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PRATARMĖ
Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2012 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
2013 metų veiklos planą.
Tarnybos veiklos ataskaita yra skirta Kelmės rajono savivaldybės (toliau –
Savivaldybė) tarybai, kuriai Tarnyba yra atskaitinga, audituojamiems subjektams ir Savivaldybės
bendruomenei. Šia ataskaita siekiama supaţindinti su Tarnybos 2012 metų veikla ir jos rezultatais.
Tikime, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija bus naudinga jos vartotojams.
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra
subjektas, priţiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas
Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudţetas ir
naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Tarnyba yra kompetentinga ir nepriklausoma Savivaldybės biudţetinė įstaiga, kurios
misija – skatinti efektyvų Savivaldybės turto valdymą ir lėšų naudojimą. Įgyvendindama misiją,
Tarnyba atlieka finansinius ir veiklos auditus Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės
administravimo subjektuose bei Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Bendras finansinių auditų
tikslas - pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo, taip
pat Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo
įstatymų nustatytiems tikslams vertinimas ir nepriklausomos nuomonės pareiškimas. Veiklos auditu
siekiama įvertinti įstaigų viešąjį ir vidaus administravimą ekonomiškumo, efektyvumo ir
rezultatyvumo poţiūriu, atskleisti veiklos problemas bei parodyti veiklos trukumus. Vietos
savivaldos įstatymas nurodo, kad Tarnybos veikla grindţiama nepriklausomumo, teisėtumo,
viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. Taip pat Tarnyba, atlikdama auditus,
vadovaujasi tarptautinių audito standartų pritaikymo, nuomonės nepriklausomumo, viešosios
atskaitomybės, audituojamo subjekto vadovybės atsakomybės, vidaus kontrolės, duomenų
prieinamumo, viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo principais.
Audito reikšmė neabejotinai yra svarbi, nes jis yra viešojo sektoriaus valdymo
sistemos elementas, padedantis atskleisti naujus ekonomijos šaltinius visuose valdymo lygmenyse ir
padaliniuose. Audito pagalba atskleidţiamos silpniausios veiklos grandys ir nepanaudoti ištekliai.
Auditas parodo, ar taupiai naudojamas turtas, ar laiku vykdomi įsipareigojimai, ar ekonomiškai
ūkininkaujama, ar grieţtai laikomasi finansinės drausmės ir pan. Auditas yra vienas iš svarbiausių ir
ekonominės informacijos šaltinių. Jo teikiama informacija yra tikra, tiksli, objektyvi,
patikima, turi
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LR vietos savivaldos įstatymas (Ţin., 1994, Nr. 55-1049 su vėlesniais pakeitimais).
Patvirtintas 2011-06-29 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-186.
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Patvirtinti 2008-12-23 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-416.
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didelę įrodomąją galią. Šią informaciją naudoja ne tik išorės, bet ir vidaus vartotojai, ji
padeda spręsti konkrečius tikslus ir uţdavinius. Vienas iš pagrindinių auditorių uţdavinių, atliekant
auditą, yra įvertinti vidaus kontrolės veiksmingumą, kuris parodo subjekto bendrą ar atskiros
veiklos būklę.
Lietuvoje dar 2005 metais pradėta viešojo sektoriaus, apimančio biudţetines įstaigas,
fondus, kontroliuojamas sveikatos prieţiūros viešąsias įstaigas, valstybę ir savivaldybes, kaip
atskirus juridinius asmenis, buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reforma,
kurios tikslas - buhalterinę apskaitą tvarkyti taikant kaupimo principą. Tačiau nuo 2010 m. sausio 1
d. įsigaliojusi tvarka nebuvo laiku įdiegta visose biudţetinėse įstaigose, su problemomis susidūrė ir
Savivaldybės administracija – laiku nebuvo įdiegta apskaitai ir finansinėms ataskaitoms rengti pagal
Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos ir atskaitomybės standartus pritaikyta finansų valdymo
sistema.
2011 metais viešajame sektoriuje buvo įdiegta centralizuota Viešojo sektoriaus
apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema (VSAKIS), kurioje vadovaujantis
nustatytu darbų eiliškumu, bendrais principais ir metodika rengiamas viešojo sektoriaus subjektų
grupių (savivaldybių) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai (toliau – Tarnyba) teko prisitaikyti prie
besikeičiančios audito aplinkos: keitėsi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos,
buvo keičiama audito atlikimo metodika, atsiţvelgiant į Tarptautinių audito standartų reikalavimus,
plėtėsi audito apimtys. Tarnybai buvo keliami vis didesni reikalavimai, nes nuolat teko formuoti
tokią veiklos politiką, kad keičiantis audito aplinkai, būtų pasirenkama tinkama audito strategija
(auditų tikslų, krypčių ir apimties nustatymas), laiku įvykdomos suplanuotos uţduotys, o audito
kokybė atitiktų Valstybinio audito reikalavimus.
Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos buvo pirmosios, kurioms teko vertinti
viešojo sektoriaus subjektų naujai tvarkomą buhalterinę apskaitą, parengtas finansines ataskaitas ir
savivaldybių 2011 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius. Nuo 2012 m. išvadą dėl Nacionalinio
ataskaitų rinkinio turės teikti ir Valstybės kontrolė.
Įgyvendinant Vietos savivaldos, Biudţeto sandaros, Viešojo sektoriaus atskaitomybės,
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymų ir kitų teisės aktų
nuostatas, 2012 metais atlikome Savivaldybės biudţeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinio
auditą. Vadovaujantis 2012 m. liepos 20 d. su Valstybės kontrole pasirašytu bendradarbiavimo
susitarimu Nr. BS-12, atlikdami 2012 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą, esame
įpareigoti:
 keistis informacija apie audito strategiją, audito riziką, audito procedūras ir jų
rezultatus, siekiant išvengti atitinkamų procedūrų dubliavimo;
 atlikti audito procedūras savivaldybės administracijoje ir švietimo įstaigose dėl
savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų mokinio krepšeliui finansuoti panaudojimo teisėtumo,
ir teikti informaciją Valstybės kontrolei,- jos atliekamam valstybiniam auditui.
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Tęsiant tarptautinį bendradarbiavimą 2012 m. spalio 18-19 dienomis Vilniuje
Savivaldybės kontrolierė dalyvavo EURORAI (Europos regionų ir savivaldybių išorės audito
institucijų organizacija) organizuotoje konferencijoje „Viešojo sektoriaus audito institucijų
atliekamų auditų regionuose ir savivaldybėse kokybė EURORAI narėse – šalyse“, kurioje
pranešimus skaitė atstovai iš Prancūzijos, Vokietijos, Ispanijos, Austrijos, Jungtinės Karalystės,
Rusijos ir Šveicarijos vietos/regionų auditų institucijų. Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos
Respublikos Seimo audito komiteto bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariai,
Valstybės kontrolės atstovai, savivaldybių merai, savivaldybių tarybų kontrolės komitetų atstovai ir
kt. Konferencijos metu buvo aptarti tolimesnės EURORAI ir Lietuvos savivaldybių kontrolės ir
audito tarnybų bendradarbiavimo galimybės bei būdai, siekiant ir toliau sistemingai keistis sukaupta
patirtimi, gerinant vietos savivaldos finansų kontrolės procesą ir uţtikrinant efektyvesnį viešųjų
finansų naudojimą.
Ataskaitiniais metais Tarnyba vykdė Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos 2012-2014 metų strateginį veiklos planą, atliko visus Kelmės rajono savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos plane suplanuotus auditus.
Kaip ir kasmet, atlikus finansinius auditus, savivaldybės tarybai buvo pateiktos
įstatymais nustatytos privalomos išvados dėl valstybės ir savivaldybės turto ataskaitų, dėl
savivaldybės biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir kitų savivaldybės ataskaitų, dėl savivaldybės
biudţeto lėšų naudojimo, savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
bei pateikta išvada dėl savivaldybės paskolos gavimo galimybių.
2012 metais atlikti finansiniai auditai parodė nemaţas problemas valdant, naudojant ir
disponuojant turtu bei Savivaldybės biudţeto lėšomis. Visais atvejais, atlikus auditą,
audituojamiems subjektams buvo pareiškiamos pastabos dėl teisės aktų paţeidimų, todėl
savivaldybėje reikia tobulinti apskaitos, Savivaldybės turto ir lėšų valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo kontrolės procedūras.
Tarnybos veikla yra vieša. interneto svetainės www.kelme.lt tarnybos tinklalapyje
buvo nuolat skelbiami metiniai veiklos planai, atliktų auditų ataskaitos ir auditų išvados.
1. TARNYBOS 2012 METŲ VEIKLOS PLANAVIMAS
Tarnybos veikla buvo planuojama ir organizuojama, atsiţvelgiant į Lietuvos
Respublikos įstatymais nustatytas veiklos sritis bei veiklos prioritetus ir Tarnyboje dirbančių
darbuotojų skaičių. Planuojant tarnybos veiklą, buvo vadovaujamasi LR Vyriausybės nustatyta
strateginio planavimo metodika, aplinkos ir išteklių analize, atsiţvelgiant į pagrindinius įstatymuose
tarnybai nustatytus uţdavinius - padėti Kelmės rajono savivaldybei išmintingai valdyti ir naudoti
savivaldybės biudžeto lėšas bei kitą turtą.
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Tarnyba, siekdama institucinio tobulėjimo, savo veiklą organizavo pagal Savivaldybės
kontrolieriaus patvirtintą Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012-2014 metų
strateginį veiklos planą.

