienais metais, kaip to reikalauja LR kelių transporto
kodekso 16 str. 2 d.
Rengiant Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T-391
„Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“, nebuvo atliekama tinkama
analizė, nes analizuojami buvo ne visi pateikti dokumentai, nepakankamai įvertino visas aplinkybes,
lemiančias vežėjo pajamų pokyčius ir atitinkamai – jo veiklos nuostolingumą. Kelmės rajono
savivaldybės administracija, teikdama savivaldybės tarybai tvirtinti šių paslaugų kainas ir tarifus,
nepakankamai įvertino visas aplinkybes, lemiančias vežėjo pajamų pokyčius ir atitinkamai – jo
veiklos nuostolingumą. Audito metu nenustatyta, kad būtų atsižvelgta į konkrečius maršrutus,
keleivių srautus bei aptarnavimo intensyvumą, kaip reikalavo tuo metu galioję Lietuvos Respublikos
kelių transporto kodekso nuostatos8.
LR Kelių transporto kodekso 16 str. 2 d. leidžia, atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus, nustatyti
nevienodus važiavimo atskirais maršrutais tarifus. Tačiau nenustatyta, kad, rengiant sprendimų dėl
keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusų maršrutais kainų ir tarifų nustatymo projektus, buvo
svarstyta galimybė pasinaudoti šia įstatymo suteikta teise, diferencijuojant keleivių vežimo tarifų
dydžius, pavyzdžiui, nuostolingiausiems vietinio susisiekimo maršrutams.
Nepakankamai detalizuotos savivaldybės administracijos padalinių funkcijos (netikslus
skyrių pareigų ir funkcijų atskyrimas), peržiūrint ir analizuojant keleivių vežimo reguliariais reisais
vietinio susisiekimo autobusų maršrutais kainas ir tarifus, neužtikrino teisės aktų nuostatas
atitinkančių savivaldybės tarybos sprendimų projektų minėtu klausimu parengimo.
Kelmės rajono savivaldybėje nebuvo patvirtinta vidaus kontrolės sistema, numatanti vietinio
reguliaraus
susisiekimo
maršrutų
nustatymo,
keitimo,
panaikinimo
ar
atnaujinimo klausimų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo savivaldybėje procedūras,
kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas. Savivaldybės
administracijoje niekam nėra priskirtos funkcijos, kas yra atsakingas už keleivių srautų rajone analizę
ir pasiūlymų keleivinio transporto maršrutų optimizavimui teikimą.
Šiuo metu Kelmės rajono savivaldybėje susiformavusi vietinio reguliaraus susisiekimo
autobusų
maršrutų
peržiūrėjimo
ir
keitimo
sistema
yra
epizodinė,
o
maršrutų keitimo ir panaikinimo iniciatyva, priešingai nei nustatyta Leidimų vežti
keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklėse,
kyla ne iš savivaldybės, o iš vežėjo, kai savivaldybės biudžete patvirtintų asignavimų
nepakanka numatomiems vežėjo nuostoliams kompensuoti.
Audito metu nenustatyta, kad Kelmės rajono savivaldybėje buvo vykdoma keleivinio kelių
transporto kontrolė.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2013-01-21 įsakymu Nr. A-45
patvirtino nuostolių, patirtų vykdant keleivinio transporto viešųjų paslaugų teikimą, kompensavimui
pateiktų sąskaitų teisingumo ir tikrumo procedūrų tvarkos aprašą. Tačiau nėra konkrečiai detalizuota,
būtent koks skyrius ir koks specialistas atlieka šias funkcijas. Tik galima daryti prielaidą, kad tai daro
turto skyrius. Šiaip visur vartojama sąvoka „savivaldybės administracija“.

