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ĮŽANGA
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 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
2015 metų veiklos planą4.
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) siekia, kad
visi Savivaldybės viešojo administravimo subjektai laikytųsi įstatymų, tinkamo ir efektyvaus
Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo, kad būtų tobulinama Savivaldybės sektoriaus finansų
valdymo sistema.
Tarnyba, įgyvendindama pagrindinę funkciją – prižiūrėti, 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, kasmet planuoja ir atlieka finansinius ir veiklos auditus, rengia išvadas, būtinas tarybos
sprendimams priimti. Tarnyboje sudaromos metinės tarnautojų mokymo programos darbuotojų
profesiniams gebėjimams ugdyti. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla grindžiama
nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. Kad tinkamai
būtų organizuojamas Tarnybos darbas ir įstatymais numatytų funkcijų įgyvendinimas, kasmet
sudaromi ir su Kontrolės komitetu suderinami veiklos planai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymu, 2014 metų veiklos plano projektas buvo pateiktas svarstyti savivaldybės
tarybos Kontrolės komitetui, gavus pritarimą, patvirtintas savivaldybės kontrolieriaus ir išsiųstas
Valstybės kontrolei. Apie Tarnybos plano projekto rengimą informuoti meras, komitetų pirmininkai
ir tarybos nariai. Plane auditai suskirstomi į praėjusių metų baigiamuosius ir einamųjų metų auditus,
pagrindinį dėmesį skiriant savivaldybės konsoliduotųjų finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinių bei savivaldybės lėšų ir turto naudojimo teisėtumo auditui.
Įgyvendindama Vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas, Tarnyba atlieka ne tik
savivaldybės išorės finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditus, bet rengia ir teikia tarybai įstatymu
nustatytas išvadas, atlieka kitas priskirtas kontrolės funkcijas, priima ir nagrinėja gyventojų
prašymus.
2014 metais Valstybės kontrolė ir Kontrolės ir audito tarnyba pasirašė susitarimą
bendradarbiauti, atliekant 2014 m. savivaldybių finansinius (teisėtumo) auditus. Institucijos
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, 1994-07-07 Nr. I-533 27 str. 9 d. 15 p. (su vėlesniais pakeitimais).
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011-06-29 sprendimas Nr. T-186.
3
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimas Nr. T-65.
4
Patvirtintas savivaldybės kontrolieriaus 2014-09-29 įsakymu Nr. V-14.
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įsipareigojo dalytis profesine audito patirtimi, gerąja praktika, suderinti audito strategijas ir plėtoti
bendradarbiavimą išorės auditų klausimais.
Auditų metu biudžeto lėšų ir turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo buvo
vertinamas teisėtumo, teisingumo ir ekonomiškumo požiūriais. Atlikdami auditus pagal Valstybinio
audito reikalavimus, Tarptautinius audito standartus, savarankiškai parengiame audito programas,
pasirenkame audito procedūras, nustatome veiklos prioritetus, privalome būti politiškai neutralūs,
objektyvūs ir nešališki. Visas audito darbas privalo būti įformintas darbo dokumentais. Tarnybos
darbuotojai nuolat siekia, kad kiekvienas auditas būtų išsamus, objektyvus, pagrįstas patikimais
įrodymais, o išvados atspindėtų esmines problemas.
Siekiant informuoti savivaldybės valdžios institucijas ir gyventojus dėl biudžeto lėšų ir
kito turto valdymo ir naudojimo, parengtos atliktų auditų ataskaitos ir išvados, kuriose pateikta
informacija apie jų rezultatus, rekomendacijos. 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.
Vykdant Tarnybos auditų metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę,
pažymėtina, kad dauguma asignavimų valdytojų, laiku reagavo į pateiktas rekomendacijas, taisė
pastebėtus neatitikimus ir apie tai informavo Tarnybą, savo geranorišku bendravimu prisidėjo prie
bendro tikslo.
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų 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 2014 metų veikla ir jos rezultatais. Tikime, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija bus
naudinga jos vartotojams.
1. TARNYBOS VEIKLOS KRYPTYS
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.
Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba), prižiūrėdamas
(prižiūrėdama), ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas
savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės
biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai5:
1) atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės
administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;
2) kiekvienais metais iki liepos 15 dienos rengia ir reglamente nustatyta tvarka teikia
savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;
3) rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl
savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir
laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;
4) rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias
savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties
sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia
išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;
5) rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias
savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl
partnerystės su privačiais subjektais sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius viešųjų pirkimų sąlygas,
būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, iki partnerystės su
privačiais subjektais sutarties pasirašymo rengia išvadas galutiniam partnerystės su privačiais
subjektais sutarties projektui;
5

LR vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 ir 9 dalys.

3

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės
ir audito tarnybos 2014 metų veiklos
ataskaita

6) rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų
ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip
pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų
naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
7) Valstybės kontrolės prašymu teikia savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos) atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;
8) teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir
rekomendacijas;
9) sudaro 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 teikia
duomenis Valstybės kontrolei apie savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus.
10) nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl
Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir
disponavimo.
Tarnyba, vykdydama jai pavestas funkcijas:
- atlieka dviejų rūšių - išorės finansinius (teisėtumo) ir veiklos - auditus;
- 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.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato pagrindinius principus, kuriais
grindžiama Tarnybos veikla: nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo.
Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Valstybės kontrolieriaus patvirtintais Valstybinio audito
reikalavimais, metodikomis, Tarptautiniais audito standartais, TAAIS bei INTOSAI.
2. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR MASTAS
Tarnyba savo veiklą organizavo pagal Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos 2012-2014 metų strateginį veiklos planą. Tarnybos strateginis veiklos planas- veiklos
planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į atliktą aplinkos ir išteklių analizę, pateikta Tarnybos
misija, strateginis tikslas, uždaviniai ir priemonės strateginiam tikslui pasiekti. Tarnybos veiklos
prioritetus, veiklos planą bei patvirtintą Tarnybos darbuotojų skaičių.
2014 metų veiklos planas
Planavimo prioritetais laikomi Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyti šie kasmetiniai
įpareigojimai:
- kiekvienais metais 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 (LR Savivaldos įstatymo 27 str. 1 d. 2 p., LR
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 32 str. 1 d.);
- rengti ir teikti išvadas dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos bei dėl
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos (LR Valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 str. 4 d.- redakcija, galiojusi iki 2014-10-01).
Veiklos planas rengiamas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktuose Tarnybai
nustatytą kompetenciją, vadovaujantis prioritetų parinkimo, išankstinio tyrimo, objektyvumo,
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nešališkumo, apolitiškumo ir audito sudėtingumo vertinimo principais.
Rengiant 2014 metų veiklos planą, kaip ir kasmet, buvo atlikta išsami Savivaldybės biudžeto
asignavimų valdytojų, kitų subjektų, gaunančių lėšų iš Savivaldybės biudžeto, Savivaldybės turto
valdytojų ir naudotojų, taip pat valstybės turto, perduoto Savivaldybei patikėjimo teise, valdytojų ir
naudotojų, Savivaldybės biudžetinių įstaigų, kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių steigėja
ar dalininkė yra Savivaldybė, sąrašo; ankstesnių auditų rezultatų; kitos Tarnyboje sukauptos
informacijos, susijusios su Savivaldybės veikla, jos valdomu turtu, analizė. Analizės pagrindu
pasirinkti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų audito atrankos planavimo kiekybiniai ir
kokybiniai vertinimo kriterijai. Įvertintos riziką mažinančios priemonės – kitų institucijų (lėšų davėjų,
Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus ir kt.) atliekami tikrinimai, auditai
(Valstybės kontrolės).
Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas 2013 m. spalio 28 d. posėdyje 6 pritarė Tarnybos
2014 metų veiklos planui. Tarnybos 2014 metų veiklos planas buvo patvirtintas Savivaldybės
kontrolieriaus įsakymu ir teisės aktų nustatytais terminais pateiktas Valstybės kontrolei.
Audito apimtys
2014 metais Tarnybos audito subjektai ir sritys buvo:
- Savivaldybės tarybos patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto išlaidos sudarė
85610,484 tūkst. Lt, kurie skirti 57 asignavimų valdytojams.
- kitos Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamos (tikslinis finansavimas valstybės biudžeto
lėšomis, parama ir kt.);
- Savivaldybei nuosavybės teisė priklausančio nefinansinio turto likutinė vertė 2013 m.
gruodžio 31 d. buvo 133417,9 tūkst. Lt; finansinio – 37119,6 tūkst. Lt; Savivaldybės įsipareigojimai
– 25504,9 tūkst. Lt; Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto likutinė vertė – 50130,9
tūkst. Lt;
 Savivaldybės 6 viešųjų sveikatos priežiūrų įstaigų finansinio įnašo vertė – 223,3 tūkst. Lt;
 Savivaldybei priklausanti finansinio įnašo vertė 6 viešosiose įstaigose –367,2 tūkst. Lt;
 4 akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių Savivaldybės akcinis kapitalas – 29222,6 tūkst. Lt;
 kiti subjektai, kuriems skiriamos Savivaldybės biudžeto lėšos bei perduodamas valdyti
Savivaldybės turtas (sporto, jaunimo, kultūros, socialinės ir kt. organizacijos, ir kt.).
 - Kelmės rajono savivaldybės 2013 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį sudarė 54 pateiktų
viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos.
- Valstybės ir savivaldybės turto 2013 m. ataskaitas rengė 53 savivaldybės subjektas.
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. planinis audito darbo dienų
skaičius vienam darbuotojui - 252 audito darbo dienos, iš kurių apie 77 proc. laiko buvo planuojama
skirti auditams atlikti ir išvadoms parengti.
Žmogiškieji ištekliai. Kvalifikacija.
Mūsų žmogiškieji ištekliai kiekybine prasme yra labai nedideli – 2014 metais dirbo trys
valstybės tarnautojai: Savivaldybės kontrolierė Daiva Bružienė – įstaigos vadovė, turinti aukštąjį
universitetinį finansinį ir teisinį išsimokslinimus bei 4 metų patirtį šiame darbe; kontrolieriaus
pavaduotoja Birutė Barakauskienė, turinti aukštąjį universitetinį ekonominį išsimokslinimą bei 3
metų patirtį ir specialistė Aušrelė Krugliakovienė, turinti aukštąjį universitetinį išsimokslinimą
tarnyboje ir 3 metų darbo patirtį. Nematome galimybės savo žmogiškųjų išteklių plėsti kiekybine
prasme, todėl audito kokybė turi būti užtikrinama keliant valstybės tarnautojų kvalifikaciją, didinant
profesionalumą. Nuo 2013 metų pasikeitus valstybinio audito reikalavimams ir metodikoms7,
finansinius it teisėtumo auditus atliekame vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais (TAS), o
Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2013-10-28 protokolas Nr. KT-8.
Valstybės kontrolieriaus 2013-01-11 įsakymu Nr. V-8 patvirtinta nauja Finansinio ir teisėtumo audito vadovo
redakcija. Šis Finansinio ir teisėtumo audito vadovas aiškina tarptautinius audito standartus ir praktinius jų taikymo
aspektus.
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teisėtumo auditą – Atitikties audito, susijusio su finansinių ataskaitų auditu, gairėmis (TAAIS 40004200). Auditoriui keliami aukšti reikalavimai – sugebėti ne tik patikrinti finansines ataskaitas ir įrašus
apskaitos registruose, bet ir būti analitiku, strategu, ekspertu, gerai išmanyti teisės aktus, matyti
pavojus audituojamo subjekto veiklai ir jo finansiniams rezultatams. Šiam iššūkiui intensyviai
ruošėmės iš anksto, o 2014 metais įgytas žinias taikėme praktikoje.
Kvalifikuotų, profesionalių darbuotojų sklandaus darbo rezultatai sukuria vertę, todėl 2014
metais daug dėmesio buvo skiriama darbuotojų kvalifikacijos kėlimui aktualiausiose veiklos srityse
– gilinome finansinio ir teisėtumo audito bei savivaldybės skolos audito įgūdžius, audito strategijos
audituojamame subjekte, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų taikymo,
viešųjų pirkimų, turto valdymo ir apskaitos, euro įvedimo ir kitas žinias.
Tarnybos darbuotojai dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis iš dalies
finansuojamo projekto „Šiaulių apskrities savivaldybių kontrolierių administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ kvalifikacijos kėlimo seminaruose,
kituose Tarnybos bei Savivaldybių kontrolierių asociacijos lėšomis finansuojamuose seminaruose.
Tarnybos darbuotojai per metus išklausė 242 val. mokymų.
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 3,1 tūkst. Lt., t.y., 2 proc. Dalis mokymų buvo apmokėta iš Savivaldybių kontrolierių
asociacijos lėšų.
Eil.
Nr.

1
2
3

4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

Seminaro tema

Euro įvedimas Lietuvoje ir kiti aktualūs pakeitimai
Išorės auditas savivaldybėse
Kontrolės institucijų vieta ir vaidmuo Lenkijos ir
Lietuvos vietos valdžios institucijose – pasikeitimas
patirtimi tarp Lenkijos regioninių kontrolierių rūmų
ir Lietuvos savivaldybių kontrolierių asociacijos
atstovų
Viešieji pirkimai ir jų procedūros
VSAFAS „Finansavimo sumos“, Euro įvedimas bei
naujausi teisės aktų pakeitimai, aktualūs viešajame
sektoriuje
Turto valdymas ir apskaita biudžetinėje įstaigoje.
Turto ir įsipareigojimų inventorizacija, ruošiantis
euro įvedimui
Inventorizacijos atlikimas ir turto vertinimas pagal
VSAFAS
Pareigybių aprašymo katalogo ir kompetencijų
modelio taikymas Lietuvoje
Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų
konsolidavimas, vertinimas ir išvados paruošimas
Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymas. Naujovės
2014 metais.
Tarptautinis etiketas
VSAFAS taikymo aktualijos ir naujovės
Savivaldybės skolos auditas ir ypatumai

Išklausyta valandų
D.
B. Bara
A.
Bružienė
kaus
Kruglia
kienė
kovienė
5
13
5
8
8
8
12
-

Finansavimo
šaltinis

SKAT lėšos
SKAT lėšos
SKAT ir SKA lėšos

8
8

8
-

8
-

SKAT lėšos
SKAT lėšos

8

-

-

SKAT lėšos

6

-

-

SKAT lėšos

8

-

-

SKAT lėšos

23

-

18

8

-

8

SKAT ir SKA lėšos,
projekto lėšos
SKAT lėšos

8
8
8

8
8
8

8
8
8

Projekto lėšos
8Projekto lėšos
Projekto lėšos

53
53

71
71

118

Finansiniai ištekliai.
Kontrolės nepriklausomybė yra tiesiogiai susijusi su Kontrolės ir audito tarnybos ir jos
darbuotojų nepriklausomumu, atskirų finansinių išteklių turėjimu bei jų naudojimu. Kasmet Tarnyba,
kaip ir kitos biudžetinės įstaigos, rengia savo veiklos programą finansavimui iš Savivaldybės
biudžeto. Taryba Savivaldybės biudžete Kontrolės ir audito tarnybai nustato skiriamų asignavimų