Tarnybos strateginis veiklos planas – tarnybos veiklos planavimo

dokumentas, kuriame, atsiţvelgiant į atliktą aplinkos ir išteklių analizę, pateikti tarnybos misija,
strateginis tikslas, veiklos prioritetas, uţdaviniai ir priemonės strateginiam tikslui pasiekti, rodikliai,
suteikiantys informaciją apie tikslo ir uţdavinių įgyvendinimą, suformuota programa ir,
atsiţvelgiant į savivaldybės tarybos patvirtintus tarnybai 2012 metų asignavimus, numatyti
finansavimo šaltiniai programai įgyvendinti.
Tarnyba, turėdama ribotus audito ţmogiškuosius išteklius ir siekdama veiklos
efektyvumo, tobulino darbo apimčių planavimą, audito kokybės uţtikrinimo politikos gerinimą ir
siekė tikslų, orientuotų į savivaldybės viešojo sektoriaus veiklos pokyčius bei rezultatyvų priskirtų
funkcijų įgyvendinimą. Planuojant tarnybos veiklą, buvo vadovaujamasi ne tik bendraisiais
strateginio planavimo principais,bet ir atsiţvelgiant į aukščiausiosios audito institucijos praktiką bei
išorės auditui keliamus reikalavimus.
Strategijai įgyvendinti konkretus 2012 metų audito mastas pagal auditų tikslus buvo
suplanuotas Savivaldybės kontrolieriaus 2011 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-5 patvirtintame
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos plane (pritarus
savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui). Planuojant 2012 metų Tarnybos veiklos apimtis, buvo
atsiţvelgta į 2012 metų darbo laiko fondą, privalomas Tarybai teikti išvadas, reikšmingus
pasikeitimus biudţeto apskaitoje, biudţetinėms įstaigoms skirtų asignavimų dydį, kitus kriterijus,
kurie suteikė 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.
2. TARNYBOS VEIKLOS STRATEGIJA
Kontrolės ir audito tarnybos misija - padėti Kelmės rajono savivaldybei išmintingai
valdyti ir naudoti savivaldybės biudžeto lėšas bei kitą turtą, prisidedant prie savivaldybės tarybos
Kontrolės komiteto veiklos, prižiūrint, 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
1 strateginis tikslas - skatinti skaidrų ir efektyvų Kelmės rajono savivaldybės išteklių bei turto
valdymą ir naudojimą, padėti Tarybai vykdyti finansinę kontrolę; stiprinti Tarybos vykdomą
savivaldybės biudžeto kontrolę
LR Vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad Taryba priţiūri, kaip vykdomas
savivaldybės biudţetas. Viena iš efektyvios kontrolės priemonių yra Kontrolės ir audito tarnybos
auditinė veikla. Savo ruoţtu, Kontrolės ir audito tarnybos veiksmingumas gali būti ţymiai
padidintas, jei Taryba ir Kontrolės komitetas išklausytų ir aptartų Kontrolės ir audito tarnybos
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svarbiausius auditų rezultatus ir susitelkę kartu imtųsi ar paskatintų kitus imtis reikiamų veiksmų,
siekiant pašalinti auditų metu nustatytus veiklos trūkumus.
Siekdama šio strateginio tikslo, Kontrolės ir audito tarnyba aktyviai bendradarbiauja
su

Taryba.

Kontrolės

komitetui

teikiama

informacija

apie

atliktų

auditų

rezultatus.

Kontrolės ir audito tarnyba siekia palengvinti Tarybos darbą, tvirtinant savivaldybės biudţeto
vykdymo ataskaitų rinkinius.
2 strateginis tikslas - skatinti pažangių finansų valdymo ir efektyvios kontrolės sistemų diegimą
viešajame sektoriuje
Pradėjus taikyti tarptautiniu mastu priimtus audito standartus bei geriausią praktiką,
pasikeitė pagrindinis Kontrolės ir audito tarnybos veiklos tikslas. Dabar audito uţduotis – ne tik
ieškoti klaidų bei paţeidimų, bet ir padėti gerinti savivaldos sektoriaus skaidrumą ir atskaitingumą,
racionalų finansų valdymą ir patikimą kontrolę.
Vienas iš apskaitos, skaidrumo ir atskaitingumo gerinimo būdų – vidaus kontrolės
stiprinimas. Atlikdami finansinį auditą, mes vertiname audituojamų subjektų vidaus kontrolės
procedūras – ar jos yra pakankamos ir veiksmingos. Savivaldybės institucijai, įstaigai skirtų
savivaldybės biudţeto asignavimų panaudojimo teisėtumas ir efektyvumas priklauso nuo to, ar
vidaus kontrolės procedūros leidţia fiksuoti padarytas klaidas ir laiku jas ištaisyti. Tose
institucijose, kuriose vidaus kontrolė veikia efektyviai, ţymiai sumaţėja atliekamo audito apimtis.
Taigi nauda savivaldybei akivaizdi – uţtikrinamas taupus ir teisėtas savivaldybės biudţeto lėšų
naudojimas.
Savivaldybės vidaus kontrolė yra esminių viešojo sektoriaus valdymo procesų
(planavimo, vykdymo, stebėsenos) dalis, kitaip tariant, tai kompleksinis procesas, kurį įgyvendina
savivaldybės viešieji subjektai ir kuris skirtas nustatyti rizikos veiksnius, siekiant uţtikrinti, kad,
vykdant savivaldybei patikėtas funkcijas, bus laikomasi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimų, savivaldybės ištekliai bus apsaugoti nuo praradimo, naudojimo ne pagal paskirtį ar
sugadinimo, o veikla bus rezultatyvi ir efektyvi. Efektyviausia kontrolė tada, kai ji integruota į
savivaldybės infrastruktūros (visų veiklos sričių) visumą.
Tarnybos veikla yra vienas iš būdų įvertinti, kaip veikia savivaldybėje vidaus
kontrolės sistema, apimanti reikšmingiausias savivaldybės biudţeto lėšų ir turto valdymo ir
naudojimo sritis, ir teikti rekomendacijas vidaus kontrolės tobulinimui.
3 strateginis tikslas - skatinti į rezultatus orientuotą valdymą viešojo administravimo subjektuose
Lietuvoje nuo 2000 metų įgyvendinamas programinis biudţetas, asignavimų
valdytojai skatinami veiklą orientuoti į rezultatus. Patobulinta strateginio planavimo metodika bei
kiti teisės aktai, susiję su į rezultatus orientuotu valdymu. Į rezultatus orientuoto valdymo
skatinimas viešajame sektoriuje yra glaudţiai susijęs su vidaus kontrolės sistemų stiprinimu,
rezultatyvesniu lėšų panaudojimu viešajame sektoriuje.
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Šiuo metu į rezultatus orientuotas valdymas dar sunkiai įgyvendinamas Savivaldybės
viešajame sektoriuje. Ne visos institucijos bei įstaigos tinkamai nustato programų tikslus, kurie
turėtų atspindėti siekiamą poveikį visuomenei, uždavinius, kurie parodytų institucijų bei įstaigų
teikiamas paslaugas. Vertinimo kriterijų sistema bei ją palaikanti valdymo informacijos sistema,
leidžiančios visapusiškai įvertinti viešojo administravimo subjektų veiklą, taip pat nėra
pakankamai išvystytos. Asignavimų valdytojų atskaitomybė už veiklos rezultatus dažnai yra
nepakankama ar nepatikima.
Veiklos prioritetas – audito kokybė
Auditas turi būti atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimuose nustatytas
procedūras, atlikto audito išvados turi būti objektyvios, o rekomendacijos įgyvendinamos. Nuo
atlikto audito kokybės priklauso ne tik audito rezultatai, jo poveikis finansų valdymui ar veiklos
gerinimui, bet ir aplinkos poţiūris į audito esmę ir jo teikiamą naudą. Todėl siekiant strateginių
tikslų, didţiausią dėmesį tarnyba skiria audito kokybės tobulinimui.
Tarnyba, siekdama strateginių tikslų, atsiţvelgiant į aplinkos analizę, išskyrė
pagrindines veiklos kryptis ir šias siektinas uţduotis:Strateginių tikslų įgyvendinimo priemonės
Pagrindinės strategijos
įgyvendinimo kryptys

Bendradarbiavimo su
Savivaldybės tarybos Kontrolės
komitetu stiprinimas

Siekti didesnės savivaldybės lėšų ir turto priežiūros bei
viešojo sektoriaus kontrolės

Siekti audito rezultatų veiksmingumo

Darbuotųjų kvalifikacijos tobulinimą sieti su audito
planavimo, audito kokybės ir viešojo sektoriaus
buhalterinės apskaitos sritimis

Institucinių procesų stiprinimas
Tobulinti audito planavimą

Tobulinti audito kokybę

Tobulinti santykius su audituojamaisiais

Audito procesų stiprinimas
Tobulinti audito atlikimo procedūrų sistemą pagal
Tarptautinius audito reikalavimus, INTOSAI ir kitus
audito atlikimą reglamentuojančius teisės aktus.

3. 2012 METŲ TARNYBOS VEIKLA
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Savivaldybių kontrolierių (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų) atliekamo
išorės audito tikslai:
Finansinio (teisėtumo) audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto metinius
(konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir pareikšti nepriklausomą
nuomonę, ar jie parodo tikrą ir teisingą vaizdą arba yra parengti pagal taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką, taip pat įvertinti audituojamo subjekto lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams ir pareikšti
nepriklausomą nuomonę.
Veiklos audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto viešąjį ir vidaus
administravimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.
Veiklos audito rezultatai įforminami audito ataskaita, o finansinio (teisėtumo) audito –
audito ataskaita ir išvada. Dėl audito metu nustatytų reikšmingų teisės aktų paţeidimų priimamas
administracinis aktas – sprendimas. Savivaldybės kontrolierius priima sprendimus pagal atlikto
finansinio ir veiklos audito ataskaitas.
Atliktų auditų pagrindu buvo parengta penkiolika audito ataskaitų ir septynios audito išvados.
Tarnyba įvykdė 2012 metų veiklos plane nustatytas uţduotis. 2011 m. biudţeto audito
planavimo metu buvo pasirinktas netikrintų biudţeto programų asignavimų panaudojimo teisėtumo
vertinimas. Dėl audito ţmogiškųjų išteklių trūkumo bei būtinybės atlikti ir kitus auditus, sudarant
planą, 2011 m. finansinių ir biudţeto vykdymo auditui atlikti buvo suplanuota maţiau kaip pusė
pagal planavimo metodiką (atsiţvelgiant į savivaldybės biudţeto dydį ir asignavimų valdytojų
skaičių) priklausančių audito darbo dienų.
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolė 2012 m. birţelio 30 d. pasirašė susitarimą, kurio pagrindu istaigos
bendradarbiauja atliekant Savivaldybės 2012 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 2012 metais
pradėtos audito planavimo procedūros tų auditų, kurių atlikimo terminas nusikelia į 2013 metus, t.y.
buvo surinkti duomenys apie visas Savivaldybės pajamas ir turtą, vykdomas priemones, apskaitos
sistemą, atliktas vidaus kontrolės tyrimas aukščiausiuoju lygiu, nustatytos rizikingos ir reikšmingos
sritys, parengta 2012 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito strategija.
Atsiskaitomuoju laikotarpiu Savivaldybės kontrolierius teikė tarybai 3 išvadas, t.y.
išvadą dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės imti 2,8276 mln. Lt ilgalaikę paskolą Europos
Sąjungos finansuojamiems bei kitiems investicijų projektams vykdyti, išvadą dėl 2011 metų
biudţeto vykdymo ir finansinių ataskaitų ir dėl 2011 metų turto ataskaitų bei turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo. Visos audito išvados parengtos ir savivaldybės tarybai pateiktos
savivaldybės tarybos nustatytais terminais.
Audito išvadų struktūra
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Eil.
Nr.
1