8

LR kelių transporto kodekso 2015-04-14 įstatymo Nr. I-1628) 16 str. 2 d.
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Audito metu nustatyta, kad nepagrįstai prie patiriamų sąnaudų buvo traukiamos
palūkanos bankui už paimtą paskolą bei darbdaviui teismo priteistas įsipareigojimas buvusiam
darbuotojui.
5. IŠVADOS SAVIVALDYBĖS TARYBAI
Tarnyba 2016 metais parengė ir pateikė Savivaldybės tarybai vieną išvadą dėl paskolų ir vieną
išvadą dėl garantijos suteikimo. Jos buvo pateiktos surinkus įrodymus, pagrindžiančius Savivaldybės
skolinius įsipareigojimus ir suteikiantys pagrindą pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl galimybės
imti paskolas iš kredito įstaigų bei suteikti garantiją savivaldybės kontroliuojamai įmonei imti.
Taikyti vertinimo kriterijai – atitiktis teisės aktams, reglamentuojantiems Savivaldybės skolinimąsi
2016 metais:
 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas9,
 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas10,
 Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymas,
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės11.
2016 m. kovo 16 d. pateikta išvada, kad Savivaldybės taryba gali priimti sprendimus imti
ilgalaikę paskolą:
- 670 000 Eur projektams, finansuojamiems iš Valstybės investicijų programos,
savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti.
- 2016 m. liepos 27 d. pateikta išvada dėl 633 800 eurų garantijos suteikimo UAB „Kelmės
vanduo“ paskolai imti projektui „Kelmės rajono gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ vykdyti. Tačiau taryba sprendimo dėl garantijos suteikimo
nepriėmė.
Išvadose Savivaldybės tarybai pabrėžta Savivaldybės administracijos atsakomybė už
Savivaldybės vardu prisiimtų paskolų naudojimą pagal Savivaldybės tarybos nurodytą paskirtį teisės
aktų nustatyta tvarka.
6. TARNYBOS VEIKLOS VEIKSMINGUMAS
Tarnybos veiklos veiksmingumas matuojamas atlikto darbo apimtimi ir rezultatų teigiamu
poveikiu.
Tarnybos veiklos veiksmingumą atspindi atlikus auditą ir kitas užduotis pasiekti tikslai,
audituotų asignavimų valdytojų ir viešųjų juridinių asmenų finansinių ataskaitų didesnis
informatyvumas, vidaus kontrolės ir finansų valdymo reikšmės supratimas, tikslingas lėšų ir turto
panaudojimas.
Reikšmingiausiai audito veiksmingumas pasireiškia tuo, kad apie audito metu nustatytus
teisės aktų pažeidimus, klaidas, netikslumus ir kitus trūkumus informuotas audituojamas subjektas
juos ištaiso ir finansinėse ataskaitose išvengiama esminių iškraipymų.
Auditų metu informuotos žodžiu ir / ar raštu, įstaigos geranoriškai reagavo į pateiktus
pastebėjimus, taisė nustatytas klaidas ir neatitikimus, įgyvendino pateiktas rekomendacijas.
Svarbu akcentuoti, kad audito metu nustatytų ir nurodytų trūkumų ištaisymas sudaro sąlygas
išvengti jų tolesnio pasikartojimo, skatina audituojamo subjekto darbuotojų teigiamą požiūrį į audito
darbą ir kontrolės priemonių, stiprinančių audituojamo subjekto finansų valdymą, tikslingą turto
naudojimą, teisingų ir vartotojo poreikius atitinkančių finansinių ataskaitų parengimą, diegimą.
Iš viso dėl įstaigų finansinių ataskaitų duomenų tikslinimo ir Savivaldybės lėšų ir turto
naudojimo teisėtumo pateiktos audituotų subjektų audito ataskaitose biudžetinėms įstaigoms
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).
11
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių
patvirtinimo“ (2012-03-21 nutarimo Nr. 304 redakcija).
9

