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ĮŽANGA
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 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 2016 metų
veiklos planą.
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.
Tarnybos veiklos ataskaita yra skirta Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė)
tarybai, kuriai Tarnyba yra atskaitinga, audituojamiems subjektams ir Savivaldybės bendruomenei.
Šia ataskaita siekiama supažindinti su Tarnybos 2015 metų veikla ir jos rezultatais. Tikime, kad šioje
ataskaitoje pateikta informacija bus naudinga jos vartotojams.
1. TARNYBOS MISIJA
Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir
rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės
turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Tarnyba,
vykdydama jai pavestas funkcijas:
- atlieka išorės auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo
subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, 1994-07-07 Nr. I-533 27 str. 9 d. 15 p. (su vėlesniais pakeitimais).
Savivaldybės tarybos 2011-06-29 sprendimas Nr. T-186 (su vėlesniais pakeitimais).
3
Savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimas Nr. T-65.
1
2
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- rengia ir Savivaldybės tarybai teikia išvadą dėl Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
- rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl
Savivaldybės paskolų ėmimo, viešojo ir privataus sektorių partnerystės;
- nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl
Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir
disponavimo juo.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato pagrindinius principus, kuriais
grindžiama Tarnybos veikla: nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo.
Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Tarptautiniais audito standartais, Valstybės kontrolieriaus
patvirtintais Valstybinio audito reikalavimais, metodikomis.
Visos auditų ataskaitos ir išvados teikiamos audituotiems subjektams, Savivaldybės merui,
Savivaldybės administracijos direktoriui bei svarstomos Savivaldybės tarybos Kontrolės komitete.
Auditų ataskaitos ir išvados skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt.
2. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
2015 metų veiklos planas
Veiklos planas rengiamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktuose Tarnybai
nustatytą kompetenciją, vadovaujantis prioritetų parinkimo, išankstinio tyrimo, objektyvumo,
nešališkumo, apolitiškumo ir audito sudėtingumo vertinimo principais.
Rengiant 2015 metų veiklos planą, atlikta Tarnybai teisės aktais nustatytų privalomų ir kitų
funkcijų analizė. Nustatyti kiekybiniais (skiriamų asignavimų dydis) ir kokybiniais (ankstesnio audito
data) aspektais reikšmingi audito subjektai, įvertinta Tarnyboje gauta informacija apie poreikį
auditams bei Tarnybos žmogiškieji ištekliai. Įvertintos riziką mažinančios priemonės – kitų
institucijų (lėšų davėjų, Valstybės kontrolės, Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus
audito skyriaus ir kt.) atliekami tikrinimai, auditai.
Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas 2014 m. rugsėjo 29 d. posėdyje4 pritarė Tarnybos
2015 metų veiklos planui. Tarnybos 2015 metų veiklos planas buvo patvirtintas Savivaldybės
kontrolieriaus įsakymu ir teisės aktų nustatytais terminais pateiktas Valstybės kontrolei.
Tarnybos finansavimas 2015 m.
2015 metais Tarnyboje dirbo 3 darbuotojai – valstybės tarnautojai. 94,8 proc. Tarnybai
patvirtintų asignavimų skirti ir panaudoti darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.

Pavadinimas
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų naudojimas
Iš viso:
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Asignavimų planas
(įskaitant patikslinimus),
tūkst. Eur
45,9
14,1
3,3
63,3

Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014-09-29 posėdžio protokolas Nr. TK2-8.

Panaudota asignavimų
(kasinės išlaidos),
tūkst. Eur
45,9
14,1
3,3
63,3
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3. SVARBIAUSI 2015 METŲ DARBAI
Savivaldybės 2014
 Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, kurį sudaro:
metų ataskaitų auditai
 biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys,
 konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys;
 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir
Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos
pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis.
2014 metų finansiniai Audituotos įstaigos (auditai pradėti 2014 m. III pusmetį, baigti 2015 m.
II pusmetį):
(teisėtumo) auditai
 Kelmės rajono savivaldybės administracijoje,
 Pakražančio seniūnijoje,
 Vidsodžio pagrindinėje mokykloje,
 Vijurkų vaikų globos namuose,
 Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykloje,
 Kražių gimnazijoje,
 VŠĮ Tytuvėnų piligrimų centre,
 SĮ Kelmės knygyne.
Auditai
pradėti 2015 m. II pusmetį, bus užbaigti 2016 m. II pusmetį:
2015 metų finansiniai
(teisėtumo) auditai
 VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras;
 UAB Kelmės autobusų parkas (Nuostolingi maršrutai).
Parengta audito strategija, nustatytos reikšmingos ir rizikingos sritys,
Savivaldybės 2015
atliktas aukščiausio lygio vidaus kontrolės vertinimas. Audito procedūros
metų konsoliduotųjų
vykdomos pas Savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų valdytojus
ataskaitų rinkinio
bei Savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
auditas
grupę sudarančius viešojo sektoriaus subjektus:
- Savivaldybės administracijoje – ilgalaikio materialiojo turto,
finansinio turto, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo,
- ilgalaikio materialiojo turto, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo,
viešųjų pirkimų, prekių ir paslaugų naudojimo:
- Kelmės rajono savivaldybės administracijoje,
- Kelmės seniūnijoje, Tytuvėnų gimnazijoje,
- Vaiguvos pagrindinėje mokykloje,
- Mockaičių pagrindinėje mokykloje,
- Šedbarų pradinėje mokykloje-daugiafunkciniame centre,
- Šaukėnų kultūros centre,
- Kelmės rajono visuomenės sveikatos biure,
Savivaldybės administracijai pateikus prašymus, įvertintas Savivaldybės
Išvados Savivaldybės
skolinimosi limitų laikymasis ir Savivaldybės tarybai pateiktos dvi išvados
tarybaidėl ilgalaikių paskolų ėmimo:
- dėl 435 175 Eur projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir
kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti.
- dėl 300 000 Eur trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui
kompensuoti.
Gyventojų pareiškimų Savivaldybės kontrolierė pagal gyventojų priėmimo grafiką tiesiogiai
Tarnyboje 2015 metais priėmė miesto gyventojus įvairiais jiems rūpimais
nagrinėjimas
klausimais, teikė konsultacijas. Tarnyboje gautas ir išnagrinėtas 1 skundas.

4. 2014 METŲ AUDITAI
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4.1. Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų finansiniai (teisėtumo) auditai
2015 metais baigėme atilikti 2014 metų finansinius (teisėtumo) auditus šešiose biudžetinėse
ir vienoje viešojoje įstaigoje bei savivaldybės įmonėje „Kelmės knygynas“. Auditai atlikti siekiant
gauti pakankamą užtikrinimą, kad 2014 metų biudžetinių įstaigų biudžeto vykdymo ir finansinių
ataskaitų rinkiniuose, o viešųjų įstaigų – finansinių ataskaitų rinkiniuose, nėra reikšmingų iškraipymų
ir Savivaldybės lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai.
Audituoti subjektai 2014-12-31 duomenimis disponavo turtu už 189040,77 tūkst. Lt, arba
75,09 proc. visų subjektų turto, panaudojo 36595,44 tūkst. Lt arba 42 proc. asignavimų.
Informacija apie audituotų biudžetinių įstaigų finansinius duomenis ir atliktų auditų rezultatus
5

Turto dydis ,
tūkst. Lt

Biudžetinės įstaigos

1
Savivaldybės iždas
BĮ Kelmės rajono Savivaldybės
administracija
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos Pakražančio
seniūnija
BĮ Kelmės rajono Kražių
gimnazija
BĮ Kelmės rajono Vidsodžio
pagrindinė mokykla
BĮ Kelmės rajono Kelmės vaikų ir
jaunimo sporto mokykla
BĮ Kelmės rajono Vijurkų vaikų
globos namai

2
6140,56
175342,53
-

Pareikštos nuomonės*
Panaudoti
dėl lėšų ir
asignavimai,
turto
dėl FAR6
dėl BVAR7
tūkst. Lt
naudojimo
teisėtumo
3
4
5
6
31053,50

