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SANTRAUKA
Užbaigę 2020 metus, apžvelgiame nuveiktus darbus, suplanuotus pagal Vietos savivaldos
įstatymo nuostatas. Rietavo savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos
ataskaita parengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9
dalies 15 punktą, skirta Rietavo savivaldybės tarybai, kuriai Savivaldybės Kontrolės ir audito
tarnyba (toliau – Kontrolės ir audito tarnyba) atskaitinga, ir gyventojams paaiškinti Kontrolės ir
audito tarnybos 2020 metų veiklos rezultatus. Mūsų siekis šiandien yra ne tik profesionaliai
įvertinti, kaip valdomas Savivaldybės turtas ir finansai, ar pastebėti padarytas klaidas. Atliktais
auditais skatiname teisingą, sėkmingą ir tikslingą išteklių panaudojimą, efektyvesnį valdymą, į
rezultatus orientuotą veiklą. Siekiame pastebėti ir skleisti gerąją patirtį, teiktų rekomendacijų
įgyvendinimu siekiame paskatinti viešąjį sektorių tobulėti, vykdyti teigiamus pokyčius valdymo
srityje. 2020 metais užbaigėme Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinių, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą, pateikėme išvadas
Savivaldybės tarybai. Savivaldybės 2019 metų konsoliduotosios biudžeto vykdymo ataskaitos
parengtos pagal teisės aktų reikalavimus, todėl pareiškėme besąlyginę nuomonę, nors
pastebėjimų turėjome. Dėl Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio,
Savivaldybės lėšų ir turto naudojimo pareiškėme sąlygines nuomones, nes nustatėme neišspręstų
veiklos, turto valdymo ir naudojimo problemų, neūkiškumo atvejų, klaidų ir pažeidimų.
Savivaldybės tarybai pateikėme išvadas dėl galimybės imti ilgalaikę paskolą investicijoms,
trumpalaikę paskolą apyvartinių lėšų trūkumui padengti ir dėl garantijos terminų pratęsimo VšĮ
„Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras“. Pradėjome 2020 metų Savivaldybės
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, biudžeto ir turto naudojimo auditą, užbaigėme bendrą
Valstybės kontrolės ir savivaldybių Kontrolės ir audito tarnybų sisteminį ilgalaikio
nekilnojamojo turto valdymo auditą, atlikome VšĮ ,,Rietavo turizmo ir verslo informacijos
centro“ veiklos vertinimo auditą. Visoms audituotoms įstaigoms pateikėme pastabas

ir

rekomendacijas, į kurias audituojami subjektai geranoriškai reagavo ir daugumą jų įgyvendino
dar audito metu. Daugiausiai pastebėjimų buvo susiję su buhalterine apskaita, klaidomis
ataskaitose, tačiau neišvengta ir turto, lėšų valdymo pažeidimų, neracionalaus išteklių naudojimo
atvejų. Nuolat vykdydami rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną, kuri trunka ne vienerius
metus, matome daug pozityvių pokyčių strateginio planavimo, biudžeto rengimo, buhalterinės
apskaitos organizavimo, turto valdymo ir kitose srityse.
Lietuvos Valstybės Kontrolė, vadovaudamasi savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų
atliktų auditų išorės priežiūros planu, 2020 metais atliko Rietavo savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos išorinę peržiūrą. Išorinės peržiūros laikotarpis buvo 2018-2019 metai. Peržiūros tikslas
– įvertinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos sukurtą audito kokybės kontrolės sistemą ir
atlikto audito kokybę, pareikšti nepriklausomą nuomonę. Ši peržiūra apėmė Kontrolės ir audito