10

16

pateiktos 67 rekomendacijos. Atlikdami 2016 ir vėlesnių metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
auditą, numatysime riziką ir procedūras dėl šių rekomendacijų vykdymo įvertinimo. Iš 67-ių iki 201703-01 įsipareigotų įgyvendinti rekomendacijų, įgyvendintos 62, arba 92,5 proc. Trijų rekomendacijų
įgyvendinimo terminai dar nepasibaigę.
Įgyvendintos šios reikšmingos rekomedacijos: patvirtinta savivaldybės skolos valdymo
strategija, sporto strategija; paruoštas priemonių planą kultūros įstaigų veiklos priežiūros ir kontrolės
efektyvumui padidinti; nustatyti kultūros įstaigų vadovų konkrečius veiklos vertinimo kriterijai,
imtasi priemonių sudaryti meno darbuotojų atestavimo komisiją ir Kultūros ministerijos nustatyta
tvarka vykdyti jų atestaciją; paruošta ir teikta tvirtinti tarybai važiavimo vietiniais maršrutais kainų
bei tarifų keitimo bei vietinio susisiekimo maršrutų organizavimo, jų panaikinimo ar atnaujinimo
procedūros, nustatančios visas šiais klausimais sprendimų priėmimo aplinkybes (kriterijus, priežastis,
veiksmus ar kt.).; Siekiant užtikrinti tinkamą vidaus kontrolės veikimą peržiūrint ir analizuojant
keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais kainas ir tarifus, jų
nustatymą ir keitimą bei pateiktų kompensuoti sąskaitų teisingumą bei tikrumą, taip pat savivaldybės
tarybos sprendimų projektų minėtu klausimu parengimą, detalizuotos savivaldybės administracijos
padalinių ir darbuotojų funkcijos; ir eilė kitų rekomendacijų, tikslu gerinti vidaus kontrolę
audituojamuose subjektuose. (Išsamesnė informacija pateikiama šios ataskaitos priede.)
Liko neįgyvendintos šios administracijai pateiktos rekomendacijos:
 Atsižvelgiant į nustatytus dalykus dėl Vaiguvos katilinės modernizavimo, imtis priemonių
užtikrinti, kad savivaldybėje sudaromos sutartys atitiktų savo esmę ir vyktų pagal įstatymuose
nustatytus reikalavimus ir procedūras.
 Imtis priemonių, kad Kelmės rajono savivaldybėje būtų vykdoma keleivinio kelių transporto
kontrolė.
Nesuėję įgyvendinimo terminai (nustatyti auditų įstaigose metu):
 Imtis priemonių dėl maitinimo patalpų perdavimo Mockaičių pagrindinei mokyklai.(1)
Siekdami, kad Kelmės rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
duomenys parodytų teisingus finansinius rezultatus, išsamiai ir teisingai atspindėtų viešojo sektoriaus
subjektų grupės turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, grynąjį turtą ir pinigų
srautus, o Savivaldybės lėšos ir turtas būtų valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai, įstatymų
nustatytiems tikslams, Savivaldybės administracijai pateikėme 5 rekomendacijas. Iš jų 2
rekomendacijas Savivaldybės administracija įgyvendino, 1 įgyvendinta dalinai (Nusimatyti ilgalaikę
perspektyvą dėl kelių ir gatvių registravimo nekilnojamojo turto registre), ir dviejų rekomendacijų
įgyvendinimo terminai dar nesuėję:
 Imtis priemonių ir į apskaitą įtraukti visus savivaldybei nuosavybės teise priklausančius
vietinės reikšmės kelius. Rekomenduotina duomenis Ilgalaikio turto apskaitos kortelėse susieti
su techninės inventorizacijos metu priskirtais kelių ir gatvių numeriais, ilgalaikio turto
apskaitos kortelėse įrašyti pagrindinius duomenis apie kelio dangą, ilgį, plotį, kategoriją.(2)
 Imtis priemonių inventorizuoti savivaldybės teritorijoje esančius želdinius ir želdynus, kaip to
reikalauja Želdinių ir želdynų apskaitos taisyklės.(3)
Suvokdami, kad tinkamas teiktų rekomendacijų įgyvendinimas didina pridėtinę audito vertę,