S

B

S

2421,12

S

B
B

S
S

816,35

B

B

S

645,25

S

B

S

1234,20

B

B

S

180,02

4487,62
699,72
133,70
2236,64

x
Iš viso:

189040,77

36595,44

*Šioje lentelėje vartojami sutrumpinimai: B- besąlyginė; S- sąlyginė, N- neigiama

Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų visais atvejais pareiškėme besąlygines
nuomones – audituotos biudžetinės įstaigos 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius visais
reikšmingais atžvilgiais parengė pagal teisės aktus reikalavimus. Atsižvelgdami į ištaisytas klaidas ir
neatitikimus dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų, pastebėjimų audito ataskaitose
neteikėme.
Dėl finansinių ataskaitų rinkinių duomenų pareiškėme 2 besąlygines ir 3 sąlygines
nuomones8. Auditų metu įstaigos geranoriškai reagavo į pateiktus pastebėjimus, taisė nustatytas
klaidas ir neatitikimus, įgyvendino pateiktas rekomendacijas. Tačiau ne visos klaidos, turėjusios įtaką
finansinių ataskaitų duomenų teisingumui, buvo ištaisytos. Be to, dėl apskaitą reglamentuojančių
teisės aktų neteisingo taikymo, nustatytais atvejais, negalėjome patvirtinti finansinių ataskaitų atskirų
straipsnių duomenų teisingumo.

Finansinių ataskaitų rinkinių duomenys (balansinė turto vertė).
FAR – finansinių ataskaitų rinkinys.
7
BVAR – biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.
8
Nuomonės auditų išvadose: besąlyginė – kai auditorius neturi reikšmingų pastabų dėl ataskaitų, apskaitos sistemos ir
teisės aktų pažeidimų, kurie keistų auditoriaus nuomonę; sąlyginė – kai auditorius nustato klaidas ir teisės aktų
pažeidimus ir (ar) be tam tikrų pastabų negali pareikšti besąlyginės nuomonės; neigiama – kai auditorius nustato
reikšmingas klaidas ir reikšmingus teisės aktų pažeidimus.
5
6
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Dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pareiškėme 6 sąlygines nuomones. Auditų ataskaitose
nurodėme reikšmingus pastebėjimus, klaidas bei teisės aktų pažeidimus, dėl kurių negalėjome reikšti
besąlyginės nuomonės.
Nustatytos klaidos įstaigų finansinėse ataskaitose įtakojo mūsų nuomonę dėl Savivaldybės
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų, o dėl įstaigose nustatytų teisės aktų pažeidimų,
klaidų ir neatitikimų sąlygojome nuomonę dėl Savivaldybės turto naudojimo teisėtumo.
4.2. Savivaldybės 2014 metų ataskaitų auditai
4.2.1. Konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
Vykdydami Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros ir Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymų nuostatas, atlikome Savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
(biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, įskaitant Savivaldybės skolos ataskaitas, ir konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio) auditą.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas iš Savivaldybės administracijos ir jos 2-jų
padalinių, Savivaldybės 52 biudžetinių įstaigų biudžeto ataskaitų.
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas konsoliduojant Savivaldybės
administracijos, Savivaldybės iždo, Savivaldybės privatizavimo fondo, Savivaldybės 42-ių
biudžetinių įstaigų, 6-ių savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansines
ataskaitas. Taip pat įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro Savivaldybei priklausantis bendrovių ir
įstaigų nuosavas kapitalas – 4 kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų (4 uždarųjų akcinių
bendrovių ), 1 asocijuoto subjekto, 6 kitų subjektų.
Audito metu vertinome, ar Savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys ir
Savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais
parengti pagal teisės aktų reikalavimus ir juose nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant jų duomenis su
Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktais ataskaitų rinkiniais ir kitais Savivaldybės
administracijos duomenimis, iš kurių jie buvo sudaryti.
Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo teisėtumą vertinome remdamiesi atliktais auditais.
Suplanavome ir atlikome šešis finansinius (teisėtumo) auditus. Kiekvieno audito metu pareiškėme
tris nuomones: dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų teisingumo, dėl finansinių ataskaitų
rinkinio duomenų teisingumo ir dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumo.
Audituotų Savivaldybės ataskaitų duomenys:
- Savivaldybės biudžeto pajamos – 87605,2 tūkst. Lt;
- Savivaldybės biudžeto išlaidos – 89156,6 tūkst. Lt;
- Savivaldybės skolos ir skoliniai įsipareigojimai 2014 m. gruodžio 31 d. – 17049,2 tūkst. Lt;
- turto bei atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis 2014 m.
gruodžio 31 d. – 251762,33 tūkst. Lt.
Pateikėme besąlyginę nuomonę dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
duomenų – Savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais
atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio
rinkinio sudarymą.
Dėl Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų pareiškėme
sąlyginę nuomonę - Savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parodo
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tikrą ir teisingą Savivaldybės 2014 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir 2014 metų veiklos rezultatus,
grynojo turto pokyčius, pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus, visais reikšmingais atžvilgiais yra parengtas ir pateiktas pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą ir pateikimą, išskyrus
poveikį, kurį turi ar gali turėti audito metu nustatyti dalykai:
1.
Nesivadovaujant 12 VSAFAS 73.10 p. nuostatomis,2014-12-31 Finansinės būklės ataskaitoje
II.10 eil. „Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai“ nurodyta vertė 3510,5 tūkst. Lt didesnė, o II.9 eil. –ta
pačia suma mažesnė, nes trys projektai buvo užbaigti 2014-08-26, bet neperkelti iš nebaigtos statybos į
ilgalaikio turto sąskaitą.
2. Savivaldybės administracija, nesivadovaudama 12-ojo VSAFAS ir 22-ojo VSAFAS nuostatomis,
nevertino ar ilgalaikis materialusis turtas turi nuvertėjimo požymių, todėl negalime patvirtinti, kad 38389,9
tūkst. Lt suma, nurodyta Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje A.II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai
apmokėjimai 2014-12-31 yra teisinga.
3. Nesilaikant 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 45 p. nuostatos, kad konkretaus
Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimą pradėti skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos kai turtas
pradedamas naudoti. Dėl neskaičiuoto nusidėvėjimo užbaigtiems objektams per 2014 metus nepriskaičiuota
nusidėvėjimo 64,6 tūkst. Lt. Dėl to Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė (A.
II. eilutė) ir finansavimo sumos (D. eilutė) padidintos 64,6 tūkst. Lt, VRA 2014-12-31 finansavimo pajamos ir
nusidėvėjimo sąnaudos mažesnės.
4. Dėl to, kad Kelmės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių apskaita nėra tiksli ir išsami,
finansinės atskaitomybės neparodo tikro ir teisingo vaizdo. FBA eilutėje A ilgalaikis turtas ( ir tarpinėse
eilutėse: II Ilgalaikis materialusis turtas, II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai), FBA eilutėje D. Finansavimo
sumos, pateikti duomenys 2014 m. gruodžio 31 d. yra netikslūs.
5. Konsolidavime dalyvaujančių viešojo sektoriaus subjektų pateikti duomenys VSAKIS nebuvo
visiškai teisingi ir patikimi dėl nurodytų klaidų ir netikslumų ilgalaikio turto apskaitos srityje bei nustatytų
klaidų ir netikslumų žemesniojo lygio biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkiniuose. Įstaigose nustatyta
bendra neatitikimų suma:
Finansinės būklės ataskaitų bendra neatitikimų suma 2014-12-31 sudarė 3608,6 tūkst. Lt.
Veiklos rezultatų ataskaitų bendra neatitikimų suma 2014-12-31 sudarė 103,2 tūkst. Lt.
Pinigų srautų ataskaitų bendra neatitikimų suma 2014-12-31 sudarė 5,7 tūkst. Lt.