tarnybos sukurtos audito kokybės užtikrinimo politikos ir procedūrų vertinimą ir atrinkto Rietavo
savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės biudžeto ir turto
naudojimo audito kokybės vertinimą. Džiaugiamės, LR valstybės kontrolės geru mūsų darbo
įvertinimu. Tai rodo, kad mūsų atliekamų auditų kokybė atitinka tarptautinių audito standartų
reikalavimus.
Glaudus bendradarbiavimas su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu, Savivaldybės
meru, Savivaldybės administracija ir audituojamais subjektais sprendžiant nustatytas problemas
padėjo sparčiau įgyvendinti mūsų rekomendacijas. Įgyvendindami 2020 metų Kontrolės ir audito
tarnybos veiklos planą, nuosekliai siekėme užsibrėžtų tikslų ir į 2021 metus atėjome pasirengę
naujiems darbams – užbaigę sisteminį Savivaldybės nekilnojamojo turto auditą galėjome ne tik
įvardinti valdymo trūkumus, bet ir, pasinaudodami kitų savivaldybių gerąja patirtimi, pateikti
rekomendacijas efektyvesniam Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymui. Nesumažės mūsų
dėmesys audituojamų subjektų vidaus kontrolės aplinkai, kad Savivaldybės biudžeto lėšos ir
turtas būtų naudojami efektyviai, rezultatyviai ir skaidriai. Pateikdama metinės veiklos
rezultatus, noriu padėkoti audituotų įstaigų darbuotojams, kurie geranoriškai padėjo mums gauti
informaciją, surinkti audito įrodymus, suformuluoti išvadas ir rekomendacijas. Dėkoju visiems
mūsų partneriams ir tikiu, kad vis daugiau žmonių supranta, jog visi siekiame to paties tikslo –
kad Savivaldybės lėšos ir kitas turtas duotų kuo daugiau naudos mūsų krašto žmonėms.
Informacija, susijusi su tarnybos veikla, yra vieša. Ji skelbiama Savivaldybės interneto
svetainėje www.rietavas.lt.

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Funkcijos
Kontrolės ir audito tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, prižiūrintis, 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 ištekliai. Kontrolės ir audito tarnyba, vykdydama jai pavestas funkcijas:
- atlieka išorės auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo
subjektuose ir Savivaldybės valdomose įmonėse;
- rengia ir Savivaldybės tarybai teikia išvadą dėl Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
- rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl
Savivaldybės paskolų ėmimo, viešojo ir privataus sektorių partnerystės;

- nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl
Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir
disponavimo juo.
Kontrolės ir audito tarnyba savo veikloje vadovaujasi Tarptautiniais audito standartais,
Valstybės kontrolieriaus patvirtintais Valstybinio audito reikalavimais, metodikomis.

Ištekliai
Pagrindiniai Kontrolės ir audito tarnybos ištekliai – personalas, jo kompetencija,
profesionalumas ir veiklai finansuoti Savivaldybės tarybos kasmet skiriami Savivaldybės
biudžeto asignavimai. 2020 metais Kontrolės ir audito tarnybai buvo patvirtinti du etatai, dirbo
du valstybės tarnautojai: Savivaldybės kontrolierė Janina Gedmintienė, turinti aukštąjį
universitetinį ekonominį

išsilavinimą ir 20 metų patirtį šiame darbe; vyresnioji specialistė

Dovilė Šarkauskaitė, turinti aukštąjį neuniversitetinį finansinį išsilavinimą, 7 metų patirtį
biudžetinių įstaigų apskaitos ir 2 metų darbo patirtį Kontrolės ir audito tarnyboje. Auditoriui
šiandien keliami labai aukšti profesiniai reikalavimai – ne tik gerai žinoti teisės aktus ir išmanyti
buhalterinę apskaitą, t. y. patikrinti finansines ataskaitas ir įrašus apskaitos registruose, bet ir būti
ekonomistu, analitiku, strategu. Pagrindinis Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų
mokymo tikslas – užtikrinti, kad tarnautojai, įgyvendindami Kontrolės ir audito tarnybos tikslus
ir uždavinius, būtų kvalifikuoti, įgytų naujausių žinių, lavintų laikmečio poreikius atitinkančius
įgūdžius. Įvertinant sudėtingą situaciją dėl paskelbto karantino ir apriboto judėjimo šalyje, mes
siekėme šio tikslo ir 2020 metais mokymai buvo suplanuoti atsižvelgiant į Kontrolės ir audito
tarnybos valstybės tarnautojų poreikius. Nuotoliniu būdu dalyvavome seminaruose ir kitose
mokymo priemonėse, išklausėme 83 akademines valandas mokymų.
Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planui vykdyti Savivaldybės taryba patvirtino 54,1
tūkst. Eur asignavimų. 94,8 proc. buvo asignavimų skirti ir panaudoti darbo užmokesčiui ir
socialinio draudimo įmokoms, kvalifikacijos tobulinimui išleidome 1,9 proc. asignavimų ir turtui
įsigyti – 1,5 proc. asignavimų.
1 lentelė. Savivaldybės biudžeto asignavimų panaudojimas 2019–2020 metais.
Asignavimų paskirtis
Iš viso asignavimų išlaidoms
Iš jų:
darbo užmokesčiui ir VSD įmokoms
Kvalifikacijos tobulinimui
Kitoms išlaidoms
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui
Iš viso asignavimų

2020 metų asignavimai (tūkst. Eur)
Patvirtinta
53,3

Panaudota
52,9

51,3
1,1
0,9
0,8
54,1

51,2
1,0
0,7
0,8
53,7

2019 metų asignavimai (tūkst.
Eur)
patvirtinta
Panaudota
50,7
50,6
48,9
0,9
0,9
0,8
51,5

48,7
0,9
1,0
0,7
51,3

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos buhalterinę apskaitą tvarko Savivaldybės
administracijos Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius. 2020 metais Kontrolės ir audito tarnybos
biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai parengti ir pateikti teisės aktų nustatyta tvarka
ir terminais.