Audito
išvados
data ir Nr.
2012-09-18
Nr. KA-18

Objektas, dėl kurio
pareikšta nuomonė

Pareikšta nuomonė

Nuomonės
tipas

Dėl 2011 metų Kelmės rajono
savivaldybei
nuosavybės
teise priklausančio turto ir
patikėjimo teise valdomo
valstybės turto ataskaitų

Išskyrus poveikį, kurį turi ankstesnėse pastraipose
nurodyti dalykai (neteisingai apskaitytos kultūros
vertybės, neteisingai atvaizduotas finansinis turtas,
patikėjimo teise valdomas valstybės turtas-žemė,
neįvertintas tikrąja verte, nebalansinėse sąskaitose
apskaityti ne visi panaudos teise valdomi
valstybinės žemės sklypai), Kelmės rajono
savivaldybėje valdant, naudojant ir disponuojant
valstybės turtu reikšmingų neatitikčių Lietuvos
Respublikos
teisės
aktuose
nustatytiems
reikalavimams nenustatyta
Kelmės rajono savivaldybės skolos likutis 2012 m.
vasario 1 d. bei patvirtintos savivaldybės biudžeto
pajamos
savivaldybės
savarankiškosioms
funkcijoms įgyvendinti ir planuojama 2012 metais
grąžinti paskolų bei mokėtina palūkanų suma
suteikia galimybę Kelmės rajono savivaldybei imti
2,8276 mln. litų ilgalaikę paskolą, kurią planuojama
panaudoti Europos Sąjungos finansuojamiems
investiciniams projektams vykdyti, neviršijant
Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto
ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymu nustatytų skolinimosi limitų

Sąlyginė

2

2012-02-13
Nr. KA-2

Kelmės rajono savivaldybės
galimybė imti 2,8276 mln. Lt
ilgalaikę paskolą Europos
Sąjungos finansuojamiems
bei
kitiems
investicijų
projektams vykdyti
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2012-06-19
Nr. KA-16

Kelmės rajono savivaldybės
2011 metų biudžeto vykdymo
ir
finansinių
ataskaitų
rinkinys; savivaldybės lėšų ir
turo valdymas, naudojimas ir
disponavimas jais

Išskyrus poveikį, kurį sudaro ataskaitoje nurodyti
dalykai, Kelmės rajono savivaldybės 2011 metų
biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinys
parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybės
viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir
savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
sudarymą bei savivaldybės lėšas ir turtą valdė,
naudojo ir disponavo jais teisėtai ir naudojo
įstatymų nustatytiems tikslams.

Besąlyginė

Sąlyginė

Taip pat 2012 metais buvo atlikti šie auditai:
 Dėl 2011 metų kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų apskaitos ir panaudojimo;
 Dėl maitinimo paslaugų organizavimo Kelmės rajono švietimo įstaigose;
 Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimui skirtų lėšų UAB
“Kelmės vietinis ūkis” panaudojimo.
 Finansinis (teisėtumo) auditas VšĮ Tytuvėnų piligrimų centras;
 Finansinis (teisėtumo) auditas SĮ Kelmės knygynas,
 Finansinis (teisėtumo) auditas Kelmės J. Graičiūno gimnazijoje,
 Finansinis (teisėtumo) auditas Kelmės “Ąţuoliuko” darţelyje-mokykloje,
 Finansinis (teisėtumo) auditas Kelmės “Kūlverstuko” darţelyje-mokykloje,
 veiklos auditas Kelmės rajono savivaldybės BĮ Suaugusiųjų mokymo centre.
 2012 metais pradėti auditai, kurie bus baigti 2013 metais, šiose įstaigose: Kelmės “Aukuro”
vidurinėje mokykloje, Šaukėnų Vl. Pūtvio-Putvinsko vidurinėje mokykloje, Tytuvėnų vaikų
darţelyje, Kraţių M. K. Sarbievijaus kultūros centre, VšĮ Kelmės ligoninėje, Tytuvėnų
seniūnijoje, Kelmės rajono savivaldybės administracijoje.
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4. AUDITŲ REZULTATAI
Visais atvejais buvo nustatyti paţeidimai ir pateiktos sąlyginės išvados. VšĮ
„Tytuvėnų piligrimų centras“ audito rezultatai perduoti Kelmės rajono apylinkės prokuratūrai.
Sąlygines išvadas lėmė tai, kad audituoti subjektai nepakankamai laikėsi Lietuvos
Respublikos teisės aktų, tvarkydami buhalterinę apskaitą, skirstydami ir naudodami savivaldybės
biudţeto lėšas, valdant, naudojant ar disponuojant valstybės bei savivaldybės turtu bei vykdant
kitas, jiems priskirtas, funkcijas. Nustatyta LR viešųjų įstaigų įstatymo, LR viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymo, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų, LR
buhalterinės apskaitos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų, LR darbo kodekso ir su juo susijusių
teisės aktų, LR civilinio kodekso, LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo,

LR statistikos įstatymo ir su juo susijusių bei kitų

teisės aktų

paţeidimų.
Teisės aktų paţeidimų atvejų skaičių ataskaitiniais metais sąlyginai nulėmė
buhalterinės apskaitos tvarkymo pasikeitimai. Nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojusi tvarka nebuvo
laiku įdiegta visose biudţetinėse įstaigose, su problemomis susidūrė ir Savivaldybės administracija
– laiku nebuvo įdiegta apskaitai ir finansinėms ataskaitoms rengti pagal Viešojo sektoriaus
finansinės apskaitos ir atskaitomybės standartus pritaikyta finansų valdymo sistema. Viešajame
sektoriuje buhalterinę apskaitą tvarkantys specialistai neturėjo pakankamos kvalifikacijos ir
praktinės 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, atsiţvelgiant
į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį ir vadovaujantis naujaisiais apskaitos standartais, privalo
kiekvieno subjekto vadovas. Subjektų vadovai yra atsakingi uţ tinkamą buhalterinės apskaitos savo
įstaigoje organizavimą. Nuo to, kaip kiekvienas viešojo sektoriaus subjektas yra pasirengęs tvarkyti
naują apskaitą, priklauso ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio parengimas, kurį tvirtina
savivaldybės taryba. Buhalterinės apskaitos ir ataskaitų klaidos rodo, kad savivaldybės biudţetinėse
įstaigose išlieka buhalterių kvalifikacijos tobulinimo, centralizuoto buhalterinės apskaitos proceso
kuravimo, VSAFAS ir VSAKIS įdiegimo vėlavimo dėl šių sistemų sudėtingumo problemų.
Asignavimų valdytojai privalo naudoti skirtus biudţeto asignavimus pagal nustatytą
paskirtį, organizuoti iš biudţeto finansuojamų programų rengimą ir vykdymą, kontroliuoti ir
vykdyti savo vadovaujamų biudţetinių įstaigų įsipareigojimus, atlikti pavaldţių įstaigų
atskaitomybės analizę, uţtikrinti finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir kt. Todėl
asignavimų valdytojas turėtų sukurti tokią vidaus kontrolę, kuri leistų stebėti ir valdyti visą
informaciją apie subjekto veiklą ir šios informacijos kaupimo procesą.
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Vidaus kontrolė išlieka pagrindine ir efektyviausia priemone, suteikiančia galimybę
organizacijai teisėtu, optimaliausiu, ekonomiškiausiu ir rezultatyviausiu būdu įgyvendinti
strateginius tikslus, veiklos planus, uţtikrinti turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir
išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi bei visos su tuo
susijusios rizikos valdymą. Gera vidaus kontrolės sistema rodo organizacijos brandumą ir
patikimumą.

Nustatyti neatitikimai teisės aktams rodo tai, kad audituotų subjektų vadovybė

nesukūrė efektyvių vidaus kontrolės procedūrų, kurios padėtų išvengti klaidų ir trūkumų, tvarkant
apskaitą, naudojant savivaldybės lėšas bei turtą ar vykdant kitas funkcijas.
Efektyvi vidaus kontrolė yra prevencinė priemonė, siekiant išvengti klaidų,
neatitikimų bei uţtikrinti įstaigose dirbančių asmenų atsakomybę uţ savo sprendimus ir veiksmus,
valdant ir naudojant savivaldybės lėšas ir turtą bei atliekant kitas funkcijas. Tam, kad vidaus kontrolė
taptų efektyvi ir gerai organizuota, reikia papildomų visų lygių vadovų veiksmų ir darbuotojų tinkamo
vidaus kontrolės reikšmės suvokimo. Maţuose subjektuose, kai pareigų pasiskirstymas ribotas, yra
sudėtingiau įdiegti tinkamas vidaus kontrolės procedūras. Todėl šis trūkumas turėtų būti kompensuotas
stipria paties vadovo kontrole, kuris gerai išmanytų visą subjekto veiklą bei vykdant savivaldybėje
efektyvią aukščiausiojo lygio vidaus kontrolę.