Biudžetinių, viešųjų įstaigų ir išteklių fondų finansinių ataskaitų rinkiniuose nustatytos
klaidos, pažeidimai ir neatitikimai, kurie lėmė duomenų iškraipymus Savivaldybės konsoliduotose
finansinėse ataskaitose, nes buvo nesilaikyta:
10 – ojo VSAFAS:
9 p. - Įstaiga registravo nuomos pajamas pripažino ne tą laikotarpį, per kurį suteiktos paslaugos, o kai gavo
pinigus (Kražių gimnazija).
11 – ojo VSAFAS:
5 p. - prenumeratos išlaidos 887,23 Lt pripažintos 2014 metų sąnaudomis, nors apskaitoje turėjo būti
registruojamos kaip išankstiniai apmokėjimai, pateikti finansinėse ataskaitose kaip turtas ir pripažinti
sąnaudomis būsimaisiais laikotarpiais (2015 m.). Dėl to Veiklos rezultatų ataskaitos 2014-12-31 straipsnyje
B.IX. „Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina“ pateiktos 0,9 tūkst. Lt didesnės sąnaudos, Finansinės būklės
ataskaitos 2014-12-31 duomenys straipsnyje C.II. „Išankstiniai apmokėjimai“ sumažinti 0,9 tūkst. Lt (Kražių
gimnazija);
6 p. - nes 2014 m. kitų paslaugų sąnaudomis pripažino už turtą ( topografinę nuotrauką) sumokėtą sumą – 10,0
tūkst. Lt, o turto, kuris bus naudojamas kelis ataskaitinius laikotarpius, sąnaudos apskaitoje pripažįstamos
taikant netiesioginius pripažinimo būdus, t. y. skaičiuojant nusidėvėjimą ar amortizaciją. Dėl to Veiklos
rezultatų ataskaitoje 2014-12-31 „Kitų paslaugų sąnaudos“ padidintos 10,0 tūkst. Lt (Administracija).
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12.1 p. - straipsnyje B.I “Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos” pateikta mažesnė sąnaudų suma
29,6 tūkst. Lt (Kražių gimnazija); nustatant darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas, nebuvo
tikslinta sukauptų atostoginių 29,0 tūkst. Lt suma atsižvelgiant į pateiktą nepanaudotų atostogų išmokų
žiniaraštyje nurodytą sumą (Vijurkų vaikų globos namai).
12 - ojo VSAFAS:
7 p. - nes apskaitoje užregistravo ir pripažino turtu 17,8 tūkst. Lt kapavietės įrengimo išlaidų, kurios neatitinka
šio turto pripažinimo kriterijų. Dėl to Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje A“ Kitas ilgalaikis materialusis
turtas“ nurodyta vertė 17,8 tūkst. Lt didesnė (Administracija).
45 p. - kad konkretaus Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimą pradėti skaičiuoti nuo kito mėnesio 1
dienos kai turtas pradedamas naudoti. Dėl neskaičiuoto nusidėvėjimo užbaigtiems objektams per 2014 metus
nepriskaičiuota nusidėvėjimo 64,6 tūkst. Lt. Dėl to Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikio materialaus turto
likutinė vertė (A.II.eilutė) ir finansavimo sumos (D eilutė) padidintos 64,6 tūkst. Lt (Administracija).
66 p. – nes nevertino ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo požymių, todėl negalime patvirtinti, kad 38389,9
tūkst. Lt suma, nurodyta Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje A.II10 Nebaigta statyba ir išankstiniai
apmokėjimai 2014-12-31 yra teisinga. Nekilnojamojo turto registre savivaldybės administracijos vardu
įregistruotas veikloje naudojamas turtas, tačiau Savivaldybės administracijos apskaitoje užregistruotas
nebaigtos statybos sąskaitoje. (Administracija).
73.8 p. - įsigytą ilgalaikį turtą ( kompiuterį ir kompiuterinę laboratoriją) priskyrė „kitas ilgalaikis materialus
turtas” turto grupei, o ne „baldai ir biuro įranga”“ turto grupei. Todėl Įstaigos Finansinės būklės ataskaitoje
2014 m. gruodžio 31 d. straipsnyje II.9 “Kitas ilgalaikis materialus turtas” 5,7 tūkst. Lt. padidinta, o straipsnyje
II.8 “Baldų ir biuro įranga” 5,7 tūkst. Lt sumažinta (Kražių gimnazija).
73.10 p. - nes „Nebaigta statyba“ negalėjo būti registruojamas dėl jo neatitikimo šiai turto rūšiai keliamų
reikalavimų, arba dėl to, kad materialiojo turto vieneto kūrimas yra užbaigtas. Dėl to 2014-12-31 Finansinės
būklės ataskaitoje II.10 eil. „Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai“ nurodyta vertė 3510,5 tūkst. Lt
didesnė, o II.9 eil. –ta pačia suma mažesnė, nes trys projektai buvo užbaigti 2014-08-26, bet neperkelti iš
nebaigtos statybos į ilgalaikio turto sąskaitą (Administracija).
13 – ojo VSAFAS:
8 p. - reikalavimų, nes nepripažino ir apskaitoje neįregistravo įsigytos „Tūkstantmečio parko“ topo nuotraukos
už 10,0 tūkst. Lt, kuri atitinka nematerialaus turto apibrėžimą ir nustatytus pripažinimo kriterijus
(Administracija). Dėl to Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje A „Kitas nematerialus turtas“ nurodyta vertė
10,0 tūkst. Lt mažesnė.
16-ojo VSAFAS:
11, 38 p. - nes neregistravo apskaitoje biologinio turto, neįvertino biologinio turto kaip numato VSAFAS,
neatliko inventorizacijos teisės aktų nustatyta tvarka, todėl negalime patvirtinti, kad Finansinės būklės
ataskaitos straipsnyje B „Biologinis turtas“ nurodytos nulinės vertės 2014-12-31 yra teisingos
(Administracija).
20 – ojo VSAFAS:
28.1 p. - Įstaiga 5,7 tūkst. Lt apskaitoje registravo gautinas, gautas, panaudotas finansavimo sumas ir
panaudotų finansavimo sumų pajamas nepiniginiam turtui (atsargoms) įsigyti, o ne ilgalaikiam turtui įsigyti
(Kražių gimnazija).
22-ojo VSAFAS:
12 p. - nes nevertino ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo požymių, todėl negalime patvirtinti, kad 38389,9
tūkst. Lt suma, nurodyta Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje A.II10 Nebaigta statyba ir išankstiniai
apmokėjimai 2014-12-31 yra teisinga (Administracija).
Atlikus audito procedūras nustatyta, kad Administracija nesilaikė šių VSAFAS reikalavimų:
1.
1 – ojo VSAFAS 39 p., nes aiškinamajame rašte nepateikė informacijos apie Įstaigoje taikytiną
reikšmingumo kriterijų, kuris viešojo sektoriaus subjektams buvo nustatytas administracijos direktoriaus
įsakymu ;
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2.
6 – ojo VSAFAS 4 p., nes nedetalizavo grynojo turto pokyčių ir pinigų srautų ataskaitose
pateiktų sumų.
3.
6 – ojo VSAFAS 12.4 p., nes Apskaitos politikoje turėjo būti papildomai aprašytas
nematerialaus turto kūrimo išlaidų skirstymas į tyrimų ir plėtros, pateiktas išaiškinimas kokios išlaidos nėra
laikomos nematerialiuoju turtu ir turi būti pripažįstamos sąnaudomis;
4.
6 – ojo VSAFAS 14 p., nes nepateikė kai kurių pastabų tekstinės informacijos: P01, P6, P7,
P13, P14, P18. P16, P19, P20 finansinėse ataskaitose tokių pastabų numerių iš viso nėra;
5.
6 – ojo VSAFAS 16 p., nes aiškinamojo rašto pastabos sunumeruotos ne eilės tvarka.
Aiškinamajame rašte pateikta tokia pastabų numeracija: P3, P4, P5, P27, P8, P9, P10, P11, P12, P15, P17, P21,
P2, P22, P23, P24.