Profesinė etika. Veiklos viešinimas
Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų elgesio taisyklėse nustatyti profesiniai
reikalavimai ir procedūros, užtikrinančios Vietos savivaldos įstatyme 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: valstybės tarnautojai neaudituoja
įstaigų, kuriose gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktai, deklaruoja viešuosius ir privačius
interesus, prieš pradedant auditą pildo Nešališkumo ir Nepriklausomumo deklaracijas. Auditai
atliekami objektyviai ir nešališkai, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai nedalyvauja
su einamomis pareigomis nesuderinamoje veikloje. Kontrolės ir audito tarnybos veikla yra
viešinama. Savivaldybės interneto svetainėje www.rietavas.lt skelbiama informacija apie
Kontrolės ir audito tarnybos veiklą: valstybės tarnautojų veiklos užduotys, funkcijos, darbo
užmokestis, metų veiklos planai ir ataskaitos, finansinės ataskaitos, atliktų auditų ataskaitos ir
išvados, Savivaldybės tarybai teikiamos išvados.

Audito kokybės užtikrinimas. Stebėsena po audito
Kontrolės ir audito tarnybos audito kokybės politiką, audito procedūras, peržiūros ir
audito kokybės kontrolės bendruosius reikalavimus nustato Tarnybos audito kokybės valdymo
taisyklės, parengtos vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Tarptautiniais audito standartais,
Valstybinio audito reikalavimais. 2020 metais Kontrolės ir audito tarnyboje vykdėme nuolatinę
audito kokybės užtikrinimo procedūrų pakankamumo ir veiksmingumo stebėseną. Atliktos
audito procedūros buvo prižiūrėtos ir peržiūrėtos taikant „keturių akių“ principą, siekiant
nustatyti, ar auditas atliekamas pagal audito planą ir programas, atliktas darbas ir gauti rezultatai
tinkamai pateikti darbo dokumentuose, išspręsti, audito išvadoje ir rekomendacijose pateikti visi
svarbūs audito klausimai, pasiekti audito procedūrų tikslai, padarytos išvados ir rekomendacijos
atitinka darbo rezultatus ir pagrindžia nuomonę. Vienas prioritetinių Kontrolės ir audito
tarnyboje siekių – didinti audito poveikį, tačiau tai priklauso ne tik nuo audito kokybės, bet ir
nuo audituojamo subjekto pastangų įgyvendinant rekomendacijas, todėl nuolat ieškome būdų
pokyčiams paskatinti.
Rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenai 2020 metais skyrėme ypač daug dėmesio ir
laiko. Rekomendacijų pateikimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas nustato Kontrolės ir

audito tarnybos atliktų auditų rekomendacijų pateikimo ir įgyvendinimo stebėsenos procesą. Šį
procesą sudaro du etapai:
Pirmas – rekomendacijos, pateiktos einamaisiais metais atlikus auditus.
Antras – rekomendacijos, kurios nebuvo įgyvendintos per metus.
Nuolatinėmis, kryptingomis ir atkakliomis priemonėmis siekiame, kad rekomendacijų
įgyvendinimas būtų orientuotas į laukiamą rezultatą, o ne į procesą. Kai kurioms
rekomendacijoms įgyvendinti reikia laiko, finansinių išteklių, todėl apie jų įgyvendinimą galima
kalbėti tik praėjus keleriems metams (pvz., kelių inventorizacija). Tačiau yra ir tokių
rekomendacijų, kurių įgyvendinimas priklauso tik nuo įstaigos noro ir pastangų, todėl

jų

neįvykdymo priežastys mums nesuprantamos.