Nustatyti reikšmingesni Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų ar
kitų neatitikimų atvejai
Atlikus auditus Savivaldybės administracijoje, nustatyta, kad Savivaldybės
administracija taiko apskaitos politiką, kuri neuţtikrina, kad apskaita būtų tvarkoma, vadovaujantis
VSAFAS. Nesilaikoma LR buhalterinės apskaitos įstatymo 4 4 str. nuostatų, t.y. tinkamai,
objektyviai ir palyginamai tvarkyti apskaitos informaciją, uţtikrinti, kad ji būtų išsami ir naudinga
tiek vidaus, tiek išorės informacijos vartotojams. Savivaldybės biudţetinės įstaigos paţeidė Viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymą, nes nepaskelbė interneto svetainėje savo ataskaitų rinkinių.
Savivaldybės Iţdo apskaitos tvarkymas bei atsakomybė uţ apskaitos organizavimą priskirta
savivaldybės administracijos Finansų skyriui, tačiau Finansų skyriaus nuostatuose šios funkcijos
nebuvo numatytos. Efektyvus finansų planavimas viešajame sektoriuje yra susijęs su ilgalaikiu ir
nuolatiniu vertinimu, kaip ištekliai paskirstomi efektyviam viešųjų paslaugų teikimui ir kokia nauda
gaunama iš šių paslaugų panaudojant finansinius išteklius.
Savivaldybės administracija skyrė nepakankamą dėmesį vietinių rinkliavų surinkimui,
nebuvo sukūrusi kontrolės priemonių, uţtikrinančių tinkamą savivaldybės tarybos sprendimų dėl
vietinių rinkliavų įgyvendinimą. Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos uţ komunalinių
atliekų tvarkymą nuostatuose nereglamentuota, kaip savivaldybės administracija kontroliuos VšĮ
ŠRATC vietinės rinkliavos apskaičiavimą atliekų turėtojams ir jos surinkimą. Iš juridinių ir fizinių
asmenų 2011 metais surinkta rinkliava uţ komunalinių atliekų išveţimą (pagal pateiktas sąskaitas)
viršijo visas faktines ŠRATC išlaidas. Savivaldybės administracija praktiškai nekontroliavo vietinės
rinkliavos apskaičiavimo atliekų turėtojams teisingumo ir vietinės rinkliavos surinkimo.
Apibendrinti atliktų auditų rezultatai bei surinkti tinkami įrodymai rodo, kad savivaldybės
administracija nebuvo sukūrusi veiksmingų kontrolės procedūrų, kurios uţtikrintų vietinių rinkliavų
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2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574 (su vėlesniais pakeitimais).
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surinkimą ir nebuvo numačiusi priemonių, uţtikrinančių, kad rajone nebūtų vykdoma prekyba ar
teikiamos paslaugos be atitinkamų leidimų bei nesumokėjus privalomų įmokų į savivaldybės
biudţetą. Nuostatuose nebuvo numatytų rinkliavos dydţių uţ teikiamas laisvalaikio ir pramogų
organizavimo paslaugas (atrakcionai, batutai ir pan.).

Dėl nepakankamos vidaus kontrolės

administruojant ir surenkant vietines rinkliavas savivaldybės administracija praranda galimybę
padidinti savivaldybės biudţeto pajamas.
Pramogų ir sporto centro (su baseinu) statybos Kelmėje galimybių ir poreikių studijos
ir projektinių pasiūlymų parengimo pirkimas buvo atliktas, nesilaikant LR viešųjų pirkimų
įstatymo.
Kelmės rajono savivaldybėje nebuvo patvirtintos bendrojo finansavimo lėšų (grąţintų
uţ Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą) apskaitos ir naudojimo
taisyklės, reglamentuojančios lėšų, grįţtančių įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus projektus,
apskaitos ir naudojimo tvarką. Nebuvo numatyta priemonių dėl netinkamų finansuoti išlaidų
kontrolės.
Atsiţvelgiant į nuostatas LR biudţeto sandaros įstatyme, LR valstybės ir savivaldybių
biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse bei LRV patvirtintose Savivaldybių skolinimosi taisyklėse,
Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto išlaidas apmokėjus iš skolintų lėšų, grįţusios
kompensacinės lėšos turėjo būti skirtos paskolai grąţinti arba Europos Sąjungos finansinės paramos
projektams ir programoms arba pagal atitinkamas sutartis nustatytiems projektams ir programoms
finansuoti. 487 tūkst. Lt grįţusios Europos Sąjungos finansinės paramos paskirsčius biudţetinių
įstaigų einamosioms išlaidoms apmokėti, buvo paţeistos aukščiau minėtų įstatymų nuostatos.
Asignavimų valdytojai gali skirti lėšų įsiskolinimams padengti iš bendros patvirtintų asignavimų
išlaidoms ekonomijos, išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės
paramos ir bendrojo finansavimo lėšas.
Vadovaujantis Biudţeto sandaros įstatymu, asignavimų valdytojas gali skirti jo
programoms vykdyti savivaldybės biudţeto lėšas tik pavaldţioms biudţetinėms įstaigoms ir kitiems
subjektams, atliekantiems viešojo administravimo funkcijas. Paţeidţiant teisės aktų reikalavimus,
Savivaldybės administracija kai kuriais atvejais planavo lėšas konkrečioms įstaigoms (pvz., VšĮ
Tytuvėnų piligrimų centrui) finansuoti, taip sudarydamos sąlygas savivaldybės biudţeto lėšas
naudoti ne pagal teisės aktų reikalavimus.
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Savivaldybės administracija, skirdama asignavimus mokinių paveţėjimui, su VšĮ
Kelmės profesinio rengimo centru nebuvo pasirašiusi biudţeto lėšų naudojimo sutarties.
Biudţetinių įstaigų apskaitos skyrius Kelmės profesinio rengimo centro moksleivių vaţiavimo
išlaidas apskaitė neteisingoje ekonominės klasifikacijos eilutėje.
Savivaldybės administracijoje nevisiškai veikia vidaus ir finansų kontrolės
procedūros. Savivaldybės administracija nebuvo aiškiai nustačiusi atskirų skyrių funkcijų,
atsiskaitant su paslaugų teikėjais ir nekontroliavo UAB „Kelmės autobusų parko“ ir UAB
„Transbusas“ atliktų paslaugų ir pateiktų sąskaitų bei jose nurodytų duomenų teisingumą ir
pagrįstumą. Savivaldybės administracija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu5 patvirtintos Keleivinio transporto veţėjų išlaidų, susijusių su transporto lengvatų
taikymu, kompensavimo tvarkos aprašo V dalies 10 punkto nuostata ir Savivaldybės Tarybos
sprendimu6 patvirtintos Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų
įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo 7 punktu, nepasinaudojo teise
įsitikinti veţėjų ataskaitų teisingumu. 2011 metais ataskaitos tikrintos nebuvo.
Savivaldybės administracijoje nebuvo nustatytos procedūros, nustatančios
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų planavimą ir naudojimą,
apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarką, vidaus kontrolę.
Nesilaikant LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo reikalavimų, ne visi savivaldybei priklausantys turto objektai buvo apskaityti
viešuosiuose registruose, turto apskaitos registruose, nesilaikoma VSAFAS nustatyto ilgalaikio
materialaus ir nematerialaus turto grupavimo
Negalėjome

patvirtinti,

kad

uţ

2011

metus

priskaičiuota

nusidėvėjimo

(amortizacijos) 6420,7 tūkst. Lt suma yra teisinga ir kad Finansinės būklės ataskaitoje nurodyta
ilgalaikio turto likutinė vertė yra teisinga, nes, nesilaikant nustatyto ilgalaikio materialaus ir
nematerialaus turto grupavimo buvo neteisingai pritaikyti Tarybos sprendimu patvirtinti
nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai, nusidėvėjimas skaičiuojamas veikloje
nenaudojamam turtui. Metinė inventorizacija atlikta, nesivadovaujant Taisyklių 4, 8, 11, 17, 25, 27,
54, 57 p.
Privatizavimo komisijos nuostatai neatitiko LR Valstybės ir savivaldybių turto
privatizavimo įstatymo ir Viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartų patvirtintų
reikalavimų. Privatizavimo komisija veiklą vykdė, neturėdama patvirtinto darbo reglamento.
Privatizavimo komisijos protokolai neinformatyvūs, tarybai pateikiama tik metinė pajamų ir išlaidų
sąmata, neteikiama lėšų panaudojimo ataskaita kaip tai numatyta tarybos patvirtintoje privatizavimo
fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkoje. Privatizavimo fondo apskaitą ir finansinių ataskaitų
sudarymą reglamentuoja 26 –asis VSAFAS „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų

5
6

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-04-28 nutarimas Nr. 478 (su vėlesniais pakeitimais).
Savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimas Nr. T-284.
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rinkinys“7. 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 finansinės būklės ataskaitoje. Audito metu nustatyta, kad iš 9
negyvenamųjų pastatų, įtrauktų į privatizuojamų objektų sąrašą du objektai ( mokyklos pastatas su
priklausiniais Šukiškių k. , administracinis pastatas Kiaunorių k.) neįtraukti į privatizavimo fondo
apskaitą. Nesilaikant 26-ojo VSAFAS nuostatų, į privatizavimo fondo apskaitą liko neįtraukta 2
privatizavimo sąraše esantys objektai, kurių likutinė vertė 2011-01-01 97,1 tūkst. Lt.
Pagal privatizavimo fondo apskaitos vadovą8 turtas, kurį priimtas sprendimas parduoti
ir kuris nėra naudojamas įstaigos veikloje, registruojamas atsargų sąskaitoje ir perduodamas
privatizavimo fondui. Uţvenčio Šatrijos Raganos vidurinė mokykla, Tytuvėnų gimnazija,
savivaldybės administracija nesivadovavo Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio
nuostatomis, nes savo apskaitos registruose apskaitė į privatizuojamųjų objektų sąrašą įrašytą
ilgalaikį nekilnojamąjį turtą. Tytuvėnų gimnazija savo apskaitos registruose apskaitė Ramoniškio
mokyklos pastatą su priklausiniais, savivaldybės administracija – administracinį pastatą Kiaunorių
k., Uţvenčio Šatrijos Raganos vidurinė mokykla – Pašilėnų mokyklos pastatą.
Ne visos sudarytos patalpų nuomos sutartys buvo įregistruotos viešajame registre.
Konkrečios taisyklės ir procedūros, nustatančios ir aprašančios, kaip valdant turtą siekti
visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ar viešosios teisės, nėra pakankamos. Galiojančios
tvarkos nedetalizuoja, kaip turi būti išnuomojamas patikėjimo teise valdomas turtas, ir kaip patikėjimo teise neperduotas savivaldybės turtas. Nepakankama nuomos sutarčių administravimo
kontrolė, sutarčių registre trūksta informacijos apie išnuomotą turtą, nuomos laikotarpį. Nebuvo
vykdomos nuomos sutartyse numatytos sąlygos įregistruoti sutartis Nekilnojamojo turto registre.
Valstybės turto statistinėje atskaitoje atvaizduotas valstybės turtas įvertintas ne pagal
teisės aktų reikalavimus, todėl negalėjome patvirtinti, kad ataskaitos informacija yra tikra ir
teisinga, t.y., Savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybinės ţemės vertė 79,0 tūkst. Lt
įvertinta ir ataskaitoje atvaizduota ne tikrąja, o įsigijimo verte, tai yra, ne pagal 12-ojo VSAFAS
„Ilgalaikis materialus turtas“ reikalavimus9.
2010 m. sausio 1 d. būklei, kai apskaita pradėta tvarkyti pagal VSAFAS, nevertinta,
ar valstybės turtas nėra nuvertėjęs pagal 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nurodytus
poţymius10.
Nepakankama valstybei nuosavybės teise priklausančių ţemės sklypų, Savivaldybės
valdomų panaudos pagrindais, apskaita: nebalansinėse sąskaitose apskaityti ne visi panaudos
pagrindais valdomi valstybinės ţemės sklypai.
7