Nuomonę dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ir turto naudojimo teisėtumo sąlygojome dėl
audito metu nustatytų neatitikimų:
Dėl finansinės drausmės nesilaikymo
Nesivadovaujant Biudžeto sandaros įstatymo 7 straipsnio nuostatomis ir nesilaikydamos
finansinės drausmės, Įstaigos ilgalaikį turtą už įsigijo, neturėdamos patvirtintų asignavimų ilgalaikiam turtui
įsigyti (Kražių gimnazija, Vidsodžio pagrindinė mokykla, Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykla).
Dėl sporto programos lėšų netinkamo naudojimo
Įstaiga mokėjo maitinimosi išlaidų pinigines kompensacijas varžybų teisėjams, su kuriais
nebuvo sudarytos teisėjų veiklos sutartys, kaip numatyta Kūno kultūros ir sporto įstatymo 29 straipsnio 1 ir 4
dalyse, be to, mokėjo maitinimosi pinigines kompensacijas, kurios nenumatytos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarime Nr. 561 „Dėl patvirtintų sporto renginių, vykstančių Lietuvoje,
dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų patvirtinimo“, nes dalis teisėjų gavo po dvi vienos paros
kompensacijos per dieną. Pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2010-02-20 sprendimu Nr. T-57 „Dėl
maistpinigių normos nustatymo Kelmės rajono sportininkams, dalyvaujantiems respublikinio masto varžybose
ir čempionatuose“ patvirtintą tvarką, maistpinigių normos buvo nustatytos tik sportininkams, dalyvaujantiems
respublikinio masto varžybose ir čempionatuose. Nesivadovaujant aukščiau nurodytu tarybos sprendimu buvo
išmokėta 7,6 tūkst. Lt maitinimosi išlaidų kompensacijų rajoninio masto varžybų dalyviams. Kelmės rajono
savivaldybė nėra patvirtinusi maitinimo išlaidų kompensavimo tvarkos (Administracija).
Įstaiga mokėjo maitinimosi išlaidų pinigines kompensacijas varžybų teisėjams, su kuriais
nebuvo sudarytos teisėjų veiklos sutartys, kaip numatyta Kūno kultūros ir sporto įstatymo 29 straipsnio 1 ir 4
dalyse, be to, mokėjo maitinimosi pinigines kompensacijas, kurios nenumatytos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarime Nr. 561 „Dėl patvirtintų sporto renginių, vykstančių Lietuvoje,
dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų patvirtinimo“, nes dalis teisėjų gavo po dvi vienos paros
kompensacijos per dieną (Administracija).
Kelmės rajono savivaldybė nėra patvirtinusi geriausių rajono sportininkų rinkimų nuostatų ir
prizų už sportininkų pasiektus laimėjimus skyrimo tvarkos, todėl negalime patvirtinti, kad rajono
sportininkams skirtos prekės už 11,6 tūkst. Lt. gali būti įvardintos „prizais“. Mūsų nuomone, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-17 nutarimo Nr. 919 „Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklės“ patvirtintų taisyklių 3.2 p. šios išlaidos priskirtinos prie
reprezentacinių išlaidų (Administracija).
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Kompensuojant Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokyklos mokiniams maitinimo išlaidas iš
savivaldybės sporto programos lėšų grynais pinigais, neužtikrinamas šių išlaidų apmokėjimo skaidrumas,
teisėtumas ir kontrolė (Administracija).
Įstaiga apmokėjo krepšinio komandos „Kelmė“ nario mokestį 3,0 tūkst. Lt už dalyvavimą
regionų krepšinio čempionate, kuris nebuvo numatytas Sporto programos sąmatoje.
Savivaldybėje nebuvo patvirtinta rinktinių, dalyvaujančių šalies čempionatuose, finansavimo
tvarka, todėl lėšos panaudotos ne pagal sąmatą (Administracija).
Dėl darbo užmokesčio, priedų ir priemokų skyrimo
Nesivadovaujant Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir
organizacijų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ 4 p. ir Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 66. P. nuostatomis, Įstaigos direktoriui neteisingai
priskaičiuota 3021,24 Lt darbo užmokestis ir nuo jo apskaičiuota 935,98 Lt socialinio draudimo įmokų.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas neužtikrino tinkamo 2010-02-20 tarybos sprendimo Nr. T-44
vykdymo, nes skyriaus specialistai neatliko kontrolės procedūrų, nustatydami tarifikacijos sąraše pateiktų
duomenų atitiktį Švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifikacijos sąrašų rengimo, tvirtinimo ir
kontrolės tvarkos aprašui, todėl Įstaigos direktoriui neteisingai buvo nustatytas atlyginimo koeficientas (Kražių
gimnazija).
Įstaiga nesivadovavo Darbo kodekso 176 str. 2 d. Nuostatomis, nes darbo užmokestį už kasmetines
atostogas mokėjo vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios (Vidsodžio
pagrindinė mokykla, Administracija).
Įstaigoje patvirtinta darbo apmokėjimo tvarka, tačiau joje nenurodyta, kokiais Lietuvos Respublikos
teisės aktais vadovaujantis nustatomi konkretūs darbo apmokėjimo koeficientų dydžiai. Įstaigos vadovas kai
kuriems darbuotojams nustatė darbo užmokesčio koeficientus, nesivadovaudamas pedagogų, sveikatos
priežiūros specialistų, socialinį darbą dirbančių darbuotojų atitinkamų ministerijų patvirtintais darbo
užmokesčio koeficientais (Vijurkų vaikų globos namai).
Nesivadovaujant Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo 5.2 p.,
Įstaigoje priedai skiriami nenurodant priedo skyrimo pagrindo. Įstaigoje nenustatyta priedų skyrimo tvarka.
Negalime patvirtinti, kad įstaigos darbuotojams už 2014 m. gruodžio mėnesį skirtų 5,5 tūkst. Lt. priedų suma
panaudota teisėtai ir pagrįstai, nes įsakymuose nenurodyta, už kokius konkrečius darbus skirti priedai (Vijurkų
vaikų globos namai).
Įstaigos vadovas nesivadovavo DK 194 str. nuostatomis, nes kai kuriems įstaigos darbuotojams už
darbą poilsio dienomis mokėjo tik vidutinį valandinį darbo užmokestį, dirbant papildomą to paties pobūdžio
darbą. Neteisingai skaičiuojamos priemokos už kito darbuotojo pavadavimą (Vijurkų vaikų globos namai).
Dėl netinkamos ugdymo proceso vykdymo kontrolės nepagrįstai ir neteisėtai buvo apskaičiuotas ir
išmokėtas 1431,46 Lt darbo užmokestis ir nuo jo apskaičiuota 443,47 Lt socialinio draudimo įmokų, taip
įstaigai padaryta 1874,93 Lt materialinė žala (Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykla).
Dėl darbo sutarčių
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Įstaigos direktorius nesivadovavo Darbo kodekso 95 straipsnio ir Vyriausybės nutarimo Nr. 511
nuostatomis, nes 2010-10-01 sudarydamas darbo sutartį Nr.236 su vyr. buhaltere, darbo sutartyje paskyrė 20%
priedą prie atlyginimo ir 200 Lt priemoką už papildomus darbus (Vidsodžio pagrindinė mokykla).
Dėl turto nuomos
Įstaigos nesilaikė CK 4.254 str. nuostatų, nes neįregistravo nuomos sutarčių viešajame registre (Kražių
gimnazija, Vidsodžio pagrindinė mokykla).
Įstaiga nesivadovavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-04 įsakymu Nr. A-18 „Dėl
savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo tarifo ir savivaldybės teritoriją įvertinančio
koeficiento nustatymo“ ir nenustatė gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio (Kražių gimnazija).
Dėl biologinio turto
Siekiant ataskaitose pateikti išsamią informaciją apie valdomą turtą, atliekant inventorizaciją, Įstaiga
turi įvertinti, ar yra turto, atitinkančio biologinio turto kriterijus. Atliekant 2014 metų inventorizaciją,
nevertinta, ar Įstaiga turi biologinio turto (Kražių gimnazija, Vidsodžio pagrindinė mokykla, Pakražančio
seniūnija, Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykla, Administracija).
Dėl ilgalaikio turto
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2006-08-25 sprendimu Nr. T-230 „Dėl Kelmės miesto stadiono
perdavimo Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokyklai“ patikėjimo teise buvo perduotas valdyti Kelmės vaikų
ir jaunimo mokyklai Kelmės rajono savivaldybei nuosavybės teise nepriklausantis stadionas (Kelmės vaikų
ir jaunimo sporto mokykla).
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, nesilaikydamas Valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 11 str. 2 d., Savivaldybės ir valstybės turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 19 p. nuostatų, neturėdamas savivaldybės tarybos
sprendimo, neturėdamas turto perdavimo-priėmimo akto, perleido ilgalaikį materialųjį turtą – du komplektus
stalo teniso stalų – Kelmės profesiniam rengimo centrui (Administracija).
Sudaryta žemės sklypo, esančio po stadionu, valstybinės žemės panaudos sutartis su Nacionaline
žemės tarnyba, tačiau naudojimosi teisė neįregistruota Nekilnojamojo turto registre (Kelmės vaikų ir jaunimo
sporto mokykla).
Įstaigos nesivadovavo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 15 str. nuostatų, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 11 str.
1 d. 2 p., neįregistravo stadiono su bėgimo takais Nekilnojamojo turto registre (Kelmės vaikų ir jaunimo sporto
mokykla) ir Stulgių gyvenvietės lauko vandentiekio inventorinis Nr. 011414, vandentiekio trasos per kelią
Ryga-Kaliningradas inventorinis Nr. T01310313 (Pakražančio seniūnija) .
Įstaigos vadovas dėl savivaldybės turto naudojimo sudarė sandorį, kuris nėra numatytas Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (Kelmės vaikų
ir jaunimo sporto mokykla).
Dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo
Audito metu įstaigose nustatyti šie Viešųjų pirkimų įstatymo9 neatitikimai:
9