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės
ir audito tarnybos 2014 metų veiklos
ataskaita

6

dydį. Finansinį, ūkinį, materialinį aptarnavimą atlieka Savivaldybės administracija pagal pasirašytą
sutartį. Gauti asignavimai 2014 metais sudarė 206,00 tūkst. Lt, tai sudaro mažiau nei 0,2 proc. Visų
Savivaldybės biudžeto asignavimų. 2014 metais beveik penkis mėnesius sirgo kontrolieriaus
pavaduotoja, todėl sutaupyti asignavimai buvo panaudoti ilgalaikio turto įsigijimui, t.y., buvo įsigyti
2 komplektai kompiuterinės įrangos.
Asignavimų planas
(įskaitant patikslinimus), tūkst. Lt

Pavadinimas

Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Ilgalaikio turto įsigijimas
Prekių ir paslaugų naudojimas:
Iš jų kvalifikacijos kėlimui
Iš viso:

142,2
43,6
7,9
12,4
3,1
206,0

Panaudota asignavimų
(kasinės išlaidos), tūkst. Lt

140,17
43,53
7,9
22,3
3,1
206,0

3. SVARBIAUSI 2014 METŲ DARBAI
2014 metais auditą suplanavome taip, kad įgyvendintume mums keliamus uždavinius.
Parengėme audito strategiją, paremtą rizikos vertinimu ir audito atranka.
Pasikeitus LR vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d. 21 p., Savivaldybių kontrolieriai
nuo 2014 metų privalo 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
teikia duomenis Valstybės kontrolei apie savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito
rezultatus.
Prieš penkerius metus Valstybės kontrolės auditorių kartu su savivaldybių kontrolieriais
atliktos pavienės audito procedūros paskatino ieškoti būdų, kaip šį procesą formalizuoti ir padaryti
abiem pusėms priimtinu kolegišku darbų pasidalijimu, siekiant nedubliuoti vieni kitų darbo. Šis
procesas išsirutuliojo į partnerystės iniciatyvą – jau ketvirtus metus iš eilės su Valstybės kontrole
pasirašomi abipusiai naudingi bendradarbiavimo susitarimai. Kelmės rajono savivaldybės kontrolės
ir audito tarnyba ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2014 metais pasirašė susitarimą, kurio
pagrindu istaigos bendradarbiauja atliekant Savivaldybės 2014 m. finansinį (teisėtumo) auditą.
Bendradarbiavimas yra viena iš priemonių pasiekti, kad audito metu būtų gauta pakankamai tinkamų
audito įrodymų nuomonei pareikšti. Institucijos įsipareigojo dalytis profesine audito patirtimi, gerąja
praktika, suderinti audito strategijas ir plėtoti bendradarbiavimą išorės auditų klausimais.
Valstybės kontrolė, būdama aukščiausioji audito institucija ir teikdama išvadą Lietuvos
Respublikos Seimui dėl Nacionalinio ataskaitų rinkinio, turi gauti užtikrinimą, kad savivaldybių
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditai yra atlikti tinkamai ir kokybiškai. Savivaldybių kontrolieriai
teikia savivaldybių taryboms išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Rengiant šią išvadą, būtina užtikrinti, kad
finansinio (teisėtumo) audito metu buvo įvertintos visos savivaldybėje nustatytos klaidos ir
pažeidimai. Todėl savivaldybių kontrolieriai ir Valstybės kontrolė turi naudotis viena kitos darbu.
Bendradarbiavimo susitarimai yra tokio rezultato garantas.
Bendradarbiavimo susitarimo pagrindu 2014 metais pradėti finansiniai (teisėtumo)
auditai, kurių atlikimo terminas nusikelia į 2015 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 ir su LR valstybės
kontrole suderinta 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito strategija.
Audituoti subjektai
2013 metais pradėti ir 2014 metais užbaigti auditai 2014 metais pradėti ir 2015 metais
baigiami auditai
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Auditas dėl Kelmės rajono savivaldybės 2013
biudžeto vykdymo ataskaitų ir lėšų naudojimo;
Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2013
konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio;
Dėl 2013 metų savivaldybei nuosavybės
priklausančio turto ir valstybės patikėjimo
valdomo valstybės turto ataskaitų;

Audito
procedūros
įvairiose
srityse (darbo
užmokesčio,
ilgalaikio
turto apskaitos
ir
panaudojimo,
prekių
ir
paslaugų,
viešųjų
pirkimų) šiose
įstaigose:

Ribotos
apimties
finansinis
auditas

























metų



metų

teise
teise

Kelmės
rajono
savivaldybės
administracija;
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija;
Tytuvėnų jaunimo mokykla;
Liolių socialinės globos namai;
Vijurkų vaikų globos namai;
Kelmės meno mokykla;
Priešgaisrinė saugos tarnyba;
VšĮ Kelmės psichikos sveikatos centras;
Kelmės specialioji mokykla;
Užvenčio seniūnija;
Kelmės kultūros centras;
Kelmės mažasis teatras;
BĮ Socialinių paslaugų tarnyba;
Užvenčio vaikų lopšelis-darželis;
„Kražantės“ progimnazija;
Dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės
imti 2,472 mln. Lt ilgalaikę paskolą
projektams, finansuojamiems iš ES ir kitos
tarptautinės finansinės paramos, vykdyti;
Dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės
imti 1,8 mln. Lt. trumpalaikę paskolą iš
valstybės biudžeto laikinam pajamų
trūkumui padengti;
Dėl galimybės suteikti 680,0 tūkst. Lt
garantiją UAB „Kelmės vietinis ūkis“
investiciniams projektams vykdyti;
Dėl galimybės suteikti garantiją 400,0
tūkst. Lt UAB “Kelmės autobusų parkas“
investiciniams
projektas
(autobusų
įsigijimui) vykdyti;
Dėl 2013 metų kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų apskaitos ir panaudojimo



Auditas dėl Kelmės rajono savivaldybės 2014
metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir lėšų
naudojimo;
Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2014 metų
konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio;
Dėl 2014 metų savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto ir valstybės patikėjimo
teise valdomo valstybės turto ataskaitų;

Finansiniai (teisėtumo) auditai :
 Kelmės
rajono
savivaldybės
administracija;
 Vijurkų vaikų globos namai;
 Kražių gimnazija;
 Kelmės vaikų ir jaunimo sporto
mokykla;
 Pakražančio seniūnija;
 VŠĮ Tytuvėnų piligrimų centras.
 Dėl 2014 metų kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšų apskaitos
ir panaudojimo