2020 metų veiklos planas
Kontrolės ir audito tarnybos veiklos mastas kasmet nustatomas Savivaldybės
kontrolieriaus patvirtintame, su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu suderintame, veiklos
plane. Veiklos planą rengiame atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos teisės aktuose Tarnybai
nustatytą kompetenciją, vadovaudamiesi prioritetų parinkimo, išankstinio tyrimo, objektyvumo,
nešališkumo, apolitiškumo ir audito sudėtingumo vertinimo principais.
Rengdami 2020 metų veiklos planą, atlikome Kontrolės ir audito tarnybai teisės aktais
nustatytų privalomų ir kitų funkcijų analizę, įvertinome Kontrolės ir audito tarnyboje gautą
informaciją ir audito poreikį, Tarnybos žmogiškuosius išteklius. Savivaldybės tarybos Kontrolės
komitetas 2019 m. lapkričio 13 d. pritarė Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planui.
Siekiant efektyviai vykdyti savo funkcijas ir gauti pakankamai informacijos audito
išvadoms pagrįsti, auditus planuojame remdamiesi audito strateginio planavimo metodika,
sukaupta patirtimi, audituojamų subjektų veiklos rizikos vertinimu.
Kaip ir kiekvienais metais, 2020 metais parengėme audito strategiją, kurioje suplanavome
audito sritis, apimtis ir audituojamus subjektus. Rengiant audito strategiją stengėmės apimti
reikšmingas ir rizikingas viešojo sektoriaus finansines ir veiklos sritis, išanalizavome jose
esančias problemas. Kiekvieną riziką atskirai vertinome pagal atitiktį prioritetams, masto,
svarbos ir galimybės audituoti kriterijus.
Atlikdami finansinius (teisėtumo) auditus, kompleksiškai vertinome, ar audituojamas
subjektas savo veiklą vykdo vadovaudamasis taupumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais,
ar tinkamai atlieka jam patikėtas užduotis, ar ekonomiškai naudoja skirtus finansinius išteklius.
Parengta audito strategija, kartu su darbo planu, buvo pristatyta Savivaldybės tarybos
Kontrolės komitetui. Suderinus numatytas audituoti sritis ir subjektus, darbo planas patvirtintas ir
iki lapkričio 15 d. pateiktas susipažinti LR valstybės kontrolei. Kontrolės ir audito tarnybos
2020 metų veiklos planas paskelbtas Savivaldybės interneto svetainėje www.rietavas.lt Visi

suplanuoti 2020 metų darbai atlikti laiku. Atliktų auditų ataskaitos ir išvados pateiktos
audituotiems subjektams, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, audito
rezultatai pristatyti Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui.

Prevencinė veikla
Kontrolės ir audito tarnyba nėra tik vertinanti institucija. Naudodamiesi tuo, kad mūsų
atliekami auditai yra asignavimų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais gerosios
patirties (taip pat ir informacijos apie sistemines klaidas) kaupimo šaltinis, mes stengiamės ne tik
įvardinti audituojamų subjektų daromas klaidas, bet ir skleisti informaciją apie geriausius
pasiekimus.
Siekdami, kad tinkamai ir tikslingai būtų naudojamas Savivaldybės materialusis ir
finansinis turtas, kad kuo mažiau būtų daroma pažeidimų jį apskaitant, vykdome prevencinę
veiklą. Kasmet, teikdami ataskaitas audituojamiems subjektams, atkreipiame dėmesį į
dažniausiai pasikartojančias problemas, pateikiame pastebėjimų suvestinę ir informaciją apie jų
įgyvendinimą.
Įgyvendindami veiklos viešumo principą, o kartu ir siekdami padidinti atliekamų auditų
poveikį, pabrėžti audito svarbą, Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitas ir visas atliktų
auditų ataskaitas viešiname Savivaldybės interneto svetainėje. Visi audituojami subjektai turi
galimybę susipažinti su nustatytomis klaidomis, teisės aktų pažeidimais, gali įvertinti kylančias
grėsmes, riziką ir savo srityje, taisyti klaidas ir ateityje jų išvengti.
Seminarų ir mokymų metu įgytomis žiniomis pasidalijame su biudžetinių įstaigų
vadovais, buhalteriais, juos konsultuodami, padėdami išspręsti jiems iškylančias problemas.

Vidaus administravimo funkcijos
Kontrolės ir audito tarnyba yra biudžetinė įstaiga, todėl be įstatymais priskirtų audito ir
kontrolės funkcijų vykdėme įstaigos vidaus administravimo funkcijas.
Savivaldybės

kontrolierius

išleido

įsakymus

veiklos,

personalo,

atostogų

ir

komandiruočių klausimais, parengėme ir išsiuntėme raštus įvairiais tarnybos veiklos klausimais,
parengėme ir patvirtinome vidaus tvarkas, taisykles, audito vadovus, sutvarkėme tarnybos
archyvą – suderinome ir patvirtinome 2019 metais užbaigtų bylų apskaitos dokumentus,
suderinome ir patvirtinome įstaigos dokumentacijos planą 2021 metams ir t. t.
Savivaldybės kontrolierius dalyvavo Savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiuose.