1996-08-13 Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas Nr.I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
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1. 3 str. 1 d. - nesilaikant viešųjų pirkimų skaidrumo principo, mokinių maitinimo paslauga įsigyta
pasirinkus klaidingą pirkimo būdą. Negalime patvirtinti, kad įstaiga įsigijo maitinimo paslaugas
racionaliai panaudodama 90,0 tūkst. Lt (Kražių gimnazija).
2. 3 str. 2 d., nes įsigijo vandentiekio trasos ir laistymo sistemos įrengimo paslaugas neatlikus viešųjų
pirkimų procedūrų, nors įstaigos pateiktoje mažos vertės pirkimų ataskaitoje už 2014 metus (At-6) šie
pirkimai apskaityti (Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykla) ir Įstaigos prekių ir paslaugų pirkimų
sutartys sudarytos ir prekės bei paslaugos įsigytos už 35096,70 Lt, neatlikus viešųjų pirkimų procedūrų
(Vidsodžio pagrindinė mokykla).
3. 7 str. 3 d., nes savo tinklalapyje nepateikė informacijos apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat
nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį (Vidsodžio pagrindinė mokykla).
4.

9 straipsnio - Įstaigose nėra paskirtų atsakingų asmenų už pirkimo verčių skaičiavimą - tai ypač
svarbu, nustatant pirkimo būdą. Pirkimo vertė turi būti apskaičiuojama pagal Prekių ir paslaugų
viešojo pirkimo vertės nustatymo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 200302-26 įsakymu Nr. 1S-26 (su pakeitimais). Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų už pirkimo
verčių skaičiavimą nepaskyrė (Kražių gimnazija, Vidsodžio pagrindinė mokykla). Įstaiga pirkimo
pradžioje neteisingai nustatė pirkimo vertę (pirkimo vertė nustatyta vieniems metams, nors sutartyje
numatyta galimybė pratęsti sutartį 2 kartus po 1 metus) ir sporto prekes apklausos būdu, nors pirkimo
vertė viršijo mažos vertės pirkimo ribas (Administracija).

5. 151 straipsnio - perkančioji organizacija, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes,
konsulines įstaigas užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, turi
užtikrinti, 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. Įstaigos šio straipsnio nuostatų
nesilaikė ir 2014 metais nevykdė pirkimų elektroninėmis priemonėmis (Kražių gimnazija, Vidsodžio
pagrindinė mokykla, Vijurkų vaikų globos namai).
6. 18 str. 6 d. - Įstaigose prekių bei paslaugų pirkimo sutartys sudarytos, nesilaikant VPĮ nuostatų:


2 p., nes nenurodė perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, – tikslių jų kiekių
(Vidsodžio pagrindinė mokykla);



3 p., nes nenurodo kainos arba kainodaros taisyklių, nustatytų pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką (Kražių gimnazija);



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 (Vijurkų vaikų globos namai).

7. 19 str. 4 d. - 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,
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tačiau neteisingai nurodė bendrą sudarytų sutarčių sumą ir pirkimų skaičių (Kražių gimnazija,
Vidsodžio pagrindinė mokykla, Vijurkų vaikų globos namai, Administracija).
8. 24 str. 4 d., nes įsigyjant modulines patalpas neužtikrino pirkimo procedūrų skaidrumo,
lygiateisiškumo. Viešieji pirkimai buvo vykdomi pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme ir Įstaigos
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse įtvirtintus viešųjų pirkimų principus. Negalime patvirtinti,
kad Įstaiga, įsigydama modulines patalpas už 81,2 tūkst. Lt racionaliai panaudojo tam skirtas lėšas
(Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykla).
9. 91 str. 1 d., perkančioji organizacija 2014 metais nevykdė supaprastintų pirkimų iš neįgaliųjų
socialinių įmonių, socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, ir
įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne
mažiau kaip 50 procentų pacientų (Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykla).
10. Įstaigų patvirtintose Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse10 ir kituose vidaus teisės aktuose nėra
reglamentuota viešųjų pirkimų organizavimo tvarka ir procedūros, prevencinė pirkimų ir pirkimo
sutarčių vykdymo kontrolė bei ją atliekantis asmuo, 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“
(Vidsodžio pagrindinė mokykla, Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykla).
Dėl transporto naudojimo
Biudžetinėje įstaigoje naudojami tarnybiniai automobiliai yra savivaldybės materialus turtas,
kuris turi būti valdomas, naudojamas, juo disponuojama vadovaujantis visuomenės naudos, efektyvumo,
racionalumo principais. Biudžetinių įstaigų vadovai turi užtikrinti, kad lėšos šiems automobiliams išlaikyti
būtų naudojamos racionaliai: vadovai turi paskirti darbuotojus, kurie kontroliuotų kaip naudojami tarnybiniai
automobiliai, ar jie tinkamai laikomi, saugomi ir naudojami tik įstaigų uždaviniams bei funkcijoms vykdyti.
Nesivadovaujant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 543 patvirtintomis pavyzdinėmis tarnybinių
automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, Įstaigose nustatyta, kad:
-

tarnybiniam (mokykliniam) automobiliui nenustatytas ridos limitas, nenustatyta mokyklinių
automobilių saugojimo vieta (Kražių gimnazija);

-

tarnybinis automobilis naudojamas ne tarnybos reikmėms, neužtikrinama tarnybinio transporto
kontrolė, todėl negalime patvirtinti, kad 16,3 tūkst. Lt transporto išlaidų buvo panaudota įstaigos
funkcijoms atlikti (Vijurkų vaikų globos namai);

-

tarnybinis transportas naudojamas neracionaliai ir neefektyviai, negalime patvirtinti kad 2014 metais
visos 19,2 tūkst. Lt transporto išlaidos panaudotos pagal paskirtį, t. y. įstaigos reikmėms (Kelmės vaikų
ir jaunimo sporto mokykla).