4. IŠVADOS SAVIVALDYBĖS TARYBAI
Tarnyba 2014 metais parengė ir pateikė Savivaldybės tarybai 2 išvadas dėl paskolų bei 2
išvadas dėl garantijų suteikimo.
Išvados dėl paskolų buvo pateiktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu 8, Vyriausybės
patvirtintomis Savivaldybių skolinimosi taisyklėmis9:
- dėl 2,472 mln. Lt ilgalaikės paskolos Savivaldybės investiciniams projektams finansuoti.
Buvo pateikta skolinių įsipareigojimų vertinimo analizė, Savivaldybės biudžeto pajamų ir skolinių
įsipareigojimų tendencijos 2009-2014 metais.
Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas,
2013-12-12 Nr. XII-659 (su vėlesniais pakeitimais).
9
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimu Nr. 345 patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 25 d. nutarimo redakcija.
8
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- dėl 1,8 mln. Lt trumpalaikės paskolos 2014 metams laikinam pajamų trūkumui dengti;
- dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės suteikti garantiją paskolai imti UAB „Kelmės
autobusų parkas“ investiciniam projektui įgyvendinti;
- dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės suteikti garantiją paskolai imti UAB „Kelmės
vietinis ūkis“ investiciniams projektui vykdyti. Išvada buvo neigiama, nes nebuvo parengtas
investicinis projektas ir savivaldybės taryba nebuvo priėmusi sprendimo dėl investavimo.
5. 2014 METŲ AUDITŲ REZULTATAI
Valstybinio audito reikalavimai10 nurodo, kad audito rezultatai įforminami audito
ataskaita, nuomonė pateikiama audito išvadoje. Audito išvadoje auditoriai gali pareikšti besąlyginę,
sąlyginę, neigiamą nuomonę arba atsisakyti ją pareikšti.
Besąlyginė nuomonė pareiškiama, kai auditoriai neturi reikšmingų pastabų, kurios
keistų auditorių nuomonę.
Sąlyginė nuomonė pareiškiama, kai auditoriai nustato teisės aktų pažeidimus ir/ar be
tam tikrų pastabų negali pareikšti besąlyginės nuomonės.
Neigiama nuomonė pareiškiama, kai auditoriai nustato teisės aktų pažeidimus ir
esmines klaidas, kurios daro reikšmingą įtaką audituojamo subjekto finansinėms
ataskaitoms ar turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumui.
Auditoriai atsisako pareikšti nuomonę, kai audito metu negali gauti pakankamų,
patikimų ir tinkamų įrodymų, taip pat ir tuo atveju, kai yra reikšmingų auditorių darbo
apribojimų.

Savivaldybės administracijos direktorius atsakingas už (konsoliduotų) finansinių ir
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimą ir pateikimą bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams, o auditoriai atsako už
nuomonės dėl (konsoliduotų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei dėl savivaldybės
lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems
tikslams suformavimą ir pareiškimą.
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Kelmės rajono savivaldybės 2013
metų konsoliduotųjų biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkinių auditą, siekiant įvertinti, ar jie parengti remiantis
Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, ar atitinka duomenis, pagal kuriuos jie buvo parengti.
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, kad auditą turime
planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų
rinkinio ir kitų ataskaitų duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, savivaldybės lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams. Audito metu
surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Kelmės rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšų apskaitos
sistemos ir vidaus kontrolės, biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų parengimo ir
pateikimo, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų
nustatytiems tikslams vertinimus.

Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS)
ataskaitas pateikė 54 savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai ir du išteklių fondai.
Parengtą Kelmės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį tikrinome ir
analizavome pagal Finansų skyriaus pateiktas VSAKIS konsolidavimo kontrolės bei konsoliduotųjų
ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaitas.
Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinių ir kitų ataskaitų duomenų reiškėme besąlyginę nuomonę.
Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
reiškėme sąlyginę nuomonę.

Patvirtinti Valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-26 (Valstybės kontrolieriaus 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V- 171
redakcija).
10
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Dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams taip pat reiškėme sąlyginę nuomonę.
Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise
valdomo valstybės turto ataskaitos duomenų reiškėme besąlyginę nuomonę.
Įstaigos, tvarkydamos apskaitą ir rengdamos ataskaitų rinkinius pagal Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, daro daug klaidų. Audito rezultatai rodo, kad
beveik trečdalis mūsų išsakytų pastebėjimų yra dėl klaidų, taikant Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus. Džiugina tai, kad audito metu nurodytos klaidos dėl neteisingai
sugrupuoto turto, nusidėvėjimo skaičiavimo klaidų ir kt. buvo nedelsiant ištaisytos. O neramina tai,
kad dar didelė dalis Savivaldybės įstaigų nuo 2013 metų pradžios nesugebėjo įsisavinti buhalterinės
apskaitos programos. Už Savivaldybės konsoliduotųjų
ataskaitų
rinkinių
parengimą,
pateikimą teisės aktuose nurodytoms įstaigoms ir institucijoms ir paskelbimą laiku atsako
Savivaldybės administracijos direktorius. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme numatyti
bendrieji ataskaitų rinkiniams taikomi principai, kurių užtikrinimui labai pasitarnautų bendra
Savivaldybės administracijos parengta subjektų
grupės apskaitos politika, vieninga
sąskaitų korespondencijų taikymo praktika, vieninga Aiškinamojo rašto struktūra, kuriuos
taikytų visos Savivaldybės įstaigos. Biudžetinių įstaigų ir Savivaldybės administracijos apskaitos
politikų nevienodumas apsunkina finansinių ataskaitų rinkinių supratimą jas analizuojant atskirai,
dėl to neužtikrinami Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme įtvirtinti atsargumo ir/ar
palyginamumo principai.
Visų viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai rengiami
naudojantis centralizuota konsolidavimo informacine sistema – Viešojo sektoriaus apskaitos ir
ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS). Įvertinę šios Finansų ministerijos
valdomos sistemos duomenų
valdymą, Valstybės kontrolės auditoriai reikšmingų
neatitikimų
nenustatė, tačiau pažymėjo, kad VSAKIS duomenų
apdorojimo rezultatas
(konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai) priklauso ne vien nuo teisingo įvesties, apdorojimo,
išvesties pagrindinių duomenų bylų valdymo informacinėje sistemoje, bet ir nuo viešojo sektoriaus
subjektų
buhalterinės apskaitos ir konsolidavimo
įrašų
teisingumo. Tam, kad
klaidų būtų padaroma mažiau, dar 2013 metais Finansų ministerija numatė reikalavimus, kad viešojo
sektoriaus subjektams kuriant ir (ar) modernizuojant informacines sistemas, kuriomis tvarkoma
informacija, susijusi su materialinių ir finansinių išteklių valdymu, būtų įdiegtos automatizuotos
duomenų teikimo į
Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų
konsolidavimo
informacinę
sistemą
priemonės. Šios priemonės padėtų
sumažinti klaidingo
pirminių duomenų įvedimo riziką. Tik klausimas, kada tai bus įgyvendinta?
Vertindami subjektų vidaus kontrolės sistemas 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 valdant, naudojant turtą,
biudžeto lėšas, rodo, kad vidaus kontrolės sistema ne visose srityse veikia patikimai, todėl pas visus
subjektus vertinta patenkinamai.
Efektyvi vidaus kontrolė yra prevencinė priemonė, siekiant išvengti klaidų, neatitikimų
bei užtikrinti įstaigose dirbančių asmenų atsakomybę už 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. Mažuose 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.
Labai svarbus vadovybės požiūris, kuris atsispindi visuose jos veiklos aspektuose.
Vadovybės atsidavimas, dalyvavimas ir parama duodant „toną iš viršaus“ skatina teigiamą požiūrį ir
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turi lemiamą reikšmę išlaikant teigiamą ir palaikantį požiūrį į vidaus kontrolę subjekte. Vadovybė
pati turi elgtis sąžiningai ir vadovautis moralinėmis vertybėmis. Vadovybė turi palaikyti vidaus
kontrolę, veikti savarankiškai ir kompetentingai, būti sektinu pavyzdžiu. Vadovybės politika,
procedūros ir praktika visų pirma turi skatinti tvarkingą, etišką, taupų, rezultatyvų ir efektyvų elgesį.
Dėl šios priežasties labai svarbu įdiegti savivaldybėje aukščiausiojo lygio nuosekliai
veikiančią ir veiksmingą visų sričių vidaus kontrolės sistemą.
Nustatyti reikšmingesni Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų ar kitų
neatitikimų atvejai
Dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio

