Bendradarbiavimas
Įgyvendindami savo funkcijas, bendradarbiaujame su Savivaldybės taryba, Kontrolės
komitetu, Savivaldybės meru, Savivaldybės administracija, audituojamais subjektais. Tobulinant
viešojo sektoriaus audito kokybę ir siekiant bendrų rezultatų, pastaraisiais metais ypač glaudžiai
bendradarbiaujame su Valstybės kontrole – siekdami išvengti darbų dubliavimo, keičiamės
informacija apie auditų strategiją, rizikas, auditų procedūras ir jų rezultatus. Valstybės kontrolei
pateikėme išvadą dėl Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio. Iš Valstybės
kontrolės taip pat gauname informaciją apie Savivaldybėje atliekamo valstybinio finansinio
(teisėtumo) audito rezultatus ir kitą su auditais susijusią informaciją.
2019 metų rugsėjo mėnesį kartu su kitų savivaldybių Kontrolės ir audito tarnybomis,
buvo pasirašytas susitarimas su Valstybės kontrole dėl bendro projekto – savivaldybių
nekilnojamojo turto audito. Toks projektas šalyje buvo vykdomas pirmą kartą. Auditą baigėme
2020 metų spalio mėnesį. Šis auditas padėjo nustatyti, ar savivaldybėse yra sudaromos
galimybės spręsti nekilnojamojo turto valdymo problemas. Manome, kad dviejų nepriklausomų
išorės audito institucijų bendras sisteminis savivaldybių nekilnojamojo turto auditas ne tik labiau
atskleidė šio turto valdymo problemas, bet ir, pasinaudojant vieniems kitų patirtimi, sudarė
pagrindą pateikti rekomendacijas efektyvesniam savivaldybių nekilnojamojo turto valdymui.
Bendradarbiaujame su kitų savivaldybių Kontrolės ir audito tarnybomis, pasidalijame
patirtimi, aptariame dažniausiai pasitaikančius pažeidimus, kitus aktualius klausimus.
Savivaldybių kontrolierių asociacija, kurios nare yra ir mūsų Kontrolės ir audito tarnyba,
jau daugiau kaip dešimt metų yra Europos regionų išorės audito institucijų organizacijos –
EURORAI narė. Asociacijos atstovai dalyvauja EURORAI darbe ir įgyja tarptautinės patirties
audito srityje, kuria pasidalija su visais asociacijos nariais. Europos regionų audito institucijos
kiekvienoje šalyje vykdo panašią misiją, kaip ir mūsų šalies Kontrolės ir audito tarnybos, todėl
bendradarbiavimas su kitų šalių, kitų savivaldybių, Valstybės kontrolės auditoriais yra ne tik
vienas iš būdų pasitikrinti save kitų auditorių atžvilgiu, bet ir pasisemti audito atlikimo, veiklos
organizavimo ir vykdymo patirties.

VEIKLOS REZULTATAI

Savivaldybės tarybai pateiktos išvados ir ataskaitos
Įgyvendindami Vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatas, 2020 metais
parengėme ir Savivaldybės tarybai pateikėme tris išvadas:

▪ Išvadą ir audito ataskaitą dėl Rietavo savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių
ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Audito
išvadoje pateikėme tris nuomones:
Besąlyginę nuomonę – dėl Savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio,
nes ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.
Sąlyginę nuomonę – dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams, nes nustatėme neteisingos ilgalaikio
turto įsigijimo ir užpajamavimo, atsargų įsigijimo ir užpajamavimo tvarkos pažeidimų, faktų, kai
turto inventorizacija atliekama formaliai ir ilgalaikis turtas grupuojamas neteisingai.
Sąlyginę nuomonę

dėl Savivaldybės 2019 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų

rinkinio, nes nustatėme Finansinės būklės ataskaitoje (ilgalaikio, biologinio ir trumpalaikio
turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto straipsniuose) ir Veiklos rezultatų
ataskaitoje (pagrindinės ir kitos veiklos pajamų ir sąnaudų straipsniuose) duomenų iškraipymų,
įskaitant sumas, kurių teisingumo negalėjome patvirtinti ir kuriuos lėmė iškraipymai žemesniojo
lygio viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkiniuose.
▪ Išvadą dėl Rietavo savivaldybės galimybės pratęsti suteiktos 60,0 tūkst. Eur paskolos
garantijos grąžinimo terminą VšĮ „Rietavo turizmo ir verslo informacinis centras“. Išanalizavę
Savivaldybei nustatytus garantijų limitus, Centro finansinius rodiklius ir nustatę, kad jis pajėgus
įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus, pateikėme Savivaldybės tarybai išvadą – jeigu
Centras laiku