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.
10
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Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-09 įsakyme Nr. A-242 „Dėl
atskaitingų asmenų, atliekančių mokėjimus įstaigoje išduota kredito kortele“ nurodyta, kad lėšas, pervestas į
kredito kortelę, galima naudoti tik maitinimo išlaidoms apmokėti. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausiasis specialistas

nevykdė savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ir sportininkams

neteisėtai kompensavo 1183,23 Lt transporto išlaidų, patirtų vykstant į varžybas netarnybiniu transportu
(Administracija).
Nesivadovaujant Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-28 įsakymu
Nr. A-566 patvirtintomis sporto klubų ir visuomeninių organizacijų rėmimo taisyklėmis, klubams papildomai
suteikta nemokamų transporto paslaugų už 6,1 tūkst. Lt (Administracija).
Maitinimo organizavimo
Įstaiga nesivadovavo 1-ojo VSAFAS

33 p. nuostatomis, nes apskaitos politikoje neaprašyta

maisto produktų apskaita. Negalime patvirtinti, kad maisto produktai patiekalų gamybai, naudojami pagal
patvirtintas technologines korteles ir rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas vaikams,
nes maisto produktų apskaita (gavimas, sunaudojimas) ir nurašymas vedami tik sumine išraiška. Nesilaikoma
minimalių finansų kontrolės reikalavimų, nes esant nepakankamam darbuotojų skaičiui, neužtikrintas
darbuotojų pareigų atskyrimas (vyr. virėja, būdama atsakinga už maisto produktų apskaitą ir jų naudojimą
virtuvėje, tuo pačiu metu yra atsakinga už maisto produktų užsakymą iš tiekėjų ir priėmimą atvežus juos)
(Vidsodžio pagrindinė mokykla).
Rajono tarybos priimtas sprendimas Nr. T-240 “Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos, avalynės
ir patalynės normų bei ūkinių išlaidų Vijurkų vaikų globos namuose patvirtinimo” neatitinka 2011-11-11
Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-964 43 p. reikalavimų, kuriame nurodyta, kad rengiant
valgiaraščius, maistinių medžiagų ir energijos normos nustatomos pagal 4 amžiaus grupes. Kelmės rajono
savivaldybės tarybos sprendimu vienos paros maitinimo normos nustatytos tik dviem amžiaus grupėms
(Vijurkų vaikų globos namai).
Nevykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 978 28 p., kuriame nurodyta, kad
finansiniai normatyvai ateinantiems metams turi būti peržiūrimi, atsižvelgiant į Statistikos departamento
skelbiamą informaciją apie vartojimo prekių ir paslaugų pokyčius. Savivaldybės administracijoje kasmet
neperžiūrimi maitinimo išlaidų, išlaidų medikamentams, patalynei ir aprangai finansiniai normatyvai,
normatyvai nustatomi neįvertinus vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčių (Vijurkų vaikų globos namai).
Įstaigoje nėra patvirtinta maitinimo organizavimo tvarka, nėra paskirto asmens, atsakingo už
maitinimo organizavimą. Sunaudoti ir nurašyti produktų kiekiai neatitinka technologinėse kortelėse įrašytos
maisto produktų normos patiekalo gamybai: jų nurašoma arba mažiau, arba daugiau. Patiekalai gaminami
nesilaikant perspektyvinių valgiaraščių, kai kuriems patiekalams nesudarytos technologinės kortelės. Maisto
produktų kiekis nurašomas pagal 2 amžiaus grupes. Toks maitinimo organizavimas neleidžia tvirtinti, kad
116,5 tūkst. Lt maitinimui skirtų lėšų buvo panaudota racionaliai ir teisėtai (Vijurkų vaikų globos namai).
Dėl socialinės paramos lėšų naudojimo
Audito metu buvo nustatyti nepagrįsti paramos skyrimo atvejai, skiriant šildymo ir karšto
vandens kompensacijas bei apmokant kreditą ir palūkanas daugiabučiams modernizuoti (atnaujinti).
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Nepagrįstai skirta šildymo ir karšto vandens kompensacija (per 2014 m. -125,07 Lt + 23,65 Lt). To pasekoje
nepagrįstai buvo apmokėtas kreditas ir palūkanos už daugiabučių modernizavimą už 2014 metus (1514 Lt).
Audito metu buvo minėta suma buvo grąžinta.
Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo
Audito metu reikšmingų klaidų, galinčių daryti įtaką 2014 metų ataskaitai apie atliktus darbus
ir lėšų panaudojimą nenustatyta. Buvo nustatyti kiti teisės aktų nesilaikymo atvejai, dėl kurių administracijai
teikėme rekomendacijas11.
Dėl investicijų
2014-06-27 sprendimu Nr. T-186 buvo skirta 25,0 tūkst. Lt VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centrui“
dalininko įnašui padidinti (bufetui ir virtuvei įrengti), tačiau dėl to prieš tai nebuvo priimtas sprendimas dėl
investavimo, kaip to reikalauja LRV 2007-07-04 nutarimas Nr. 758 „Dėl sprendimo investuoti valstybės ir
savivaldybių turtą priėmimo kriterijų ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Kiti pastebėjimai
Įstaigos buhalterinę apskaitą organizavo ir tvarkė,

nesivadovaudama

Buhalterinės apskaitos

įstatymo nuostatomis, nes Įstaigos direktorius nenustatė apskaitai tvarkyti naudojamų apskaitos registrų
formų, turinio ir skaičiaus, apskaitos registruose pateikti duomenys neišsamūs, neatitinka teisės aktuose
apskaitos informacijai nustatytų reikalavimų (Vijurkų vaikų globos namai).
Ilgalaikio turto kortelės neinformatyvios, nepateikta ilgalaikio turto judėjimo istorija ir kiti duomenys
(turto įsigijimo teisinis pagrindas (tarybos sprendimo, direktoriaus įsakymo Nr.), turto perdavimo akto data ir
Nr. ir kt.) (Pakražančio seniūnija).
Įstaiga įsteigta ir vykdo veiklą neturėdama savo ugdymo, administravimo patalpų, įrangos, mokykla
iki šiol veikia neturėdama leidimo – higienos paso. Tarybos 2003-11-28 sprendimu Nr. T-216 patvirtinta
moksleivių priėmimo į neformalaus ugdymo įstaigas tvarka neatitinka šių dienų reikalavimų: nenumatytas
sutarčių sudarymas, nutraukimas, sutarčių kontrolė. Įstaigoje nepatvirtinta neformaliojo vaikų švietimo
pažymėjimo išdavimo tvarka. Įstaiga išduoda savo gamybos mokslo baigimo pažymėjimus, nesivadovaudama
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu

patvirtinta neformaliojo vaikų švietimo

pažymėjimo forma. Įstaigoje valytojos pareigybė patvirtinta nesivadovaujant Kelmės rajono savivaldybės
tarybos patvirtintomis valomo ploto normomis. Įstaigos vadovas neužtikrino, kad įstaigos veikla būtų vykdoma
įstatymų nustatyta tvarka ir kad savivaldybės lėšos būtų naudojamos racionaliai, teisėtai, efektyviai (Kelmės
vaikų ir jaunimo sporto mokykla).
Savivaldybės administracija metinę turto inventorizaciją atliko nesivadovaudama Inventorizacijos
taisyklių nuostatomis:
- Neatlikta biologinio turto inventorizacija (Inventorizacijos Centrinė komisija nutarė, kad biologinio
turto savivaldybės administracija neturi),
- Neįvertino ilgalaikio materialiojo turto, apskaitomo įsigijimo savikaina, nuvertėjimo požymių,
- Nepilnai atlikta nebaigtos statybos ir išankstinių apmokėjimų turto grupės inventorizacija (neatlikta
vandentvarkos projektų inventorizacija),
11

2015-02-17 finansinio (teisėtumo) audito ataskaita Nr. KA-2
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- Nebuvo duomenų, kad buvo sutikrinti inventorizavimo aprašai su buhalterinės,
- Nevertino melioracijos įrenginių techninių projektų nuvertėjimo.
Įstaigoms audito metu buvo teikiami raštai ir ataskaitos, jose buvo nurodytos rekomendacijos.