Nesivadovauta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 16 straipsnio, 33 straipsnio 1
dalies nuostatomis, viešojo sektoriaus subjektai ataskaitų rinkinių neviešina savo
interneto svetainėse.
Neįdiegtos kontrolės procedūros dėl suderintų ir nesuderintų skolų įforminimo
išbaigtumo.
Nesivadovaujant 17–ojo ir 22–ojo VSAFAS bei Apskaitos politikos nuostatomis, nebuvo
skaičiuojamas išankstinių ir gautinų sumų nuvertėjimas. Neatlikus išankstinių
apmokėjimų vertinimo procedūrų, išankstiniai apmokėjimai buvo neteisingai atvaizduoti
2013-12-31 Finansinės būklės ataskaitoje.
Savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2013 metų finansinių ataskaitų rinkiniai
patvirtinti Savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimais Nr. T-184
neaudituoti, nes Savivaldybės taryba nepriėmė sprendimo atlikti auditą minėtose
įstaigose.
Savivaldybės administracijos nupirktos finansų apskaitos valdymo informacinės sistemos
2013 metais neįsisavino dalis savivaldybės biudžetinių įstaigų, jos apskaitą tvarko dalinai
programa, dalinai rankiniu būdu.
Konsolidavime dalyvaujančių viešojo sektoriaus subjektų pateikti duomenys VSAKIS
nebuvo visiškai teisingi ir patikimi dėl auditų metų nustatytų klaidų ir netikslumų
ilgalaikio turto apskaitos srityje bei nustatytų klaidų ir netikslumų žemesniojo lygio
biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkiniuose.
Savivaldybės administracijos didžioji knyga nesutapo su Didžiąja knyga VSAKYJE.
Finansavimo pajamų ir Sąnaudų eilutės VSAKIO didžiojoje knygoje nurodytos 258,8
tūkst. Lt. mažesne suma nei administracijos didžioje knygoje.
Finansinės būklės ataskaitos bendra neatitikimų suma 2013-12-31 sudarė 212,5 tūkst. Lt,
Veiklos rezultatų ataskaitos bendra neatitikimų suma 2013-12-31 sudarė 95,2 tūkst. Lt,
Pinigų srautų ataskaitos bendra neatitikimų suma 2013-12-31 sudarė 75,2 tūkst. Lt.
Valstybės kontrolė audito metu negalėjo patvirtinti savivaldybės melioracijos įrenginių
49599,3 tūkst. Lt (likutine verte) ir finansavimo sumų 49599,3 tūkst. Lt likutis 2013-1231 duomenų teisingumo.
Savivaldybėje nėra nustatyta ir patvirtinta savivaldybės skolinimosi politika, su tikslu
valdyti riziką, kad bus įvykdyti skolinantis prisiimti įsipareigojimai.
Kelmės rajono savivaldybėje nėra patvirtinta tvarka, kurioje būtų numatytos (aptartos)
procedūros, suteikiant garantijas bei pasirašant lizingo sutartis.
Įstaigose nustatytų neatitikimų dydis neviršijo nustatyto reikšmingumo, tačiau jie buvo
reikšmingi kokybiškai. Atlikus audito procedūras Įstaigose, nustatyta, kad nesilaikant:

Atlikus audito procedūras įstaigose, buvo nustatyta, kad, tvarkant apskaitą, buvo nesilaikoma
VSAFAS nuostatų:
12 - ojo VSAFAS:
11 p. - melioracijos įrenginių 49599,3 tūkst. Lt apskaita tvarkoma ne pagal atskirus turto vienetus,
skaičiuojamas melioracijos įrenginių turto grupių nusidėvėjimas. Kadangi šio turto apskaita nėra tiksli, nėra
galimybės įsitikinti ar šio turto ir finansavimo sumų likučiai yra teisingi (Administracija);
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17 p. - mokyklos pastato apšiltinimo projektas priskirtas kitam nematerialiam turtui, kuris turėjo būti
apskaitytas nebaigtos statybos straipsnyje. Likutinė vertė - 15,6 t. Lt, todėl finansinėse ataskaitose nurodytos
didesnes amortizacijos sąnaudos 6,4 tūkst. Lt. ir mažesnės finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto.
(Kelmės specialioji mokykla);
32.1. p. - nepadidino pastato įsigijimo savikainos dėl atliktų esminio pagerinimo darbų už 164404,60 Lt. ir
nepadidino ilgalaikio turto likutinės vertės Finansinės būklės ataskaitoje, todėl finansavimo sumos šia suma
buvo sumažintos. Veiklos rezultatų ataskaitoje šia suma padidintos finansavimo pajamos ir paprastojo
remonto ir eksploatavimo sąnaudos. Pinigų srautų ataskaitoje šia suma padidintos Paprastojo remonto ir
eksploatavimo išlaidos ir sumažintas Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimo straipsnis.
Dėl šio neatitikimo raštu buvo teikta rekomendacija, kuri audito metu buvo ištaisyta (Kelmės specialioji
mokykla);
36 p. - sąskaita „Nebaigta statyba“ padidinta 94,3 tūkst. Lt todėl, kad tvarkybos darbų išlaidos turėjo būti
pripažintos sąnaudomis. Todėl šia suma padidintos finansavimo sumos, o Veiklos rezultatų ataskaitoje
sumažintos finansavimo pajamos. Dėl šio neatitikimo raštu buvo teikta rekomendacija, kuri audito metu buvo
ištaisyta (Kelmės krašto muziejus);
63 p. - po pirminio pripažinimo vertindamas nekilnojamąsias kultūros vertybes tikrąja verte, finansinėse
ataskaitose nurodė vertę, neatitinkančią draudžiamosios vertės ar Registrų centro skelbiamos rinkos vertės.
Todėl negalėjome patvirtinti, kad Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis
nurodytas nekilnojamųjų kultūros vertybių 4007100,00 Lt. likutis ir finansavimo sumų bei tikrosios vertės
rezervo likučiai yra teisingi (Kelmės krašto muziejus);
73.9 p. - Straipsniai „Kitas ilgalaikis materialusis turtas“ (A.II.9 eil.) ir "Finansavimo sumos iš valstybės
biudžeto" nurodyti 37,6 tūkst. Lt mažesni dėl netinkamos vadovėlių apskaitos, nes bibliotekų fondą klaidingai
apskaito kaip naudojamą ūkinį inventorių nebalansinėse sąskaitose. Veiklos rezultatų ataskaitoje šia suma
padidintos finansavimo pajamos ir sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos. Pinigų srautų
ataskaitoje šia suma padidintos Atsargų įsigijimo išmokos ir sumažintas Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir
biologinio turto įsigijimo straipsnis. (Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija).
13 – ojo VSAFAS:
45 p. - pripažįstant ir registruojant nematerialųjį turtą, Įstaiga 2009-06-01 įsigytą senelių namų rekonstrukcijos
darbų projektą už 97,5 tūkst. Lt priskyrė nematerialaus turto grupei bei skaičiavo amortizaciją, nors projektas
nėra net pradėtas. Dėl neteisingai sugrupuoto ilgalaikio materialaus turto Finansinės būklės ataskaitoje 2013
m gruodžio 31 d. straipsnyje „Kitas nematerialus turtas“ nurodyta 14,9 tūkst. Lt daugiau, o straipsnyje
„Ilgalaikis materialusis turtas“ nenurodyta 97,5 tūkst. Lt. ilgalaikio turto, todėl Veiklos rezultatų ataskaitoje
2013 m. gruodžio 31 d. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 10,0 tūkst. Lt didesnės dėl neteisėtai
apskaičiuotos rekonstrukcijos projekto amortizacijos (Liolių socialinės globos namai).
Savivaldybės administracijai pateikėme 18 rekomendacijų.
Dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo
įstatymų nustatytiems tikslams pagrindas.

 Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo11 19 str. 4 d. nuostatomis, įstaigos Viešųjų pirkimų
tarnybai pateikė visų per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ir šio įstatymo 85
straipsnio 6 dalyje nurodytų supaprastintų pirkimų ataskaitas At-6, tačiau neteisingai nurodė
bendrą sudarytų sutarčių sumą ir pirkimų skaičių (Kelmės mažasis teatras, Kelmės specialioji
mokykla, Tytuvėnų jaunimo mokykla, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, Užvenčio
vaikų-lopšelis darželis, Liolių socialinės globos namai).
 Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo12 19 str. 4 d. nuostatų, įstaigos Viešųjų pirkimų tarnybai
nepateikė 2012 ir 2013 metų visų per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų
ataskaitų At-6 (Kelmės kultūros centras).
 Įstaigų patvirtintose Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse13 ir kituose vidaus teisės aktuose
nebuvo reglamentuota viešųjų pirkimų organizavimo tvarka ir procedūros, prevencinė
1996-08-13 Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas Nr.I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
Ten pat.
13
2012-03-20 Kultūros centro direktoriaus įsakymas Nr.V-29; 2011-02-09 Užvenčio vaikų lopšelio-darželio direktoriaus
įsakymas Nr. V-27; 2011-02-25 Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. 79; 2010-10-28 Liolių
socialinės globos namų direktoriaus įsakymas Nr. V-121; 2012-09-13 Tytuvėnų jaunimo mokyklos direktoriaus įsakymas
Nr. V-28; 2011-02-15 Kelmės specialiosios mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. V-36; 2012-01-26 Kelmės mažojo teatro
vadovo įsakymas Nr.T12-20; 2012-11-28 administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1159.
11
12
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pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolė bei ją atliekantys asmenys, ką rekomenduoja
2011 m. gruodžio 30 d. VPT direktoriaus įsakymu Nr.1S-204 patvirtintos ,,Viešųjų pirkimų
gairės perkančiosios organizacijos vadovui“ ir 2011 m. lapkričio 30 d. VPT direktoriaus
įsakymas Nr. 1S-174 „Dėl perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus
kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“ (Kelmės mažasis teatras, Kelmės specialioji mokykla,
Tytuvėnų jaunimo mokykla, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, Užvenčio vaikų-lopšelis
darželis, Liolių socialinės globos namai, Kelmės kultūros centras, Kelmės rajono
savivaldybės administracija).
 Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 d., įstaigos netvirtino planuojamų atlikti
einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planų ir iki kovo 15 dienos nepaskelbė
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje (Kelmės kultūros
centras, Kelmės „Kražantės“ progimnazija, Kelmės specialioji mokykla, Tytuvėnų jaunimo
mokykla, Užvenčio vaikų lopšelis-darželis).
 Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 3 d. nuostatų, Įstaigose nebuvo paskirti pirkimų
organizatoriai (Kelmės kultūros centras, Liolių socialinės globos namai).
 Nesilaikydamas VPĮ ir patvirtintų Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 19 p. nuostatų,
įstaigos pirkimų organizatorius nepasirašė nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo
pasižadėjimo (Kelmės mažasis teatras).
 Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 d., įstaigos pasitvirtintų taisyklių
nepaskelbė šio įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje (Kelmės kultūros centras, Kelmės mažasis
teatras, Kelmės „Kražantės“ progimnazija, Tytuvėnų jaunimo mokykla, Užvenčio vaikų
lopšelis-darželis, Kelmės specialioji mokykla).
 Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio nuostatų, Įstaigose nebuvo paskirtų
atsakingų asmenų už pirkimo verčių skaičiavimą (Kelmės kultūros centras, Užvenčio Šatrijos
Raganos gimnazija, Liolių socialinės globos namai, Kelmės specialioji mokykla, Tytuvėnų
jaunimo mokykla, Kelmės mažasis teatras).
 Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio 1 d straipsnio nuostatų, Įstaigos
nepatvirtino Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento (Liolių socialinės globos namai,
Kelmės specialioji mokykla, Kelmės kultūros centras, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija).
 Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnio nuostatų, Įstaigos neužtikrino, kad
prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės
sistemos priemonėmis (kai pirkimo atveju elektroninėmis priemonėmis pateikiamas
skelbimas apie pirkimą (neskelbiamų pirkimų atveju – kvietimas), kiti pirkimo dokumentai ir
priimami tiekėjų pasiūlymai) kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne mažiau kaip 50
procentų perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės (Kelmės mažasis
teatras, Kelmės kultūros centras, Tytuvėnų jaunimo mokykla, Kelmės specialioji mokykla).
Įstaigose prekių bei paslaugų pirkimo sutartys sudarytos, nesilaikant Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalies nuostatų:
 2 p., nes nenurodo perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, – tikslių jų kiekių
(Kelmės specialioji mokykla, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, Liolių socialinės globos
namai, Užvenčio vaikų lopšelis-darželis, Kelmės kultūros centras, Kelmės mažasis teatras,
Tytuvėnų jaunimo mokykla);
 3 p., nes nenurodo kainos arba kainodaros taisyklių, nustatytų pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką (Kelmės specialioji mokykla,
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, Liolių socialinės globos namai, Užvenčio vaikų
lopšelis-darželis, Kelmės kultūros centras, Tytuvėnų jaunimo mokykla);
 8 p., nes ne visose neterminuotai pasirašytose sutartyse numatyta sutarties nutraukimo
galimybė (Kelmės specialioji mokykla, Liolių socialinės globos namai);
 9 p. nes sutartys sudarytos neterminuotam laikui. Pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3
metams, terminų nustatymo kriterijus ir atvejus, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys,
nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė (Kelmės specialioji mokykla, Užvenčio Šatrijos
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Raganos gimnazija, Liolių socialinės globos namai, Kelmės kultūros centras, Kelmės mažasis
teatras, Tytuvėnų jaunimo mokykla).
 Nesilaikant VPĮ 3 straipsnio 2 d., kuri sako, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo
reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti
pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių,
paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, Įstaigos sutartis sudarė, neatlikusios
visų teisės aktais numatytų pirkimo procedūrų (Kelmės specialioji mokykla; Užvenčio
Šatrijos Raganos gimnazija; Užvenčio vaikų lopšelis-darželis, Tytuvėnų jaunimo mokykla;
Kelmės kultūros centras; Kelmės mažasis; Liolių socialinės globos namai).
 Sudarytos 2013-09-24 Prekių ir paslaugų pirkimo sutarties „Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos
Raganos gimnazijos pastato šilumos įrenginių modernizavimo, eksploatacijos ir šilumos
energijos tiekimas gimnazijos pastatų šildymui“ Nr. 10 turinys atitinka Koncesijų įstatymo, o
ne Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.
Išlieka formalus požiūris į turto valdymą – neužtikrinama, kad turtas būtų valdomas, siekiant
maksimalios naudos.
Nesilaikant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu
Nr. T-346 patvirtintos savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai
valdyti ir naudotis tvarkos reikalavimų, Įstaigos:
 panaudos sutarties neįregistravo Nekilnojamojo turto registre, gautų Žalpių muziejaus patalpų
neapdraudė panaudos davėjo naudai, Muziejaus filialo Šaukėnuose patalpos nėra teisiškai
įregistruotos ir priskirtos muziejaus veiklai (Kelmės krašto muziejus);
 mokyklos balanse esančių kiemo statinių (aikštelė prie mokyklos inventorinis Nr.
013020005, aikštelė prie mokyklos inventorinis Nr. 013020006) neužregistravo
Nekilnojamojo turto registre (Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija);
 perduodant turtą nebuvo užtikrinta, kad perduotas turtas visam sutarties galiojimo laikui
panaudos davėjo naudai būtų apdraustas nuo draudžiamųjų įvykių, kaip numatyta Valstybės
ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje.
Todėl nebuvo užtikrintas minėto įstatymo 81 straipsnyje įtvirtinto viešosios teisės principo
įgyvendinimas (Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija).
 BĮ Tytuvėnų jaunimo mokykla naudojosi VšĮ Kelmės profesiniam rengimo centrui pagal
panaudos sutartį perduotu turtu, kuris įstaigai nebuvo išnuomotas, suteiktas naudotis
panaudos pagrindais ar kitu būdu perduotas.
 Nekilnojamojo turto registre užregistruoti Įstaigos patikėjimo teise valdomi pastatai, kurių
paskirtis gydymo, tačiau naudojama socialinės globos paslaugoms (Liolių socialinės globos
namai).
 Neatlikta Įstaigos naudojamų žemės sklypų, esančių pastatų teritorijoje Nepriklausomybės g.
39, Nepriklausomybės g. 40, Nepriklausomybės g. 44 Lioliuose, teisinė registracija,
nesudarytos panaudos sutartys dėl žemės naudojimo (Liolių socialinės globos namai).
 Nesivadovaudama Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-08
įsakyme Nr. A-917 „Dėl duomenų pateikimo 2013 metų biudžetui sudaryti“ 6 punktu,
kuriame nurodyta, kad lėšų skaičiavimai ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui turi
būti suderinti su Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriumi, todėl negalėjome
įsitikinti, kad asignavimai buvo panaudoti teisėtai ir mokyklos tikslams, nes mokykla,
nurašydama medžiagas (9,3 tūkst. Lt) remonto darbams ūkio būdu neįvertino, ar jos faktiškai
panaudotos ir ar jų kiekiai atitinka leidžiamas nurašyti medžiagas ir jų kiekius (Kelmės
specialioji mokykla).
 BĮ Liolių socialinės globos namuose gyventojai maitinti, neprisilaikant LR sveikatos apsaugos
ministerijos rekomenduojamų maisto produktų paros normų. Nustatyti neatitikimai: Įstaigoje nebuvo
patvirtinta maitinimo organizavimo tvarka, nebuvo paskirto asmens atsakingo už maitinimo
organizavimą; sunaudoti ir nurašyti produktų kiekiai neatitiko kalkuliacinėse kortelėse įrašytos maisto
produktų normos patiekalo gamybai: jų nurašoma arba mažiau, arba daugiau; patiekalai buvo
gaminami, nesilaikant kalkuliacinių kortelių, kai kuriems patiekalams iš viso nesudarytos
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kalkuliacinės kortelės; patvirtintuose valgiaraščiuose nenumatyti priešpiečiai ir antra vakarienė, nors
faktiškai gyventojai maitinami; valgiaraščiai buvo sudaromi, neatsižvelgiant į rekomenduojamas
suaugusiems paros energijos, maistinių medžiagų, mineralinių medžiagų ir vitaminų normas.
 Pažeidžiant LR biudžetinių įstaigų, biudžeto sandaros įstatymų bei Kelmės rajono savivaldybės
tarybos patvirtintų biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas naudojimo taisyklių, BĮ Liolių
socialinės globos namuose vykdoma pagalbinio žemės ūkio veikla.
 Savivaldybės administracija nesilaikė patvirtintos Kelmės rajono savivaldybės projektų, finansuojamų
iš Europos Sąjungos ir kitos paramos lėšų, valdymo tvarkos aprašo 46 p., nes neruošė ir neteikė
Savivaldybės tarybai sprendimų projektų dėl netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo.