stiprina išorės audito reikšmę Savivaldybėje ir yra prevencinė priemonė išvengti klaidų ateityje, vienu
iš svarbių Tarnybos uždavinių laikome audito rekomendacijų įgyvendinimo sistemos nuolatinį
gerinimą. Tarnyba, vykdydama nuostatuose nustatytus uždavinius, toliau sieks, kad audituoti
subjektai sparčiau įgyvendintų Tarnybos rekomendacijas, efektyviau šalintų neatitikimus.
7. AUDITO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Profesinės etikos reikalavimai
Tarnybos valstybės tarnautojų elgesio taisyklėse nustatyti profesiniai reikalavimai ir
procedūros, užtikrinančios Vietos savivaldos įstatyme savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
veiklai nustatytų principų – nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo,
laikymąsi. Siekiant sumažinti ar pašalinti grėsmes auditoriaus nepriklausomumui, nustatytos įvairios
prevencinės priemonės: Tarnybos valstybės tarnautojai neaudituoja įstaigų, kuriose gali kilti viešųjų
ir privačių interesų konfliktai, deklaruoja viešuosius ir privačius interesus, savarankiškai pasirenka
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audito metodus, tiriamas sritis, prieš pradedant auditą pildo Nešališkumo deklaracijas. Šios
priemonės leidžia užtikrinti, kad auditai būtų atliekami objektyviai ir nešališkai, kad Tarnybos
valstybės tarnautojai nedalyvautų su einamomis pareigomis nesuderinamoje veikloje.
Tarnybos veikla yra viešinama. Savivaldybės interneto puslapyje skelbiama informacija apie
Tarnybos veiklą: Savivaldybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo veiklos užduotys, visų darbuotojų
funkcijos, darbo užmokestis, metų veiklos planai ir ataskaitos, finansinės ataskaitos, atliktų auditų
ataskaitos ir išvados, Savivaldybės tarybai teikiamos išvados. Veiklos ataskaitos santrauka skelbiama
vietinėje spaudoje.
Darbuotojų kompetencija, mokymas
2016 metais Tarnyboje dirbo 3 darbuotojai – valstybės tarnautojai. Visų darbuotojų
išsilavinimas aukštasis universitetinis. Kiekvienais metais atliekamas visų valstybės tarnautojų
metinis veiklos vertinimas. Reikalavimai profesinei kompetencijai nustatyti Vietos savivaldos
įstatyme ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymuose. Audito užduotis atlieka valstybės
tarnautojai, turintys tam reikiamos kompetencijos ir gebėjimų.
Tarptautiniuose audito standartuose ir Valstybinio audito reikalavimuose, kuriais vadovaujasi
Tarnyba, nustatyta auditą atliekančių darbuotojų pareiga – nuolat atnaujinti žinias ir tobulinti
įgūdžius, reikalingus auditui atlikti. Vienas svarbiausių veiksnių, leidžiantis užtikrinti tinkamą ir
efektyvų audito atlikimą, yra valstybės tarnautojo profesinė kompetencija. Reikalavimai Tarnybos
darbuotojams yra nuolat didinami profesionalumo, atsakomybės, veiklos viešumo ir kitais aspektais.
Norint išlaikyti tinkamą specialistų kompetenciją, būtina užtikrinti savalaikį ir efektyvų mokymą.
2016 metais Tarnybos darbuotojai dalyvavo vidutiniškai 119 valandų mokymuose viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų taikymo, finansinio (teisėtumo) ir veiklos auditų
metodikos ir kitais aktualiais funkcijoms vykdyti klausimais.
LR valstybės tarnybos įstatymo 46 straipsnis numato, kad valstybės tarnautojų mokymui
skirtos lėšos turi sudaryti ne mažiau kaip 1 procentą ir ne daugiau kaip 5 procentus valstybės
tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų. Savivaldybės biudžeto lėšų kvalifikacijai kelti
buvo panaudota 1,6 tūkst. Eur., t.y., 2,5 proc. Dalis mokymų buvo apmokėta iš Savivaldybių
kontrolierių asociacijos lėšų.
Eil.
Nr.