4.2.2. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo
valstybės turto ataskaitos pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12
16 straipsnio 3 dalis nustato, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo
valstybės turto ataskaitas rengia savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka ir jas teikia Vietos
savivaldos įstatyme numatytoms savivaldybės institucijoms.
Kelmės rajono savivaldybės taryba13 patvirtino Kelmės rajono savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo tvarkos aprašą.
Jame nustatyta, kad į savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės
turto ataskaita rengiama metinių finansinių ataskaitų pagrindu ir į ją turi būti įtrauktas visas savivaldybei
nuosavybės teise priklausantis turtas ir visi savivaldybės įsipareigojimai, tai yra kiekvienos savivaldybės
biudžetinės įstaigos, išteklių fondų, savivaldybės įmonių valdomas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis
turtas ir įsipareigojimai, kitiems juridiniams asmenims patikėjimo teise perduotas savivaldybės turtas ir
savivaldybės patikėjimo teise valdomas valstybės turtas.
Kelmės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nefinansinio turto, kurį savivaldybės
biudžetinės įstaigos patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja juo, 2013-12-31 pagal biudžetinių įstaigų
duomenis balansinė vertė – 133417,9 tūkst. Lt, 2014-12-31 balansinė vertė –155174,52 tūkst. Lt, ilgalaikis
materialusis turtas – (2014-12-31 balansinė vertė) 152186,4 tūkst. Lt. Ilgalaikis nematerialusis turtas -1650,2
tūkst. Lt, atsargos – 1336,9 tūkst. Lt.
Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2014-12-31 balansinė vertė iš viso – 47572,2
tūkst. Lt, iš jų: ilgalaikis materialusis turtas – (balansinė vertė) 47523,7 tūkst. Lt.
Siekiant nustatyti subjektų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės
patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų duomenų teisingumą, mes lyginome įstaigų parengtų Turto
2014 metų ataskaitų duomenis su į metinės finansinės atskaitomybės formas įtrauktais atitinkamo laikotarpio
nefinansinio turto, finansinio turto ir įsipareigojimų duomenimis.
Audito metu buvo vertinami suvestinės Turto ataskaitos, Privatizavimo fondo, Iždo ir Savivaldybės
48 subjektų Turto ataskaitų duomenys.
Atlikus 2014 metų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise
valdomo valstybės turto ataskaitos sudarymo audito procedūras, neatitikimų nenustatyta. Tačiau, atsižvelgiant
į audito metu įstaigose nustatytus neatitikimus apskaitant turtą, negalėjome patvirtinti turto ataskaitų duomenų
teisingumo.

Lietuvos Respublikos 1998 m. gegužės 12 d. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymas Nr. VIII-729 (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397; 2008, Nr. 36-1273).
13
2015-03-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T – 54.
12
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Rekomendacijos
Atsižvelgdami į tai, kad rekomendacijos dėl įstaigų finansinių ataskaitų duomenų tikslinimo
pateiktos audituotų subjektų audito ataskaitose, einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu nustatytos klaidos,
padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, taisomos einamojo ataskaitinio
laikotarpio finansinėse ataskaitose, o Turto ataskaita rengiama metinių finansinės būklės ataskaitų
pagrindu, rekomendacijų dėl Turto ataskaitos duomenų tikslinimo neteikėme.
5. IŠVADOS SAVIVALDYBĖS TARYBAI
Tarnyba 2015 metais parengė ir pateikė Savivaldybės tarybai dvi išvadas dėl paskolų. Jos
buvo pateiktos surinkus įrodymus, pagrindžiančius Savivaldybės skolinius įsipareigojimus ir
suteikiantys pagrindą pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl galimybės imti paskolas iš kredito
įstaigų. Taikyti vertinimo kriterijai – atitiktis teisės aktams, reglamentuojantiems Savivaldybės
skolinimąsi 2015 metais:
 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas14,
 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas15,
 Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymas16,
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės 17.
2015 m. kovo 16 d. pateikta išvada, kad Savivaldybės taryba gali priimti sprendimus imti
ilgalaikę paskolą:
- 435 175 Eur projektams, finansuojamiems iš Valstybės investicijų programos,
savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti.
2015 m. rugpjūčio 7 d. pateikta išvada, kad Savivaldybės taryba gali priimti sprendimą imti
ilgalaikę 300 000 Eur paskolą laikinam pajamų trūkumui padengti.
Išvadose Savivaldybės tarybai pabrėžta Savivaldybės administracijos atsakomybė už
Savivaldybės vardu prisiimtų paskolų naudojimą pagal Savivaldybės tarybos nurodytą paskirtį teisės
aktų nustatyta tvarka.
6. TARNYBOS VEIKLOS VEIKSMINGUMAS
Tarnybos veiklos veiksmingumas matuojamas atlikto darbo apimtimi ir rezultatų teigiamu
poveikiu.
Tarnybos veiklos veiksmingumą atspindi atlikus auditą ir kitas užduotis pasiekti tikslai,
audituotų asignavimų valdytojų ir viešųjų juridinių asmenų finansinių ataskaitų didesnis
informatyvumas, vidaus kontrolės ir finansų valdymo reikšmės supratimas, tikslingas lėšų ir turto
panaudojimas.
Reikšmingiausiai audito veiksmingumas pasireiškia tuo, kad apie audito metu nustatytus
teisės aktų pažeidimus, klaidas, netikslumus ir kitus trūkumus informuotas audituojamas subjektas
juos ištaiso ir finansinėse ataskaitose išvengiama esminių iškraipymų.
Stebime didelę pažangą įstaigoms auditų metu įgyvendinant rekomendacijas ir šalinant
nustatytus trūkumus. Auditų metu informuotos žodžiu ir / ar raštu, įstaigos geranoriškai reagavo į
pateiktus pastebėjimus, taisė nustatytas klaidas ir neatitikimus, įgyvendino pateiktas rekomendacijas.
Svarbu akcentuoti, kad audito metu nustatytų ir nurodytų trūkumų ištaisymas sudaro sąlygas
išvengti jų tolesnio pasikartojimo, skatina audituojamo subjekto darbuotojų teigiamą požiūrį į audito
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).
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Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas 2014-12-09 Nr. I-1628.
17
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių
patvirtinimo“ (2012-03-21 nutarimo Nr. 304 redakcija).
14
15
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darbą ir kontrolės priemonių, stiprinančių audituojamo subjekto finansų valdymą, tikslingą turto
naudojimą, teisingų ir vartotojo poreikius atitinkančių finansinių ataskaitų parengimą, diegimą.
Iš viso dėl įstaigų finansinių ataskaitų duomenų tikslinimo ir Savivaldybės lėšų ir turto
naudojimo teisėtumo pateiktos audituotų subjektų audito ataskaitose biudžetinėms įstaigoms
pateiktos 69 rekomendacijos. Atlikdami 2016 ir vėlesnių metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
auditą, numatysime riziką ir procedūras dėl šių rekomendacijų vykdymo įvertinimo. Iš 69-ių iki 201603-01 įsipareigotų įgyvendinti rekomendacijų, įgyvendintos 62-ios, arba 93,9 proc. Trijų
rekomendacijų įgyvendinimo terminai dar nepasibaigę.
Siekdami, kad Konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenys parodytų teisingus finansinius
rezultatus, išsamiai ir teisingai atspindėtų viešojo sektoriaus subjektų grupės turtą, finansavimo
sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, grynąjį turtą ir pinigų srautus, o Savivaldybės lėšos ir
turtas būtų valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai, įstatymų nustatytiems tikslams,
Savivaldybės administracijai pateikėme 3 rekomendacijas. Iš jų 2 rekomendacijas Savivaldybės
administracija įgyvendino:
- Savivaldybės administracijos Finansų parengė ir pateikė Savivaldybės viešojo sektoriaus
subjektams įpareigojimą buhalterinę apskaitą tvarkyti buhalterinės apskaitos programa;
- Vykdant rekomendaciją –imtis priemonių užtikrinti tinkamą investicijų koordinavimą
savivaldybėje bei tinkamą sprendimų tarybai dėl sprendimo investuoti teikimą Savivaldybės
administracija ėmėsi priemonių. Ryšium su tuo, kad minėtam darbui nuo 2016 metų pradžios priimtas
naujas darbuotojas, ateinančių auditų metų tikrinsime, ar tinkamai savivaldybėje koordinuojamas
investicijų procesas.
- Vienos rekomendacijos vykdymas susijęs su ateinančio laikotarpio rangos sutarčių
vykdymu, todėl rekomendacijos įgyvendinimas bus vertinamas atliekant vėlesnius auditus.
Suvokdami, kad tinkamas teiktų rekomendacijų įgyvendinimas didina pridėtinę audito vertę,
stiprina išorės audito reikšmę Savivaldybėje ir yra prevencinė priemonė išvengti klaidų ateityje, vienu
iš svarbių Tarnybos uždavinių laikome audito rekomendacijų įgyvendinimo sistemos nuolatinį
gerinimą. Tarnyba, vykdydama nuostatuose nustatytus uždavinius, toliau sieks, kad audituoti
subjektai sparčiau įgyvendintų Tarnybos rekomendacijas, efektyviau šalintų neatitikimus.
7. AUDITO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Profesinės etikos reikalavimai
Tarnybos valstybės tarnautojų elgesio taisyklėse nustatyti profesiniai reikalavimai ir
procedūros, užtikrinančios Vietos savivaldos įstatyme savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
veiklai nustatytų principų – nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo,
laikymąsi. Siekiant sumažinti ar pašalinti grėsmes auditoriaus nepriklausomumui, nustatytos įvairios
prevencinės priemonės: Tarnybos valstybės tarnautojai neaudituoja įstaigų, kuriose gali kilti viešųjų
ir privačių interesų konfliktai, deklaruoja viešuosius ir privačius interesus, savarankiškai pasirenka
audito metodus, tiriamas sritis, prieš pradedant auditą pildo Nešališkumo deklaracijas. Šios priemonės
leidžia užtikrinti, kad auditai būtų atliekami objektyviai ir nešališkai, kad Tarnybos valstybės
tarnautojai nedalyvautų su einamomis pareigomis nesuderinamoje veikloje.
Tarnybos veikla yra viešinama. Savivaldybės interneto puslapyje skelbiama informacija apie
Tarnybos veiklą: Savivaldybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo veiklos užduotys, visų darbuotojų
funkcijos, darbo užmokestis, metų veiklos planai ir ataskaitos, finansinės ataskaitos, atliktų auditų
ataskaitos ir išvados, Savivaldybės tarybai teikiamos išvados. Veiklos ataskaitos santrauka skelbiama
vietinėje spaudoje.
Darbuotojų kompetencija, mokymas
2015 metais Tarnyboje dirbo 3 darbuotojai – valstybės tarnautojai. (Nuo 2016 m. kovo 1 d.
specialistė Aušrelė Krugliakovienė atleista iš darbo). Visų darbuotojų išsilavinimas aukštasis
universitetinis, visi turi pareigybės aprašymuose reikalaujamą darbo patirtį. Kiekvienais metais
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atliekamas visų valstybės tarnautojų metinis veiklos vertinimas. Reikalavimai profesinei
kompetencijai nustatyti Vietos savivaldos įstatyme ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymuose.
Audito užduotis atlieka valstybės tarnautojai, turintys tam reikiamos kompetencijos ir gebėjimų.
Tarptautiniuose audito standartuose ir Valstybinio audito reikalavimuose, kuriais vadovaujasi
Tarnyba, nustatyta auditą atliekančių darbuotojų pareiga – nuolat atnaujinti žinias ir tobulinti
įgūdžius, reikalingus auditui atlikti. Vienas svarbiausių veiksnių, leidžiantis užtikrinti tinkamą ir
efektyvų audito atlikimą, yra valstybės tarnautojo profesinė kompetencija. Reikalavimai Tarnybos
darbuotojams yra nuolat didinami profesionalumo, atsakomybės, veiklos viešumo ir kitais aspektais.
Norint išlaikyti tinkamą specialistų kompetenciją, būtina užtikrinti savalaikį ir efektyvų mokymą.
2015 metais Tarnybos darbuotojai dalyvavo vidutiniškai 58,5 valandų mokymuose viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų taikymo, finansinio (teisėtumo) ir veiklos auditų
metodikos ir kitais aktualiais funkcijoms vykdyti klausimais.
LR valstybės tarnybos įstatymo 46 straipsnis numato, kad valstybės tarnautojų mokymui
skirtos lėšos turi sudaryti ne mažiau kaip 1 procentą ir ne daugiau kaip 5 procentus valstybės
tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų. Savivaldybės biudžeto lėšų kvalifikacijai kelti
buvo panaudota 1,1 tūkst. Eur., t.y., 2,4 proc. Dalis mokymų buvo apmokėta iš Savivaldybių
kontrolierių asociacijos lėšų.
Eil.
Nr.