įvykdys visus sutartinius įsipareigojimus ir nesikeis Savivaldybės biudžeto

apimtis, Rietavo savivaldybės taryba gali priimti sprendimą dėl 60,0 tūkst. Eur suteiktos
garantijos termino pratęsimo.
▪ Išvadą dėl Rietavo savivaldybės galimybės imti iš LR finansų ministerijos iki 400,0
tūkst. Eur trumpalaikę paskolą apyvartinių lėšų trūkumui dengti. Įvertinome Savivaldybės
skolinių ir kitų įsipareigojimų būklę 2020 m. I ketvirtį, išanalizavome, ar Seimo patvirtinti
skolinimosi limitai leidžia Savivaldybei prisiimti trumpalaikius skolinius įsipareigojimus ir
pateikėme Savivaldybės tarybai išvadą, kad Savivaldybė gali imti trumpalaikę
apyvartinių lėšų trūkumui dengti.

paskolą

Stebėsenos rezultatai
Kiekvieno audito metu rekomenduojame, ką reikėtų pakeisti, patobulinti, kad
netinkamos veiklos atvejai viešajame sektoriuje būtų ištaisyti ir nesikartotų. Kaskart teikiant
rekomendacijas, jas deriname su audituojamu subjektu, prašome įvardyti numatomas jų
įgyvendinimo priemones ir terminus. Ar to bus pasiekta, labiausiai priklauso nuo audituojamo
subjekto, kuriam buvo pateikta rekomendacija, veiksmų, o neretai – ir požiūrio. Rekomendacijų
įgyvendinimo stebėseną pradedame užbaigę auditą. Nuolatinis dėmesys įvardintoms įstaigų
veiklos problemoms padeda ne tik greičiau jas išspręsti, bet ir suvaldyti ne vieną nustatytą riziką
Atliktų auditų ir patikrinimų metu pateiktų rekomendacijų ir jų įgyvendinimo detali
informacija pateikta Ataskaitos 1 priede.

PRIORITETAI 2021 METAMS
Mūsų nepertraukiamai vykdomas Viešojo sektoriaus rizikos veiksnių stebėjimas ir
vertinimas, paremtas profesine patirtimi, leidžia nustatyti problemas ir grėsmes.
Pirmąja prioritetine sritimi, kaip ir ankstesniais metais, išlieka Savivaldybės turtas. Ši
sritis labai plati, bet, atsižvelgdami į stebėsenos rezultatus ir jau atliktą sisteminį nekilnojamojo
turto valdymo auditą, didžiausią dėmesį skirsime ilgalaikiam turtui, jo valdymo, naudojimo ir
apskaitos problemoms. Kita reikšminga sritis – darbo užmokestis.
Darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms skirti asignavimai sudaro
didžiąją dalį Savivaldybės biudžeto išlaidų. Be to, tai rizikinga sritis, nes kasmet nustatome
pažeidimų darbo užmokesčio srityje. Sieksime, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų
naudojamos efektyviai, rezultatyviai ir skaidriai.
Toliau rūpinsimės atliekamo audito kokybe. Kelsime kvalifikaciją, tobulinsime audito
atlikimo metodus. Sieksime būti ne tik vertintojais, bet ir aktyviais patarėjais ir pagalbininkais,
skatinančiais

viešojo

sektoriaus

pažangą

ir

prevencinį

audito

poveikį,

stiprinsime

bendradarbiavimą ir komunikavimą su audituojamais subjektais, Savivaldybės administracija.
Tikime, kad mūsų audito rezultatai paskatins esminius pokyčius ir bus reikšminga pagalba
institucijų, įstaigų vadovams priimant sprendimus dėl veiklos efektyvumo didinimo ir
atsakomybės principu grįsto viešojo sektoriaus valdymo.