1

2
3
4

5

6
7
8

9
10
11

Seminaro tema

Biudžetinių įstaigų atskaitomybė. Biudžeto vykdymo
ir finansinių ataskaitų rinkiniai, jų sudarymas,
tikrinimas, teikimas
Savivaldybių turto naudojimo tvarkos aprašo
ypatumai ir rekomendacijos 2016 metams
Vadovavimo psichologija
Savivaldybės biudžeto planavimas ir vykdymas.
Praktiniai aspektai ir problemos. Naujausi teisės
aktų pakeitimai
Reikšmingumas atliekant grupės auditą, audito
metu nustatytų iškraipymų vertinimas, audito
rezultatų apibendrinimas
EURORAI „Guidelines for independent regional
public sector audit institucions
SKAT atliekamų auditų kokybės gerinimas
Sėkminga viešųjų pirkimų praktika, p;irkimų
problematika ir sprendimų būdai. Viešųjų pirkimų
naujovės ir aktualijos
Valstybės ir savivaldybių turto valdymas
IX EURORAI Congres and Assembly General
Finansinio audito reikšmingo iškraipymo rizikos
nustatymas, pavyzdžių kiekio apskaičiavimas,
klaidų įvertinimas, audito rezultatų apibendrinimas

Išklausyta valandų
D.
B. Bara
N.
Bružienė
kaus
Dirmei
kienė
kienė
6
-

Finansavimo
šaltinis

SKAT lėšos

16

14

-

SKAT lėšos

8
7

-

-

SKAT lėšos
SKAT lėšos

7

-

-

SKAT lėšos

24

-

-

4
8

4
8

-

SKAT lėšos,
EURORAI
SKAT lėšos
SKAT lėšos

7
48

-

-

8

-

8

SKAT lėšos
SKAT lėšos,
EURORAI
SKAT lėšos

12
13
14

15
16
17
18

18
Regionų plėtra. Viešojo valdymo tobulinimas
savivaldybėse
Finansinių ir veiklos auditų darbo dokumentų
rengimas
Lietuvos Respublikos ir Norvegijos karalystės
institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir
gerąją patirtį administracinio-finansinio valdymo
bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
institucijoms
Viešojo sektoriaus atskaitomybė: nuo paskaitos
politikos parinkimo iki atskaitomybės pateikimo
Teisėtas ir efektyvus savivaldybių turto valdymas:
problemos ir jų sprendimo būdai
Finansinio ir teisėtumo audito metodikos aktualijos.
Finansinis auditas ekonomiškumo požiūriu
Naujasis Darbo kodeksas- svarbiausios naujovės ir
jų taikymas

8

-

8

SKAT lėšos

8

8

8

SKAT lėšos

48

32

32

SKAT lėšos

-

-

6

SKAT lėšos

-

-

7

SKAT lėšos

-

7

-

SKAT lėšos

-

8

-

SKAT lėšos

207

81

69

357

Kelmės rajono savivaldybės kontrolierė Daiva Bružienė kartu su savivaldybių
kontrolierių asociacijos delegacija 2016 m. balandžio 28-gegužės 1 dienomis dalyvavo
tarptautiniame Europos regioninių audito institucijų organizacijos (EURORAI) seminare Austrijos
mieste St. Poltene. Seminaro tema – „Gairės nepriklausomoms regioninėms viešojo sektoriaus audito
institucijoms ir praktiniai pavyzdžiai“. Savivaldybių kontrolierių asociacija EURORAI seminaruose
dalyvauja nuo 2005 metų. Seminaro organizatoriai – Žemutinės Austrijos regioniniai audito rūmai.
Seminare dalyvavo 92 dalyviai iš 14 pasaulio šalių. Darbo grupė analizavo įvairių šalių konstitucines
nuostatas dėl regionų nepriklausomumo. Apibendrinę šias nuostatas, jas perkėlė į Nepriklausomumo
gaires ir išdėstė pagrindinius principus. Nepriklausomumo gairėse teigiama, kad tinkamas,
ekonomiškas, efektyvus ir veiksmingas viešųjų lėšų naudojimas yra būtinas, siekiant tinkamai
naudotis viešaisiais finansais ir tam, kad atsakingos institucijos priimtų teisingus sprendimus. Šiam
tikslui pasiekti būtina, kad regionai turėtų viešojo sektoriaus audito įstaigas, kurios būtų apsaugotos
nuo išorės poveikio ir kurių funkcionavimas, finansavimas ir organizacinis savarankiškumas bei
darbuotojų asmeninis nepriklausomumas būtų garantuojami įstatymu.
Visų auditorių, nepriklausomai nuo šalių administracinių skirtumų, tikslas vienas suteikti mokesčių mokėtojams informaciją, kaip savivaldybėse ir regionuose naudojamos lėšos. O
atliekamo audito kokybei užtikrinti reikia surasti kiekvienos šalies audito institucijai priimtiniausią
būdą.
2016 m. spalio 18-23 dienomis Savivaldybės kontrolierė dalyvavo tarptautiniame
Europos regioninių audito institucijų organizacijos (EURORAI) seminare Prancūzijos mieste Nantes.
Seminaro tema – „ Auditas socialinių paslaugų teikimo srityje“. Seminaro organizatoriai – Nantes
regioniniai audito rūmai. Seminare dalyvavo 136 dalyviai iš 16 šalių. Auditų praktiką pristatė
auditoriai ir kontrolieriai iš Prancūzijos, Velso, Škotijos, Lenkijos, Rusijos, Šveicarijos, Ispanijos,
Vokietijos, Austrijos. Sesijos moderatorius, buvęs EURORAI prezidentas Christian Melly
apibendrino seminaro svarbą: „Žmogus, kuriam skiriama valstybės parama, yra silpnas. Valdžiai yra
suteikiami įgaliojimai. Ir jei pinigai, skirti paramai, išleidžiami neprotingai, žmogus lieka be
pagalbos. Tam, kad valdžia nepiktnaudžiautų, reikalinga kontrolė“.
Audito kokybės kontrolės sistema ir stebėsena
Tarnybos audito kokybės politiką, audito procedūras, peržiūros ir audito kokybės
kontrolės bendruosius reikalavimus nustato Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
atliekamų auditų kokybės užtikrinimo aprašas12, parengtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu
ir Valstybinio audito reikalavimais. Taisyklės parengtos atsižvelgiant į tai, kad siekiant užtikrinti
audito darbo kokybę, auditoriaus darbas visuose audito etapuose turi būti prižiūrimas ir peržiūrimas.