Finansų ministro 2007 m. gruodţio 7 d. įsakymas Nr. 1K-357 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 26-ojo standarto patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
8
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-06-20 įsakymas Nr. A-538 „Dėl Kelmės rajono
savivaldybės privatizavimo fondo apskaitos vadovo patvirtinimo“
9
Standarto 61 ir 62 punktai (Ţin., 2008, Nr. 55-2085; Nr. 147-5920; 2010, Nr. 1-44).
10
Standarto 74 p. (Ţin., 2008, Nr. 78-3083).
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Nesivadovaujant teisės aktų nuostatomis, nesutvarkyti turto, kurį apskaito
Savivaldybės administracija, perdavimo ir įtraukimo į apskaitą dokumentai (ţemės sklypas
Kolegijos g. 2, Kraţiai, Kelmės r.).
Audito metu nustatyta Savivaldybės turto įsigijimo, nurašymo, perleidimo ne pagal
teisės aktų reikalavimus atvejų:
- Pagal 12-ąjį VSAFAS11 atsargoms priskiriamas ilgalaikio materialiojo turto vienetas,
kurį priimtas sprendimas parduoti, pergrupuojamas į atsargas to turto likutine verte tą dieną, kurią
priimtas sprendimas tą turtą parduoti. Kai atsargos registruojamos apskaitoje, jos turi būti
įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo ar
pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsiţvelgiant į tai, kuri iš jų maţesnė.
Savivaldybės tarybai nusprendus12 privatizuoti (parduoti) tris socialinius būstus, jie nebuvo
pergrupuoti į atsargas, kaip turėjo būti pagal teisės aktų13 reikalavimus.
Kraţių M. K. Sarbievijaus kultūros centras - kultūros paveldo objektą, t. y. Kraţių
kolegijos pastatą, įregistruotą kultūros vertybių registre, neteisingai apskaitė turto grupėje
„Pastatai“, o turėjo apskaityti turto grupėje „Nekilnojamosios kultūros vertybės“. Dėl to
Savivaldybės turto ataskaitos eil. 1125 „Kultūros ir sporto įstaigų pastatai“ padidinta 9535 tūkst.
Lt., o eil. 1295 „Nekilnojamosios kultūros vertybės“ sumaţinta 9535 tūkst. Lt. Kelmės krašto
muziejus apskaitė nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurios pagal VSAFAS turėjo būti įvertintos
tikrąja verte.
Nustatyta, kad savivaldybės turto ataskaitos finansinio turto skyriuje 5657 eilutėje
"Savivaldybės biudţeto, savivaldybės fondų ir savivaldybės biudţetinių įstaigų tarpusavio
įsipareigojimai" atvaizduota maţiau gautinų sumų nei yra suderinta su finansų skyriumi: Kelmės
rajono savivaldybės administracija 901,2 tūkst. Lt;
Daugiau gautinų sumų eilutėje 5657 “Savivaldybės biudţeto, savivaldybės fondų
atvaizdavo Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio mokykla – 0,236 tūkst. Lt; Kelmės rajono savivaldybės
administracijos socialinės paramos skyrius – 1389,6 tūkst. Lt; Liolių seniūnija – 0,17 tūkst. Lt;
Uţvenčio seniūnija – 2,16 tūkst. Lt; Kraţių seniūnija – 5,5 tūkst. Lt; Vaiguvos seniūnija – 0,637
tūkst. Lt; Tytuvėnų seniūnija – 2,154 tūkst. Lt.
Ne visos įstaigos pateikė aiškinamuosius raštus (pvz, Savivaldybės administracija), o
kai kurių įstaigų aiškinamieji raštai buvo neinformatyvūs, neatskleidţiantys tikros padėties (pvz.,
įstaigos nenurodė reikšmingų pasikeitimų prieţasčių palyginus su praeitais metais dėl nebaigtos
statybos ir pan.).
11

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-05-08 įsakymas Nr. 1K-174 „Dėl Viešojo sektoriaus ir finansinės
atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ (2009-12-22 įsakymo Nr. 1K-466 redakcija su vėlesniais
pakeitimais), 71 p.
12
Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2010-12-21 Nr. T-370 „Dėl leidimo privatizuoti butą, esantį
Verpenos k., Kelmės r.“; 2011-03-31 Nr. T-83 „Dėl leidimo privatizuoti butą, esantį Durpyno g. 16-4,
Tytuvėnuose, Kelmės r.“; 2011-11-04 Nr. T-971 „Dėl buto, esančio V. Putvinskio g. 33-13, Kelmėje,
privatizavimo“.
13
12-ojo VSAFAS 71 p.
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Kelmės rajono savivaldybėje nebuvo patvirtinta kainų uţ savivaldybės biudţetinių
įstaigų - ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų - teikiamas atlygintinas maitinimo
paslaugas nustatymo tvarka ar metodika, numatanti kainų apskaičiavimo, jų perţiūrėjimo bei
keitimo procedūras, kaip reikalauja Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito
įstatymas.
Atliktų audito Kelmės rajono švietimo įstaigose ir Kelmės rajono savivaldybės
administracijoje metu buvo nustatyti šie neatitikimai:
- Nesivadovaujant Darbo kodekso14 110 str. 1 d., 154 str. 5 d. nuostatomis, netinkamai
sudarytos darbo sutartys - nenurodytas darbo uţmokesčio dydis (Kelmės J.Graičiūno gimnazija).
- Nesivadovaujama Darbo sutarčių registravimo taisyklių15 6.8. p. Keičiant darbuotojų
darbo sąlygas, nėra daromi pakeitimai darbuotojų darbo sutartyse ir darbo sutarčių registracijos
ţurnale (darţelis-mokykla „Ąţuoliukas“, Kelmės J.Graičiūno gimnazija).
- Nesivadovaujama Darbo kodekso16 176 str. 2 d. nuostata, pagal kurią, darbo
uţmokestis uţ kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki
kasmetinių atostogų pradţios. Jeigu darbuotojui priklausantis darbo uţmokestis nustatytu laiku
nesumokamas ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo
delsiama sumokėti darbo uţmokestį, ir uţ pratęstą laiką mokama kaip uţ kasmetines atostogas
(darţelis- mokykla „Ąţuoliukas“).
- Nesivadovaujama 11-ojo Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standarto17 4 p. ir 24-ojo Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto18 11 p.,
nes atostoginių sąnaudos apskaitoje turi būti registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, uţ kurį
apskaičiuotos išmokos. Įstaigoje atostoginių sąnaudos registruojamos tada, kai priskaičiuojami
atostoginiai (darţelis- mokykla „Ąţuoliukas“, Kelmės J.Graičiūno gimnazija).
- Nesivadovaujant

Švietimo ir mokslo ministro įsakymo19 „Dėl švietimo įstaigų

darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
27.4 punktu 2011-09-15 direktorės įsakymu Nr.1V-52 patvirtintame mokytojų ir kitų darbuotojų
tarifikacijos sąraše mokytojams nustatytas tam tikras valandų kiekis uţ papildomus darbus, tačiau
darbai, uţ kuriuos tarifikuojamos šios valandos, įstaigos vadovo nėra patvirtinti (darţelis mokykla
„Ąţuoliukas“).
- Nesivadovaujama Biudţetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos20 5.1. punkto nuostata, kuri numato struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojams ne didesnį
kaip 0,7 dydţio personalinį priedą prie darbo uţmokesčio. Neteisėtai išmokėto priedo suma 692 Lt