Savivaldybės kontrolierė

Janina Gedmintienė

PRIEDAS Nr. 1

AUDITUOTIEMS SUBLEKTAMS 2020 METAIS PATEIKTOS REKOMENDACIJOS IR JŲ
ĮGYVENDINIMAS
Audito rekomendacijos turinys

Įgyvendinta

Neįgyvendinta

Pastabos

Rietavo savivaldybės administracija
Numatyti reikalingas priemones, kad metinė inventorizacija
būtų atliekama išsamiai ir atsakingai, o jos rezultatai galėtų
būti efektyviai panaudoti siekiant tikslios ir teisingos
Savivaldybės turto apskaitos

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2021-02-20
raštu Nr. B5-2

Numatyti priemones, kurios užtikrintų teisingą ir tinkamą
ilgalaikio turto apskaitą, jo teisingą atvaizdavimą finansinėse
ataskaitose ir racionalų turto valdymą

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2021-02-20
raštu Nr. B5-2

Nustatyti reikalingas priemones, kad vietinės reikšmės kelių
(gatvių) ir biologinio turto apskaita būtų tvarkoma teisingai
ir tiksliai

Iš dalies

Kelių (gatvių) apskaitą
vykdo seniūnijos

Organizuoti Savivaldybės želdynų ir želdinių inventorizaciją
pagal Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos
taisyklių reikalavimus

Iš dalies

Želdinių ir želdynų
apskaita perduota
seniūnijoms

Numatyti priemones, kad buhalterinė apskaita būtų
tvarkoma
vadovaujantis
nustatytais
teisės
aktų
reikalavimais, užtikrintų tikslų ir teisingą duomenų
pateikimą biudžeto vykdymo ir finansinėse ataskaitose

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2021-02-20
raštu Nr. B5-2

Spręsti klausimą dėl pavaldžių biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos kokybės užtikrinimo, teisingo
apskaitos organizavimo ir įvertinti atvejus, kai nebuvo
galima įsitikinti finansinių ataskaitų rinkinių duomenų
teisingumu

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2021-02-20
raštu Nr. B5-2

Imtis priemonių, kad visų grupės subjektų apskaitos politika
būtų suderinta su kontroliuojančiu subjektu, įskaitant tam
tikrų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimą (pvz.,
ilgalaikio turto vieneto teisingas priskyrimas tam tikrai
ilgalaikio turto grupei, nusidėvėjimo normatyvo taikymas) ir
teisingą biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių
sudarymą

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2021-02-20
raštu Nr. B5-2

Numatyti reikalingas priemones, kad metinė inventorizacija
būtų atliekama išsamiai ir atsakingai, o jos rezultatai galėtų
būti efektyviai panaudoti siekiant tikslios ir teisingos
Savivaldybės turto apskaitos

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2020-12-28
Nr. V2-124

Numatyti priemones, kurios užtikrintų teisingą ir tinkamą
ilgalaikio turto apskaitą, jo teisingą atvaizdavimą finansinėse
ataskaitose ir racionalų turto valdymą

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2020-12-28
Nr. V2-124

Nustatyti reikalingas priemones, kad vietinės reikšmės kelių
(gatvių) ir biologinio turto apskaita būtų tvarkoma teisingai
ir tiksliai

Iš dalies

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2020-12-28
raštu Nr. V2-124

Organizuoti Savivaldybės želdynų ir želdinių inventorizaciją
pagal Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos
taisyklių reikalavimus

Iš dalies

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2020-12-28

Rietavo miesto seniūnija

Audito rekomendacijos turinys

Įgyvendinta

Neįgyvendinta

Pastabos
Nr. V2-124

Numatyti priemones, kad buhalterinė apskaita būtų
tvarkoma vadovaujantis nustatytais teisės aktų reikalavimais,
užtikrintų tikslų ir teisingą duomenų pateikimą biudžeto
vykdymo ir finansinėse ataskaitose

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2020-12-28
Nr. V2-124

Spręsti klausimą dėl pavaldžių biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos kokybės užtikrinimo, teisingo
apskaitos organizavimo ir įvertinti atvejus, kai nebuvo
galima įsitikinti finansinių ataskaitų rinkinių duomenų
teisingumu

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2020-12-28
Nr. V2-124

Imtis priemonių, kad visų grupės subjektų apskaitos politika
būtų suderinta su kontroliuojančiu subjektu, įskaitant tam
tikrų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimą (pvz.
ilgalaikio turto vieneto teisingas priskyrimas tam tikrai
ilgalaikio turto grupei, nusidėvėjimo normatyvo taikymas) ir
teisingą biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių
sudarymą

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2020-12-28
Nr. V2-124

Numatyti reikalingas priemones, kad metinė inventorizacija
būtų atliekama išsamiai ir atsakingai, o jos rezultatai galėtų
būti efektyviai panaudoti siekiant tikslios ir teisingos
Savivaldybės turto apskaitos

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2020-06-08
raštu Nr. S-37

Numatyti priemones, kurios užtikrintų teisingą ir tinkamą
ilgalaikio turto apskaitą, jo teisingą atvaizdavimą finansinėse
ataskaitose ir racionalų turto valdymą