1

2
3

4
5

6
7
8
9
10

11
12

Seminaro tema

Biudžetinių įstaigų metinė atskaitomybė. Biudžeto
vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai, jų
sudarymas, tikrinimas, teikimas.
Mokinio krepšelio lėšų planavimas ir panaudojimas
švietimo įstaigose.
Europos Sąjungos paramos panaudojimo galimybės
2014-2020 metų programiniame laikotarpyje pagal
2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų
programos nuostatas.
Apskaitos tvarkymas pagal VSAFAS, duomenų
tarpusavio ryšys ir analizė.
Vidaus kontrolės sistema kaip audito kokybės
užtikrinimo sistemos dalis. Korupcija ir jos
prevencijos priemonių taikymo praktiniai aspektai.
Antikorupcinių priemonių efektyvumo didinimo
galimybės.
Savivaldybės biudžeto finansinis auditas
Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos aktualijos.
Apskaitos pagal VSAFAS naujovės 2015 m. Pajamų
ir grynojo turto apskaita pagal VSAFAS.
Viešųjų pirkimų auditavimas ir kontrolė
Reikšmingumas atliekant grupės auditą, audito
metu nustatytų iškraipymų vertinimas ir audito
rezultatų apibendrinimas bei patikimumo
nagrinėjimas.
Savivaldybių išorės audito vaidmuo
Inventorizacijos atlikimas ir turto vertinimas pagal
VSAFAS.

Išklausyta valandų
D.
B. Bara
A.
Bružienė
kaus
Kruglia
kienė
kovienė
6
-

Finansavimo
šaltinis

SKAT lėšos

8

-

-

SKAT lėšos

6,5

-

-

SKAT lėšos

8

8

8

SKAT lėšos

8

8

8

SKAT lėšos

6
5
6

6
-

6
-

SKAT lėšos
SKAT lėšos
SKAT lėšos

8
8

8
8

8
8

SKAT lėšos
SKAT lėšos

8
-

8
6

8
-

SKA ir SKAT lėšos
SKAT lėšos

Audito kokybės kontrolės sistema ir stebėsena
Tarnybos audito kokybės politiką, audito procedūras, peržiūros ir audito kokybės kontrolės
bendruosius reikalavimus nustato Tarnybos audito kokybės valdymo taisyklės, parengtos
vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu ir Valstybinio audito reikalavimais. Taisyklės parengtos
atsižvelgiant į tai, kad siekiant užtikrinti audito darbo kokybę, auditoriaus darbas visuose audito
etapuose turi būti prižiūrimas ir peržiūrimas.
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Audito darbo priežiūrą atlieka Savivaldybės kontrolieriaus pavedime atlikti auditą nurodytas
audito grupės vadovas. Vidinę audito peržiūrą, kurios tikslas yra patikrinti, ar pateikta teisinga audito
išvada apie finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, Savivaldybės lėšų ir turto valdymo,
naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams atlieka
Savivaldybės kontrolierius.
2015 metais Tarnyboje vykdyta nuolatinė audito kokybės užtikrinimo procedūrų
pakankamumo ir veiksmingumo stebėsena. Kiekvieno darbuotojo atliktos audito procedūros
prižiūrėtos ir peržiūrėtos, siekiant nustatyti, ar auditas atliekamas pagal audito planą ir programas,
atliktas darbas ir gauti rezultatai tinkamai pateikti darbo dokumentuose, išspręsti ir audito išvadoje
bei rekomendacijose pateikti visi svarbūs audito klausimai, pasiekti audito procedūrų tikslai,
padarytos išvados ir rekomendacijos atitinka darbo rezultatus ir pagrindžia nuomonę.
BAIGIAMASIS ŽODIS
Teikdama 2015 metų veiklos ataskaitą, noriu padėkoti visų audituotų subjektų vadovams ir
darbuotojams bei Kontrolės komiteto nariams už bendradarbiavimą ir geranorišką supratimą, mums
atliekant Tarnybos nuostatuose nustatytas funkcijas. Tikimės tolesnio konstruktyvaus dalykinio
bendravimo ir bendradarbiavimo. Iš Savivaldybės tarybos narių laukiame objektyvaus Tarnybos
veiklos vertinimo, pastabų ir pasiūlymų, kaip gerinti darbą. Bendromis mūsų visų pastangomis turime
siekti, kad Savivaldybės turtas būtų valdomas skaidriau, taupiau, efektyviau ir racionaliau.
Savivaldybės kontrolierė

Daiva Bružienė