Dėl inventorizacijos
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 19 straipsnio 9 dalis numato apskaitos duomenis pagrįsti
turto ir įsipareigojimų inventorizacijos duomenimis. Įstaigos ne visais atvejais užtikrino, kad turtas būtų
apskaitytas teisės aktų nustatyta tvarka. BĮ nevykdė Vyriausybės patvirtintos Inventorizacijos tvarkos, netinkamai pasiruošė inventorizacijai, formaliai jas atliko, perrašydami (perkeldami) duomenis;

 Įstaigos nesilaikė LRV patvirtintų inventorizacijos taisyklių14:
 4 p. - inventorizacija atlikta anksčiau, t. y. birželio 26 d., negu nustatyti terminai inventorizacijos
taisyklėse, neinventorizuoti nepanaudoti numeruoti blankai (bilietai) (Kelmės mažasis teatras);
Inventorizacinė komisija neinventorizavo nebalansinėse sąskaitose apskaitomų žemės sklypų ir nevertino
nematerialaus turto, kuris yra nudėvėtas ir nenaudojamas Įstaigos veikloje, būklės (Liolių socialinės globos
namai).
 8 p. - neinventorizuotas nebalansinėse sąskaitose apskaitomas turtas (vadovėliai, knygos, mokymosi
priemonės) (Kelmės specialioji mokykla).
 9 p. - VŠĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro direktorė nevisai tinkamai organizavo
inventorizacijos atlikimą, kadangi įsakyme dėl inventorizacijos atlikimo nenurodė inventorizacijos
pradžios ir pabaigos, nenurodė, kokiais dokumentais įforminami inventorizavimo rezultatai (Psichikos
sveikatos centras).
 13 p. - Inventorizavimo komisijos pirmininku skyrė materialiai atsakingą asmenį (Psichikos sveikatos
centras, Kelmės kultūros centras, Liolių socialinės globos namai).
 27 p. - pagal panaudos sutartis gautas ir perduotas turtas inventorizuotas nesilaikant Inventorizacijos
taisyklių (Socialinių paslaugų tarnyba, Tytuvėnų jaunimo mokykla, Užvenčio Šatrijos Raganos
gimnazija, Kelmės specialioji mokykla).
 60 ir 61 p. - inventorizuojant įsipareigojimus, dalis tarpusavio skolų nesuderintos suderinimo aktais, o
įsipareigojimų inventorizavimo aprašuose nenurodomos gautinų sumų atsiradimo datos, nenumatyti
skolų grąžinimo terminai (gautina suma laikoma suderinta, kai gautinų sumų suderinimo aktą pasirašo
abi šalys, patvirtindamos, kad sutinka su akte nurodyta likučio suma) (Užvenčio Šatrijos Raganos
gimnazija, Kelmės specialioji mokykla).
 62 p. - gauti inventorizavimo aprašai nebuvo patikrinti su buhalterinės apskaitos duomenimis ir
nustatyta, kad į inventorizacijos aprašus neįtrauktos administracinės patalpos už 19819,0 Lt (Kelmės
mažasis teatras).
 66 p. - Inventorizacijos aprašuose nebuvo inventorizacijos komisijos išvadų dėl atliktos
inventorizacijos (Kelmės mažasis teatras).
 67 p. - inventorizavimo rezultatai nebuvo apibendrinti ir nebuvo priimtas vadovo sprendimas dėl
inventorizacijos rezultatų įrašymo į buhalterinę apskaitą (Psichikos sveikatos centras, Kelmės mažasis
teatras, Kelmės specialioji mokykla).
 Savivaldybės administracijoje nebuvo sudaryta centrinė inventorizavimo komisija darbui koordinuoti.

6. REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS
Kontrolės ir audito tarnyba, siekdama įdiegtų Savivaldybėje finansų ir turto valdymo bei
kontrolės sistemų pažangos, didesnio vykdomų veiklų ekonomiškumo ir efektyvumo, aiškesnio
sprendimų priėmimo pagrįstumo, teikiamų biudžeto vykdymo ir kitų ataskaitų aiškumo ir išsamumo,
audito metu žodžiu ir raštu teikė rekomendacijas šiais klausimais:
 dėl vidaus kontrolės sistemos tikslų ir veikimo;
14
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 dėl apskaitos politikos bei taisyklių laikymosi, apskaitos tobulinimo, ataskaitų
sudarymo;
 dėl inventorizacijos atlikimo;
 dėl viešųjų pirkimų organizavimo;
 dėl biudžeto asignavimų ir kitų piniginių lėšų ir turto naudojimo teisėtumo,
ekonomiškumo ir efektyvumo;
 dėl darbo užmokesčio planavimo;
 kitais savivaldybės veiklos klausimais.
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.
Tarnyba, vykdydama prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų atliekant
auditą ir kitas užduotis nustatyti teisės aktų pažeidimai, kiti trūkumai, Savivaldybės administracijai,
audituojamų subjektų vadovams pateikė 127 rekomendacijų ir pasiūlymų. Tai, kad audituotiems
subjektams pateikėme per 120 rekomendacijų, rodo, jog vis dar daroma reikšmingų pažeidimų
tvarkant savivaldybės lėšų bei turto apskaitą, juos valdant, naudojant ir disponuojant.
Įstaigų vadovai įsipareigojo vykdyti rekomendacijas, susijusias su audituojamu laikotarpiu
nustatytais teisės aktų pažeidimais, pvz.: viešųjų pirkimų organizavimo ir procedūrų vykdymo,
buhalterinės apskaitos, inventorizacijos atlikimo, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo,
prekių ir paslaugų naudojimo, darbo užmokesčio planavimo ir kitose srityse.
Atlikę rekomendacijų vykdymo vertinimus nustatėme, kad audituoti subjektai įgyvendino
arba įgyvendina šiuo metu (127-7-3) 117 arba 92,1 proc. pateiktų rekomendacijų. 3 rekomendacijos
vykdymo nevertinome, nes ji susijusios su vėlesnių metų Savivaldybės biudžeto vykdymo bei
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymu
Liko neįgyvendintos šios rekomendacijos:
 Patvirtinti savivaldybės skolinimosi politika, su tikslu valdyti riziką, kad bus įvykdyti
skolinantis prisiimti įsipareigojimai.
 Parengti tarybos sprendimų projektus dėl pritarimo įgyvendinti šiuos projektus:
Tytuvėnų miesto centrinės aikštės ir šalia esančios teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo
visuomenės poreikiams bei Kelmės miesto centrinės dalies sutvarkymo Raseinių g.
kvartalo projekto III dalis.
 Atsižvelgiant į Koncesijos įstatymo nuostatas, inicijuoti šilumos energijos tiekimo
paslaugos pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka. Nupirkus paslaugą, nebepratęsti 201309-10 Prekių ir paslaugų pirkimo sutarties Nr.10 dėl Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos
Raganos gimnazijos pastato šilumos įrenginių modernizavimo, eksploatacijos ir
šilumos energijos tiekimas gimnazijos pastatų šildymui.
 Įgyvendinta iš dalies. Liolių senelių namuose - Pakeisti Nekilnojamojo turto registre
užregistruotų Įstaigos patikėjimo teise valdomi pastatų paskirtį. 2014-06-27
sprendimu Nr. T-174 pakeisti pastatų paskirtį iš Vilties g. 2, Užventis, ir
Nepriklausomybės g. 40, Lioliai. Pastato Užventyje paskirtis pakeista, Lioliuose
esančiam pastatui- ne.
 Užtikrinti tinkamą investicijų koordinavimą savivaldybėje bei tinkamą sprendimų
tarybai dėl sprendimo investuoti teikimą.
 Atsiradus netinkamos finansuoti išlaidoms, laikytis savivaldybėje paruošto Europos
Sąjungos tvarkos aprašo ir ruošti bei teikti tarybai sprendimą dėl netinkamų finansuoti
išlaidų apmokėjimo.
(Išsami informacija apie pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą pateikta
ataskaitos priede.)
Vadovaujantis tarnyboje patvirtintu Rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos
aprašu, informacija apie neįgyvendintas rekomendacijas perduota savivaldybės kontrolės komitetui.
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Tinkamas teiktų rekomendacijų įgyvendinimas didina pridėtinę audito vertę, stiprina
išorės audito reikšmę Savivaldybėje, todėl vienas iš svarbių Tarnybos uždavinių yra audito
rekomendacijų įgyvendinimo sistemos nuolatinis gerinimas. Tarnyba, vykdydama nuostatuose
nustatytus uždavinius, toliau sieks, kad audituoti subjektai sparčiau įgyvendintų Tarnybos
rekomendacijas, efektyviau šalintų neatitikimus.
7. KITA VEIKLA

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 biudžeto asignavimų valdytojų
sukauptą medžiagą, 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 darbuotojų struktūrą pagal Savivaldybės tarybos nustatytą didžiausią 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 – prižiūrėti savivaldybės biudžeto lėšų
naudojimo teisėtumą.
Tarnyba, būdama Savivaldybių kontrolierių asociacijos nare, bendradarbiauja su
kolegomis iš kitų savivaldybių, dalyvauja rengiamuose seminaruose, pasitarimuose ir kituose
organizuojamuose renginiuose. Savivaldybės kontrolierė dalyvavo EURORAI (Tarptautinės
regioninių išorės audito institucijų organizacijos) organizuojamame seminare „Kontrolės institucijų
vieta ir vaidmuo Lenkijos ir Lietuvos vietos valdžios institucijose – pasikeitimas patirtimi tarp
Lenkijos regioninių kontrolierių rūmų ir Lietuvos savivaldybių kontrolierių asociacijos atstovų“
Gdanske.
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. Matome šeimininkiško požiūrio
stoką tiek valdant Savivaldybės turtą, tiek leidžiant mokesčių mokėtojų pinigus.
Šiais metais, pradėdami naują finansinių (teisėtumo) auditų ciklą, išplėtėme
audito tikslus:
 ekonomiškumo vertinimu;
 analizuosime paskolų naudojimą;
 ypatingą dėmesį skirsime asignavimų valdytojų finansinės drausmės laikymuisi;
 analizuosime, ar racionaliai naudojami darbo užmokesčiui skirti asignavimai.
 dalyvausime audituojamų
subjektų
turto inventorizacijose ir stebėsime, kad jos
būtų atliekamos laiku ir atsakingai, turtas bus ne tik suskaičiuojamas, bet ir
apžiūrimas, įvertinama jo būklė, reikalingumas;
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 didžiausių
laiko
sąnaudų,
kaip
ir
kasmet,
pareikalaus
Savivaldybės
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditas.
 sieksime, kad visos įstaigos
įsisavintų
apskaitos programą
ir taip
sumažintų klaidų riziką apskaitoje ir ataskaitų rinkiniuose.
 stiprinsime prevencinę veiklą, sieksime iš anksto perspėti apie numatomus klaidingus
žingsnius.
Akivaizdu, kad turto ir finansų priežiūrą galima atlikti efektyviau naudojant esamus išteklius,
todėl planuojame ir toliau plėtoti bendradarbiavimo ryšius su Valstybės kontrole. Tikimės, kad šiais
metais jau galėsime pasinaudoti ir Savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus
darbu. Turime sukurti tokią sistemą, kad nereikėtų dubliuoti darbų, kad visi galėtume be
apribojimų ir patikimai naudotis vienos audito grandies parengtais dokumentais.
Savivaldybės kontrolierė

Daiva Bružienė