14

Lietuvos respublikos darbo kodeksas, 2002-06-04 įsakymas Nr.IX-926 (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-24 nutarimas Nr. 503, 6.8. p. (su vėlesniais pakeitimais).
16
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 2002-06-04 įstatymas Nr. IX-926, 176 str., 2 d., (su vėlesniais pakeitimais).
17
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009-12-24 įsakymas Nr.1K-490, 4 p. (su vėlesniais pakeitimais).
18
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010-10-26 įsakymas Nr.1K-334, 11 p.(su vėlesniais pakeitimais).
19
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-18 įsakymas Nr. V-1315, 27.4 p.
20
Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993-07-08 nutarimas Nr.511 (su vėlesniais pakeitimais).
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(Savivaldybės administracija).
- Darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų ūkinėms operacijoms registruoti
yra netaikomos teisingos atitinkančios VSAFAS nuostatas sąskaitų korespondencijos. Registruojant
ūkines operacijas nesilaikoma 1121, 1722, 2023, 2424 VSAFAS reikalavimų (Savivaldybės
administracija).
- Nesivadovaujant Biudţeto sandaros įstatymo nuostata25, skirti priedai nesant
patvirtinto Savivaldybės 2011 metų biudţeto, t.y. nepatvirtinus bendrųjų asignavimų sumos, iš jų –
darbo uţmokesčiui (Savivaldybės administracija).
- Nesivadovaujama Valstybės tarnybos įstatymo26 26 str. 2 d. nuostatomis, pagal
kurias valstybės tarnautojams priemokos negali būti mokamos ilgiau kaip vienerius metus nuo jų
paskyrimo. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais valstybės tarnautojams buvo
pavesta atlikti įsakymuose numatytas tas pačias papildomas uţduotis ilgiau nei vienerius metus ir
uţ tai buvo skirtos priemokos 2009, 2010, 2011 metais.
Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, savivaldybės švietimo
įstaigos yra perkančiosios organizacijos, kurios prekių, paslaugų ir darbų pirkimams privalo taikyti
Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą,
supaprastinti pirkimai atliekami pagal perkančiosios organizacijos pasitvirtintas taisykles (toliau –
taisyklės).
Audituotų įstaigų vadovų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintose Supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklėse, galiojusiose, atsakingiems įstaigų darbuotojams vykdant maisto
produktų viešojo pirkimo procedūras, numatyti atvejai ir tam tikros sąlygos, į kurias atsiţvelgiant
turėjo būti parenkami supaprastintų pirkimų būdai, priimami sprendimai dėl tiekėjų apklausos
formos ir reikalingo apklausti tiekėjų skaičius ar pan.
Audituojant Kelmės miesto švietimo įstaigas, nustatyta, kad nesivadovaujant LR
viešųjų pirkimų įstatymo27 9 str. 1 ir 4 d., Numatomo viešo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos28
30 p., Įstaigos, atlikdamos pirkimus, neskaičiavo numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertės
(nebuvo apskaičiuota numatomo pirkimo vertė). Nesivadovaujant LR viešųjų pirkimų įstatymo29 18
str. 6 d. 2, 3 p., pirkimo sutartyse nenurodė vienos iš svarbiausių pirkimo sutarties sąlygų - perkamų
prekių, kiekio, kainos. Su tiekėju sudarytose sutartyje nurodė sankcijas tik Įstaigai (pvz., vėluojant
atsiskaityti su tiekėju, numatyti 0,04 proc. dydţio delspinigiai), t. y. neuţtikrino kad būtų laikomasi
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Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-02-08 įsakymas Nr.1K-059 (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-06-27 įsakymas Nr.1K-223 (su vėlesniais pakeitimais).
23
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-06-09 įsakymas Nr.1K-205 (su vėlesniais pakeitimais).
24
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-09 įsakymas Nr.1K-432 (su vėlesniais pakeitimais).
25
Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymas, 1990-07-30, Nr.I-430, 8 str. 2 d. (su vėlesniais pakeitimais).
26
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, 1999-07-08 Nr. VIII-1316 (su vėlesniais pakeitimais).
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Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
Patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos Lietuvos respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003-02-26 įsakymu Nr. 1S-26
(2008-09-04 įsakymo Nr. 1S-82 redakcija).
29
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
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lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripaţinimo ir proporcingumo principų.
Kai kurie maisto produktai Įstaigose perkami preliminarių sutarčių pagrindu.
Preliminariosios sutarties esmė30 – įtvirtinti šalių įsipareigojimą ateityje sudaryti kitą – pagrindinę –
sutartį. Sudarius preliminariąją sutartį, šalims atsiranda prievolė per joje nustatytą laiką sudaryti
kitą sutartį. Pirkimas galimas tik sudarius pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį. Įstaigų sudarytose
preliminariose pirkimo-pardavimo sutartyse nėra preliminariosioms sutartims būdingų nuostatų, t.
y., nėra sutarta dėl konkrečių prekių, kiekio ir kainos. Nustatyta, kad pagal preliminariąsias sutartis
perkamos prekės, kurių įsigijimui jau buvo įvykdytos apklausos ir su tiekėjais buvo sudarytos
sutartys.
Subjektai, kuriuose nustatyti viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojančių teisės
aktų nuostatų nesilaikymo atvejai, sudarydami maisto produktų pirkimo-pardavimo sutartis,
nesiekė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyto pirkimų tikslo – racionaliai
naudoti tam skirtas lėšas. Netaikant arba netinkamai taikant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, maisto produktų
pirkimo-pardavimo sutartys galėjo būti sudarytos su tiekėjais, parduodančiais maisto produktus ne
maţiausia kaina ar ne ekonomiškai palankiausiomis sąlygomis, kas galėjo neigiamai veikti įstaigų
maitinimo paslaugų teikimo veiklos rezultatyvumą.
Atlikus auditą VšĮ “Tytuvėnų piligrimų centras”, nustatyta, kad įstaigos vadovas
neuţtikrino tinkamo įstaigos darbo organizavimo. Audito medţiaga perduota Kelmės rajono
apylinkės prokuratūrai. Įstaigos steigėjai neišnaudojo visų LR viešųjų įstaigų įstatyme numatytų
galimybių įstaigos veiklai koordinuoti, o savivaldybės administracija nepakankamai vykdė viešųjų
paslaugų prieţiūrą ir kontrolę. Atstovaudama valstybei ar savivaldybei31, dalininko (savininko)
teises ir pareigas įgyvendinanti institucija privalo analizuoti viešosios įstaigos veiklą, veikti
atitinkamai valstybės ar savivaldybės ir viešosios įstaigos naudai.
Dalininkų susirinkimas nebuvo patvirtinęs VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“
viešosios įstaigos veiklos strategijos, nebuvo nustatyti veiklos vertinimo kriterijai, nebuvo
patvirtinta valdymo struktūra ir pareigybių sąrašas, nebuvo patvirtinti konkurso vadovo pareigoms
nuostatai, nebuvo sąrašo, kvalifikacinių reikalavimų, konkurso nuostatų pareigoms, į kurias
darbuotojai priimami konkurso būdu.
VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ nėra patvirtintų įstaigos vidaus kontrolės tvarkų.
Įstaigoje neveiksmingos darbo sutarčių administravimo, įsakymų personalo ir kitais klausimais
rengimo bei kitų, su personalo valdymu susijusių klausimų, vidaus kontrolės procedūros. Įstaiga
nesilaikė LR labdaros ir paramos įstatymo, nurodančio, kad Įstaiga privalo atskirai tvarkyti pagal šį
įstatymą gaunamos paramos apskaitą. VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“, atlikdamas inventorizaciją,
nesivadovavo LRV 1999 m. birţelio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių
30

LR civilinis kodeksas (V.ţ., 2000, 74-2262, su vėlesniais pakeitimais), 6.165 str.
LRV 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių
įgyvendinimo viešosiose įstaigose“, 2.4 p.
31
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patvirtinimo“32. Įstaigos apskaitoje neapskaitomas pagal panaudą gautas turtas, neapskaitomas
nematerialusis turtas, t. y. internetinė svetainė www.tytuvenai.eu. Aiškinamojo rašto pastabose33
nepateikta balanse ir veiklos rezultatų ataskaitoje nenurodyta informacija, kuri būtina, norint
parodyti aplinkybes, galinčias turėti įtakos įmonės veiklai, finansinei būklei ir veiklos rezultatams.
VšĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” viešuosius pirkimus organizavo, paţeisdama LR
viešųjų pirkimų įstatymą. Atlikdama pirkimus, paţeidė viešųjų pirkimų vykdymo tvarką,
neuţtikrino pirkimų vykdymo vidaus kontrolės.
Atlikus auditą dėl daugiabučių namų administravimo, nustatyta, kad Kelmės rajono
savivaldybės vykdomoji institucija nevisiškai laikėsi teisės aktų reikalavimų, perduodama
Bendrovei administruoti butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektus. Kelmės
mieste butai buvo perduoti, nenurodţius konkrečių namų, perduodamų namų naudingo ploto,
nenurodytas negyvenamųjų patalpų skaičiaus, ţemės sklypų plotų, nenurodytos patalpų savininkų
teisės į perduodamą ţemės sklypą.
Perduodant administruoti butus Tytuvėnų mieste, nurodyti tik perduodamų namų
adresai, naudingasis plotas ir butų skaičius, nenurodant negyvenamųjų patalpų skaičiaus, ţemės
sklypų ploto ir namo patalpų savininkų teisių į juos (jeigu namui priskirtas ţemės sklypas).
Vėlesniais metais paskirtam administratoriui anksčiau perduoti
administravimo

sąrašų,

nesant

Savivaldybės

vykdomosios

objektai išbraukti iš
institucijos

sprendimų.

Nenurodytas mokestis uţ bendrosios nuosavybės administravimą. Administratorius savo pareigas
pradėjo vykdyti, nesant priėmimo-perdavimo aktų. Nesilaikant Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtintos tvarkos, administravimo faktas įregistruotas tik keliems daugiabučiams
namams.
UAB “Kelmės vietinis ūkis” veiklos prieţiūra ir kontrolė buvo vykdoma nepilnai:
Savivaldybės administracijai nebuvo teikiamos pagal LR aplinkos ministro įsakymą nei turto
aprašas, nei veiklos, susijusios su administruojamais daugiabučiais namais, ataskaitos.
Bendrovės sudaryti Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų aprašai
neatitinka LR civilinio kodekso 4.285 str. ir Nuostatų 5.2 punkto ir LR aplinkos ministro
patvirtinto Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo reikalavimų ir yra nevisiškai
informatyvūs.
Audito metu nustatyta, kad Bendrovės sudarytuose bendrojo naudojimo objektų
aprašuose nenurodyta statybos metai, nuo kurio skaičiuojami administravimo mokesčiai,
nenurodytas namo aukštis, kitų patalpų skaičius, priklausinių skaičius, įstatymų nustatyta tvarka
namui priskirto ţemės sklypo įregistravimo data, unikalus numeris, nėra informacijos apie butų ir
kitų patalpų savininkų teises ir prievoles. Duomenys apie namo bendrąsias konstrukcijas,
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Su vėlesniais pakeitimais (2008, Nr. 49-1822).
„Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės
atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, (Ţin., 2004, Nr. 171-6342).
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bendrąsias inţinerines sistemas, bendrojo naudojimo patalpas yra nepakankamai informatyvūs.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius nebuvo patvirtinęs
daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės prieţiūros darbų sąrašo, taip pat statinių
prieţiūros naudojimo taisyklių.
UAB „Kelmės vietinis ūkis“ nerengė bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo
metinių ir