12

Patvirtinta Savivaldybės kontrolieriaus 2016-08-31 įsakymu Nr. V-8

19

Audito darbo priežiūrą atlieka Savivaldybės kontrolieriaus pavedime atlikti
auditą nurodytas audito grupės vadovas. Vidinę audito peržiūrą, kurios tikslas yra patikrinti, ar
pateikta teisinga audito išvada apie finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, Savivaldybės
lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems
tikslams atlieka Savivaldybės kontrolierius. Išorinę audito priežiūrą atlieka Valstybės kontrolė.
2016 metais Tarnyboje vykdyta nuolatinė audito kokybės užtikrinimo procedūrų
pakankamumo ir veiksmingumo stebėsena. Kiekvieno darbuotojo atliktos audito procedūros
prižiūrėtos ir peržiūrėtos, siekiant nustatyti, ar auditas atliekamas pagal audito planą ir programas,
atliktas darbas ir gauti rezultatai tinkamai pateikti darbo dokumentuose, išspręsti ir audito išvadoje
bei rekomendacijose pateikti visi svarbūs audito klausimai, pasiekti audito procedūrų tikslai,
padarytos išvados ir rekomendacijos atitinka darbo rezultatus ir pagrindžia nuomonę.
8. PRIORITETAI
Kiekvienais metais, teikdami veiklos ataskaitą apie nuveiktus darbus, jau žinome,
ką turime nuveikti artimiausiu metu. Kiekvienais metais Kontrolės ir audito tarnybos veikloje
išskiriami prioritetai, kurių pagrindu formuojami veiksmų ir darbo planai. Nuolat stebime vidaus
kontrolę audituojamuose subjektuose, vertiname rizikas, kaupiame ir analizuojame valdžios ir
visuomenės pastebėjimus, sisteminame, apibendriname sukauptus auditų rezultatus ir matome, kur
link reikalinga nukreipti Kontrolės ir audito tarnybos žvilgsnį.
Šiais metais, pradėdami naują finansinių (teisėtumo) auditų ciklą, išplėtėme
audito tikslus ir ypatingą dėmesį skiriame, kaip savivaldybėje vykdoma ir užtikrinama savivaldybės
kontroliuojamų subjektų (viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių) priežiūra
ir kontrolė, atstovavimas jose, ir ar savivaldybėje tinkamai vykdomi įvairiais įstatymais suteikti
įgaliojimai.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Tarnyba, įgyvendindama nustatytus įgaliojimus, deda visas pastangas, kad auditai būtų
atlikti kokybiškai, kad visos išvados būtų pagrįstos tinkamais įrodymais, o auditų rezultatai ir teiktos
rekomendacijos būtų reikšmingi ir padėtų gerinti Savivaldybės administravimo paslaugų kokybę bei
užtikrintų Savivaldybės lėšų ir turto ekonomišką ir efektyvų valdymą. Ir ateityje sieksime užsibrėžtas
priemones įgyvendinti kuo geriau ir kokybiškiau, Tarybai ir bendruomenei apie audituojamus
subjektus teikti pilną ir išsamią informaciją, bendradarbiauti su kitomis valstybės bei savivaldybių
institucijomis. Sieksime ir toliau plėsti turimas žinias, įvertinę galimybes dalyvauti mokymo
renginiuose. Keldami Tarnybos tarnautojų profesinę kompetenciją, sieksime, kad mūsų nuomone ir
atliekamu darbu būtų remiamasi sprendžiant svarbius Savivaldybės klausimus.
Teikdama 2016 metų veiklos ataskaitą, noriu padėkoti Savivaldybės merui, kontrolės
komiteto nariams, audituotų subjektų vadovams ir darbuotojams už bendradarbiavimą ir geranorišką
supratimą, mums atliekant Tarnybos nuostatuose nustatytas funkcijas.
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