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2020-06-08
raštu Nr. S-37

Numatyti priemones, kad buhalterinė apskaita būtų
tvarkoma vadovaujantis nustatytais teisės aktų
reikalavimais, užtikrintų tikslų ir teisingą duomenų
pateikimą biudžeto vykdymo ir finansinėse ataskaitose

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2020-06-08
raštu Nr. S-37

Spręsti klausimą dėl pavaldžių biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos kokybės užtikrinimo, teisingo
apskaitos organizavimo ir įvertinti atvejus, kai nebuvo
galima įsitikinti finansinių ataskaitų rinkinių duomenų
teisingumu

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2020-06-08
raštu Nr. S-37

Imtis priemonių, kad visų grupės subjektų apskaitos politika
būtų suderinta su kontroliuojančiu subjektu, įskaitant tam
tikrų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimą (pvz.,
ilgalaikio turto vieneto teisingas priskyrimas tam tikrai
ilgalaikio turto grupei, nusidėvėjimo normatyvo taikymas) ir
teisingą biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių
sudarymą

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2020-06-08
raštu Nr. S-37

Numatyti reikalingas priemones, kad metinė inventorizacija
būtų atliekama išsamiai ir atsakingai, o jos rezultatai galėtų
būti efektyviai panaudoti siekiant tikslios ir teisingos
Savivaldybės turto apskaitos

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2021-03-02
raštu Nr. R3-10

Numatyti priemones, kurios užtikrintų teisingą ir tinkamą
ilgalaikio turto apskaitą, jo teisingą atvaizdavimą finansinėse
ataskaitose ir racionalų turto valdymą

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2021-03-02
raštu Nr. R3-10

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla

Audito rekomendacijos turinys

Įgyvendinta

Neįgyvendinta

Numatyti priemones, kad buhalterinė apskaita būtų
tvarkoma
vadovaujantis
nustatytais
teisės
aktų
reikalavimais, užtikrintų tikslų ir teisingą duomenų
pateikimą biudžeto vykdymo ir finansinėse ataskaitose

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2021-03-02
raštu Nr. R3-10

Imtis priemonių, kad visų grupės subjektų apskaitos politika
būtų suderinta su kontroliuojančiu subjektu, įskaitant tam
tikrų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimą (pvz.,
ilgalaikio turto vieneto teisingas priskyrimas tam tikrai
ilgalaikio turto grupei, nusidėvėjimo normatyvo taikymas) ir
teisingą biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių
sudarymą

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2021-03-02
raštu Nr. R3-10

Užtikrinti, kad Konsoliduotųjų biudžeto ataskaitų rinkinio ir
biudžetinių įstaigų ataskaitų duomenys būtų teisingi ir
patikimi

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2020-12-30
raštu Nr. 2020/041

Numatyti reikalingas priemones, kad metinė inventorizacija
būtų atliekama išsamiai ir atsakingai, o jos rezultatai galėtų
būti efektyviai panaudoti siekiant tikslios ir teisingos
Savivaldybės turto apskaitos

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2020-12-30
raštu Nr. 2020/041

Numatyti priemones, kurios užtikrintų teisingą ir tinkamą
ilgalaikio turto apskaitą, jo teisingą atvaizdavimą finansinėse
ataskaitose ir racionalų turto valdymą

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2020-12-30
raštu Nr. 2020/041

Organizuoti Savivaldybės želdynų ir želdinių inventorizaciją
pagal Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos
taisyklių reikalavimus

Iš dalies

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2020-12-30
raštu Nr. 2020/041

Numatyti priemones, kad buhalterinė apskaita būtų
tvarkoma vadovaujantis nustatytais teisės aktų reikalavimais,
užtikrintų tikslų ir teisingą duomenų pateikimą biudžeto
vykdymo ir finansinėse ataskaitose

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2020-12-30
raštu Nr. 2020/041

Spręsti klausimą dėl pavaldžių biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos kokybės užtikrinimo, teisingo
apskaitos organizavimo ir įvertinti atvejus, kai nebuvo
galima įsitikinti finansinių ataskaitų rinkinių duomenų
teisingumu

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2020-12-30
raštu Nr. 2020/041

Imtis priemonių, kad visų grupės subjektų apskaitos politika
būtų suderinta su kontroliuojančiu subjektu, įskaitant tam
tikrų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimą (pvz.,
ilgalaikio turto vieneto teisingas priskyrimas tam tikrai
ilgalaikio turto grupei, nusidėvėjimo normatyvo taikymas) ir
teisingą biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių
sudarymą

+

Rekomendacijos
įgyvendinimas
patvirtintas 2020-12-30
raštu Nr. 2020/041

Pastabos

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