ilgalaikių darbų planų, neskelbė internetiniame puslapyje ir nepateikė patalpų

savininkams. Bendrovė nevisiškai prisilaikė LR Aplinkos ministerijos patvirtintų pavyzdinės Butų
ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su
administruojamu namu, ataskaitos pildymo nurodymų ir 2011 metų ataskaitose pateikė netikslius
duomenis. Ataskaitose nepateikiama informacija apie atliktus einamaisiais metais darbus ir
planuojamus kitiems metams konkrečius darbus, planuojamą lėšų poreikį ir jų šaltinius.
Apskaita Bendrovėje vedama, nesilaikant Nuostatų reikalavimų. Bendrovės
vadovas bendrojo naudojimo objektų administravimo pajamų ir išlaidų apskaitai tvarkyti nebuvo
patvirtinęs Daugiabučių namų administravimo, techninės prieţiūros, šildymo ir karšto vandens
sistemos prieţiūros, avarijų likvidavimo pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkos, kurioje turėtų būti
numatyta, kad administravimo pajamų ir išlaidų apskaita vedama atskirai kiekvienam namu. Šioje
tvarkoje, atsiţvelgiant į savivaldybės tarybos nustatytus tarifus, turėtų būti patvirtinti konkretūs, su
administravimu susijusių, pajamų ir išlaidų skaičiavimo tarifai.
Išnagrinėjus nuolatinės techninės prieţiūros (eksploatacines) išlaidas, nustatyta,
kad:
- kai kurie atlikti darbai nesusiję su STR 1.12.05:2010
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ir UAB “Kelmės vanduo”

direktoriaus patvirtinto Daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų nuolatinės
techninės prieţiūros (eksploatavimo) ir kitokio tvarkymo darbų sąrašo darbais;
- prie nuolatinės techninės prieţiūros išlaidų priskirtos faktiškai nesunaudotos
medţiagos.
Bendrovė neuţtikrino, kad faktinės nuolatinės techninės prieţiūros (eksploatacijos)
išlaidos būtų apskaitomos pagal kiekvieną namą atskirai, pagal sąnaudų straipsnius.
Bendrovėje namo techninės prieţiūros tarifas skaičiuojamas ir įmokos naudojamos nesilaikant
Nuostatų35 reikalavimų, nesivadovaujant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu
Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2010 Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų)
naudojimo ir prieţiūros reikalavimai ir šio reglamento priedu “Daugiabučių namų techninės
prieţiūros pagrindinių darbų sąrašas”.
Atlikus auditą BĮ Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centre, nustatyta,
kad Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centras neformalųjį suaugusiųjų švietimą
34

LR aplinkos ministro 2011-11-18 įsakymu Nr. D1-888 patvirtintas STR 1.12.05:2010 priedas: Daugiabučių namų
techninės prieţiūros pagrindinių darbų sąrašas
35
LR Vyriausybės 2001 m. geguţės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų Daugiabučių namų patalpų savininkų
(bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatai.
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vykdo ne pagal Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo nuostatas, kurios reglamentuoja, kad
rengti ir įgyvendinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas gali Lietuvos neformaliojo
švietimo įstaigos, taip pat bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštesniosios ir aukštosios
mokyklos, įsteigusios neformaliojo suaugusiųjų švietimo padalinius (skyrius, grupes). Įstaigos
grupė ir tipas bei pagrindinė paskirtis nustatyti pagal klasifikatorius kaip įstaigos, vykdančios
formalųjį švietimą. Neformalusis suaugusiųjų švietimas vykdomas, nesilaikant Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo įstatymo nuostatų. Struktūra neapibrėţia pavaldumo ir koordinacinių ryšių
tarp atskirų įstaigos padalinių, darbuotojų informacijos kanalų ir informacijos pobūdţio; sprendimų
priėmimo pobūdţio, trukmės ir procedūrų; atsakomybės pasidalijimo ir kontrolės pobūdţio. Įstaiga
iš dalies nesivadovauja švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo
apmokėjimo tvarkos aprašu, kuriuose nustatyti tarnybinių atlyginimų koeficientai. Įstaigoje
tarnybinis transportas naudojamas neefektyviai, vidaus kontrolė silpna. Centro direktorius
neįvertino vidaus kontrolės tikslo, veiklos rizikos, vidaus kontrolės pastovumo poreikio ir nenustatė
vidaus kontrolės procedūrų, nuostatuose nenumatytas nemokamas paslaugų teikimas pedagogų
bendruomenei, transportas naudojamas ne įstaigos veiklai vykdyti. Suaugusiųjų mokymo centras,
pirkdamas autorinius kūrinius ir sudarydamas autorines sutartis, ne visais atvejais taikė Viešųjų
pirkimų įstatyme numatytas pirkimo procedūras. Suaugusiųjų mokymo centras dalį mokinio
krepšelio lėšų panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį. Suaugusiųjų mokymo centro direktorė
neuţtikrino, kad biudţeto lėšos priedams ir priemokoms mokėti būtų panaudotos laikantis teisės
aktų reikalavimų. Registrų centre uţregistruotas pastatas-bendrabutis. Bendrabučiui priskirtame
plote faktiškai įrengtos klasės mokymo procesui vykdyti, o tikslinė šių patalų naudojimo paskirtis
registre nurodyta – gyvenamoji.
5. AUDITO POVEIKIS
Siekdami, kad Savivaldybės įstaigose turtas ir finansai būtų tvarkomi taip, kaip
nurodyta teisės aktuose, mes ne tik audituojame subjektus, bet ir atliekame aiškinamąjį darbą.
Audito metu subjektui pateikiame ir ţodinius patarimus bei rekomendacijas, kurios, mūsų nuomone,
padeda išvengti kai kurių klaidų ir neatitikimų valdant ir naudojant Savivaldybės biudţeto lėšas bei
turtą. Tačiau audito metu vis dar randama nemaţai klaidų ir neatitikimų bei teisės aktų paţeidimų.
2012 metais dėl neatitikimų ar teisės aktų paţeidimų mes pateikėme 122 rekomendacijas. Atlikto
audito pagrindu Tarnyba 2012 metais dėl galimo netinkamo ir aplaidaus pareigų vykdymo kreipėsi į
teisėsaugos institucijas.
Vertinant teiktų rekomendacijų įgyvendinimą, matyti, kad Savivaldybės institucijos
dėl vienokių ar kitokių prieţasčių nėra išsprendusios ir priėmusios sprendimų dėl kai kurių
Tarnybos teiktų siūlymų. Iš dalies tai įtakojo Tarnybos atliekamų auditų pobūdis, kai didţiausias
dėmesys skiriamas aukščiausiai Savivaldybės vykdomų funkcijų ir programų valdymo ir
įgyvendinimo grandţiai ir teiktos rekomendacijos reikalauja išsamios nurodytos problemos analizės
ir perspektyvos matymo, priimant sprendimus. Dėl šios prieţasties dalis rekomendacijų liko
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neįgyvendinta, likusių – įgyvendinimo terminas dar nesuėjęs arba šiuo metu vyksta jų įgyvendinimo
procesas.
Savivaldybės administracija ir įstaigos turėtų operatyviau ir atsakingiau reaguoti į
joms nurodytus veiklos, vidaus ir finansų kontrolės, apskaitos bei turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo trūkumus, nes neįgyvendintos auditų metu teiktos rekomendacijos įtakos vis
didesnes Savivaldybės tam tikrų veiklos sričių problemas. Atkreipiame dėmesį, kad informacija
apie rekomendacijų įgyvendinimą ne visuomet buvo pateikiama laiku.
Rekomendacijų įgyvendinimas lemia audito paţangą. Nuolatinis audito rezultatų
svarstymas Kontrolės komiteto posėdţiuose didina audito rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę,
stiprina audituotų subjektų atsakomybę

ir skatina

jų veiklos gerinimą. Dėl šios prieţasties

ataskaitiniu laikotarpiu tarnyba teikė visas audito ataskaitas ir audito išvadas Kontrolės komitetui
svarstyti.
Įgyvendinti reikšmingesni dalykai
Atsižvelgiant į pateiktas rekomendacijas, ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinti šie
reikšmingesni dalykai:
 Patvirtinta VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centro“ veiklos strategija, veiklos vertinimo kriterijai,
valdymo struktūra, pareigybių sąrašas; patvirtintos vidaus darbo tvarkos ir t.t.
 2013 m. sausio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas Nuostolių,
patirtų vykdant keleivinio transporto viešųjų paslaugų teikimą, kompensavimui pateiktų
sąskaitų teisingumo ir tikrumo procedūrų tvarkos aprašas.
 Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012-09-28 sprendimu Nr. T-291 patvirtinti Kelmės
rajono savivaldybės turto privatizavimo nustatai ir darbo reglamentas
 Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012-12-18 sprendimu Nr. T-389 patvirtintas Kelmės
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašas.
 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-405 patvirtintas Kelmės rajono
savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų
planavimo tvarkos aprašas. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 201301-28 įsakymu Nr. A-66 sudaryta darbo grupė ir patvirtintas darbo reglamentas
savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos klausimams nagrinėti.
 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-11-26 įsakymu Nr. A-1151
patvirtintos Kelmės rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų inventorizacijos
taisyklės.
 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-24 įsakymu Nr. A-992
patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės projektų planavimo, apskaitos, įgyvendinimo ir
kontrolės tvarkos aprašas.
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 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-21 įsakymu Nr. A-45
patvirtintas Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio transporto viešųjų paslaugų teikimą,
kompensavimui pateiktų sąskaitų teisingumo ir tikrumo procedūrų tvarkos aprašas.
 Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012-10-29 sprendimu Nr T-322 patvirtintas Kelmės
rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas.
 Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012-10-29 sprendimu Nr. T-322 patikslintos
savivaldybės materialiojo turto nuomos viešo konkurso organizavimo taisyklės.
 Patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų maitinimo tvarkos aprašas
 Patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės nemokamam maitinimui skirtiems produktams
įsigyti skiriamų lėšų dydžio nustatymo tvarkos aprašas.
 Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013-03-29 sprendimu NrT-77 patvirtinta Daugiabučių
gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės (Bendrojo naudojimo patalpų) administravimo
tarifo ir jo apskaičiavimo metodika.
 Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012-10-29 sprendimu Nr. T-322 numatytos
procedūros dėl nuomos sutarčių įregistravimo viešajame registre.
 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-31 įsakymu Nr. A-1030
paskirtas atsakingas asmuo už savivaldybės turto nuomos administravimą.
 Buvo imtasi priemonių LR Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nuostatoms dėl
vadovų darbo trukmės įgyvendinti.
 Buvo imtasi priemonių LRV nutarimo Dėl Viešų konkursų Lietuvos nacionalinės sveikatos
sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra savivaldybė, vadovų pareigoms eiti
nuostatų patvirtinimo 2013 m. kovo 29 d.
 Nustatytos priežiūros priemones ir kontrolės procedūras, kurios užtikrintų suplanuotos
vietinės rinkliavos surinkimą į savivaldybės biudžetą. Paskirtas atsakingas asmuo už
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų administravimo kontrolę, apskaitą vedant pagal
kiekvieną vietinės rinkliavos rūšį, kaupiant informaciją apie suteiktas lengvatas.
Visa informacija apie pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą pateikiama 1 priede.
Neįgyvendinti reikšmingi dalykai
Iki šiol yra neįgyvendinta rekomendacija parengti bendrą savivaldybės turto
informacinę bazę, kurioje būtų informacija apie turtą, jo būklę, pokyčius, sudarytas sutartis dėl
jo naudojimo ir kitus reikšmingus dalykus. Rekomendacijos įgyvendinimo terminas pakartotinai
pratęstas iki 2013 m. rugsėjo 1 d.
6. AUDITO KOKYBĖS POLITIKA
Tarnybai yra keliami dideli uţdaviniai. 2012 metų pabaigoje Tarnyboje dirbo 3
valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį išsilavinimą teisės, finansų vadybos ir ekonomikos srityse.
Auditoriui šiandien keliami labai grieţti profesiniai reikalavimai – ne tik išmanyti buhalterinę
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apskaitą, t. y. patikrinti finansines ataskaitas ir įrašus apskaitos registruose, bet ir būti analitiku,
strategu, ekspertu, psichologu, vadybininku, gerai ţinoti teisės aktus.
Tarnybos veiklos prioritetu laikome audito kokybę. Audito kokybė – tinkamas ir
teisingas audito procedūrų parinkimas, kuris uţtikrintų nustatytų audito tikslų pasiekimą. Audito
kokybės valdymas turi uţtikrinti, kad audito procedūros būtų atliktos pagal Valstybinio audito
reikalavimus, nustatytą audito metodiką ir kad laiku būtų parengta audito ataskaita, o išvados
pagrįstos surinktais įrodymais. Siekdami atlikti auditą profesionaliai, vadovaujamės Valstybės
kontrolės atnaujintomis finansinio (teisėtumo) ir veiklos auditų metodikomis. Vertindami viešojo
sektoriaus apskaitą pagal naujus finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), pasinaudojame
Valstybės kontrolės sukurtais tipiniais apskaitos sričių audito procedurų aprašymais. 2012 metais
buvo pratęstas bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole vertinant
Savivaldybės 2011 m. ataskaitu rinkinio konsolidavimo procesą. Bendradarbiavimas buvo viena iš
priemonių pasiekti, kad audito metu būtų gauta pakankamai tinkamų audito įrodymų mūsų
nuomonei pareikšti dėl Savivaldybės konsoliduotųjų atsakaitų rinkinio.
Tarnyboje įdiegta vieno etapo audito kokybės vertinimo sistema - vidinė prieţiūra ir
perţiūra, ir tai yra vienas iš audito darbo reikalavimų. Vidinė prieţiūra yra vadovavimo auditui
dalis, o vidinė perţiūra 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 vykdė vidinę auditų prieţiūrą ir perţiūrą ir parengė atitinkamus
perţiūrų dokumentus. Atliekant vidinę perţiūrą didţiausias dėmesys buvo skiriamas tam, kad
įvairios klaidos, audito procedūrų neatitiktys audito metodikai būtų pastebėtos iki audito ataskaitos
ir audito išvados parengimo. Buvo tobulinama santykių su audituojamaisiais subjektais sistema:
apie būsimą auditą iš anksto buvo pranešama audituotiniems subjektams, vieno subjekto atţvilgiu
nebuvo planuojama atlikti neproporcingai daug auditų, atliekant auditą buvo stengiamasi, pagal
galimybes, kuo maţiau laiko praleisti audituojamo subjekto patalpose ir kt.
Vykdydama nustatytas strategines kryptis, tarnyba nuolat dalyvavo Savivaldybės
kontrolierių asociacijos veikloje, teikdama pasiūlymus Lietuvos Respublikos įstatymų, susijusių su
tarnybos veikla, tobulinimui. Savivaldybių kontrolierių asociacija pateikė konkrečius siūlymus
Lietuvos Respublikos Seimui dėl LR įstatymų pakeitimų ir papildymų.
Nuolatinis tobulėjimas ir mokymasis yra būtina salyga profesionaliam auditui atlikti.
2012 metų rudenį buvo dalyvauta tarptautinėje EURORAI konferencijoje “Viešojo sektoriaus
audito institucijų atliekamų auditų regionuose ir savivaldybėse kokybė EURORAI narėse šalyse”.
2012 metais Tarnybos tarnautojai dalyvavo seminaruose, kuriuose kėlė kvalifikaciją audito ir
apskaitos valdymo srityse. LR valstybės tarnybos įstatymo 46 straipsnis numato, kad valstybės
tarnautojų mokymui skirtos lėšos turi sudaryti ne maţiau kaip 1 procentą ir ne daugiau kaip 5
procentus valstybės tarnautojų darbo uţmokesčiui nustatytų asignavimų. Savivaldybės biudţeto lėšų
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kvalifikacijai kelti buvo panaudota 4,4 tūkst. Lt., t.y., 2,59 proc. Dalis mokymų buvo apmokėta iš
Savivaldybių kontrolierių asociacijos lėšų.
Išklausyta valandų
D.
B.
A.
Bružienė Barakaus Kruglia
kienė
kovienė
8
-

Eil.
Nr.

Seminaro tema

1

Quality of Audits

2

Vadybos principai viešojo
administravimo institucijoje ir
įstaigose
Vidaus kontrolės svarba įstaigos
veikloje: tinkamai sukurta vidaus
kontrolės aplinka ir efektyvi finansų
kontrolė
Finansinis ir veiklos auditas

16

16

-

EUROPEAN ORGANIZATIOS OF
REGIONAL AUDIT INSTITUT
Savivaldybės biudžeto lėšos

8

8

8

Savivaldybės biudžeto lėšos

48

48

48

Finansinių ataskaitų auditas
Tarptautinių audito standartų taikymas
atliekant finansinį ataskaitų auditą
Inventorizacijos atlikimas ir turto
vertinimas pagal VSAFAS
Savivaldybės viešojo sektoriaus
subjektų grupės konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio audito strategijos
parengimas
Investicijų į kontroliuojamus ir
asocijuotis subjektus apskaita pagal
VSAFAS
Savivaldybės iždo apskaita

16
8

16
-

16
-

Savivaldybių kontrolierių
asociacijos lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos

8

-

-

Savivaldybės biudžeto lėšos

16

16

16

8

8

-

3

4
5
6
7
8

9

10

8

Finansavimo
šaltinis

Savivaldybių kontrolierių
asociacijos lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos

Tarnyba, įgyvendindama nusistatytus uţdavinius ir priemones, 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 uţtikrintų Savivaldybės lėšų ir turto ekonomišką ir efektyvų valdymą. Ir
ateityje sieksime uţsibrėţtas 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 ţinias, ivertinę
galimybes dalyvauti mokymo renginiuose. Keldami Tarnybos tarnautoju profesinę kompetenciją,
sieksime, kad mūsų nuomone ir atliekamu darbu būtų remiamasi sprendţiant svarbius Savivaldybės
klausimus.
BENDROSIOS NUOSTATOS
Tarnybos veikla atliekamais auditais nesibaigia. Auditą atliekantys darbuotojai atliko
ir kitas įstaigos funkcijas: rengė ir teikė LR valstybės tarnybos departamentui įvairią informaciją
apie

tarnybos

valstybės

tarnautojus valstybės tarnautojų registro informacinėse sistemose

,,Vataras“ ir ,,Vatis“, tvarkė archyvines bylas, inventorizavo savivaldybės biudţeto asignavimų
valdytojų sukauptą medţiagą, organizavo raštvedybą, leido įsakymus, tvirtino atskirų įstaigos
veiklos sričių procedūras ir vykdė visas kitas funkcijas, nesusijusias su auditų atlikimu.
Savivaldybės kontrolierius, vadovaudamasis LR vietos savivaldos įstatymu, tvirtina tarnybos
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darbuotojų struktūrą pagal Savivaldybės tarybos nustatytą didţiausią darbuotojų skaičių
(patvirtintas maksimalus skaičius – 3). Patvirtintas darbuotojų skaičius labai ribotas, todėl nėra
galimybės pavesti atskirai vienam darbuotojui vykdyti bendras tarnybos funkcijas. Visa tai turi
neigiamą įtaką nuosekliam ir kokybiškam audito funkcijų atlikimui, laikinas audito proceso
sustabdymas dėl kitų tarnybos funkcijų vykdymo psichologiškai veikia ir audituojamuosius.
Auditoriaus darbas reikalauja turėti daug aukštesnę kvalifikaciją nei kitų profesijų
darbuotojų, kurie nuolat vykdo priskirtos konkrečios srities funkcijas. Sudėtingas audito procesas ir
nuolatinis audito metodikos tobulinimas taip pat didina audito darbo laiko sąnaudas, tačiau iki šiol
tebėra nekompiuterizuota audito procesų sistema. Esant tokiai situacijai ir nuolat plečiantis
funkcijoms, išlieka rizika tinkamai įgyvendinti tarnybos misiją – priţiūrėti savivaldybės biudţeto
lėšų naudojimo teisėtumą.
Nepaisant visų problemų, tarnybos darbuotojai, suvokdami tenkančią atsakomybę, ir
toliau sieks tinkamos auditų kokybės, tikėdamiesi savivaldybės vadovų palaikymo ir efektyvaus
bendradarbiavimo su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu.

Savivaldybės kontrolierė

Daiva Bruţienė

