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RIETAVO SAVIVALDYBöS KONTROLöS IR AUDITO TARNYBOS
2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I.

TARNYBOS FUNKCIJOS IR TIKSLAI

Rietavo savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnyba (toliau – tarnyba) yra Savivaldyb÷s
tarybai atskaitingas
administracijoje,

juridinis asmuo, įsteigtas išor÷s auditui ir kontrolei Savivaldyb÷s
Savivaldyb÷s

administravimo

subjektuose

ir

Savivaldyb÷s

kontroliuojamose įmon÷se atlikti.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato pagrindinius principus,
kuriais grindžiama tarnybos veikla: nepriklausomumo, teis÷tumo, viešumo, objektyvumo ir
profesionalumo.
Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Valstyb÷s kontrolieriaus patvirtintais Valstybinio
audito reikalavimais, Valstyb÷s kontrol÷s parengtomis metodikomis ir kitais teis÷s aktais.
Audito darbas reikalauja plataus spektro specialių žinių, praktinių įgūdžių. Tod÷l viena iš
pagrindinių vertybių yra profesinis tobul÷jimas. Dirbant šį sud÷tingą darbą būtina nuolat
gilinti žinias ir tobulinti įgūdžius, dom÷tis gera praktika ir sugeb÷ti ją taikyti savo darbe.
2010 metais dalyvauta mokymo projekte ,,Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“, įgyvendinant priemonę ,,Savivaldybių institucijų
ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, išklausyta 80 ak. val. mokymo.
Atsižvelgdamas į dažniausiai pasitaikančius teis÷s aktų pažeidimus, trūkumus ir
iškylančius naujus teis÷s aktų bei aplinkos reikalavimus, valstyb÷s kontrolierius 2010
metais ne kartą keit÷ ir pild÷ Finansinio audito vadovą, kuriuo pagal Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 27 str. 5 d. atlikdamos auditus vadovaujasi savivaldyb÷s
kontrol÷s ir audito tarnybos. Finansinio audito vadove numatyti nauji veiksniai, į kuriuos
reik÷jo atsižvelgti planuojant auditą, vertinant vidaus kontrolę, l÷šų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teis÷tumą, apibendrinant audito rezultatus ir pateikiant juos
audito ataskaitoje bei išvadoje.

Kontrol÷s ir audito tarnybos darbas organizuojamas pagal patvirtintą metinį veiklos
planą, kuris svarstomas Kontrol÷s komitete. Šis planas pateikiamas ir Valstyb÷s kontrolei.

Kontrol÷s ir audito tarnybos metin÷s veiklos ataskaita parengiama vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Rietavo savivaldyb÷s tarybos veiklos
reglamentu bei Kontrol÷s ir audito tarnybos veiklos nuostatais.
Tarnyba bendradarbiauja su Savivaldyb÷s meru, Savivaldyb÷s administracija,
Savivaldyb÷s tarybos Kontrol÷s komitetu, Valstyb÷s kontrole, Savivaldybių kontrolierių
asociacija ir kitomis audito ir kontrol÷s įstaigomis.
Tobulinant viešojo sektoriaus audito kokybę, buvo bendradarbiaujama ne tik su
Valstyb÷s kontrole, bet ir su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Vidaus auditorių
asociacija ir Lietuvos auditorių rūmais. Šį bendradarbiavimą įtvirtino 2010 m. gruodžio 30
d. pasirašytas tarpusavio susitarimas, kuriame numatyti konkretūs bendradarbiavimo
uždaviniai. Tarnybai ypač svarbus bendradarbiavimas su Valstyb÷s kontrole tuo aspektu,
kad abiem šalims Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomyb÷s įstatymo 30 str.
yra pavesta atlikti viešojo sektoriaus subjektų metinių ataskaitų rinkinių ir (arba) viešojo
sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotų ataskaitų rinkinių auditą. Nuo 2012 metų
pagal min÷to įstatymo 18 str. taps privalu sudaryti nurodytų ataskaitų Nacionalinį rinkinį,
kurio sud÷tinių dalių auditus atliks tiek Valstyb÷s kontrol÷, tiek savivaldybių kontrol÷s ir
audito tarnybos. Siekiant užtikrinti, kad Savivaldyb÷s konsoliduotų ataskaitų rinkinio
auditas būtų atliktas kokybiškai ir profesionaliai, kad visiškai ir laiku būtų įgyvendinti kiti
priskirti uždaviniai ir funkcijos būtų įgyvendintos iki galo ir laiku, kompetencijos ir
kvalifikacijos tobulinimo poreikis ir toliau išliks prioritetiniu uždaviniu.

II. TARNYBOS STATUSAS, UŽDAVINIAI, VEIKLOS PRINCIPAI

Lietuvos Respublika, siekdama naryst÷s Europos Sąjungoje, Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2000 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1487 įsipareigojo užtikrinti, kad būtų
reikiamos valdymo kontrol÷s sistemos ir procedūros (apskaitos ir ataskaitų teikimo
standartai (nuostatai), apskaitos sistemos, veiktų vidaus audito sistema, auditas būtų
nepriklausomas, veiktų sistema, užkertanti kelią pažeidimams ir įgalinanti imtis veiksmų.
Savivaldyb÷s bei visų jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų
juridinių asmenų auditus atlieka keturios institucijos. Tai trys išor÷s audito grandys:
•

Valstyb÷s kontrol÷, kuri, atlikdama savo funkcijas savivaldyb÷s mastu, audituoja

valstyb÷s biudžeto l÷šų, skiriamų savivaldybių biudžetams, naudojimą, savivaldybių
biudžetų vykdymą ir turto valdymą, naudojimą bei disponavimą juo;
•

Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnyba, kurios veiklos tikslas – siekti, kad

savivaldyb÷s turtas ir patik÷jimo teise valdomas valstyb÷s turtas būtų naudojamas ir
valdomas teis÷tai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai, prižiūr÷ti, kaip vykdomas
patvirtintas savivaldyb÷s biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai;
•

audito įmon÷s, teikiančios audito paslaugas Savivaldyb÷s kontroliuojamoms

bendrov÷ms ir viešosioms įstaigoms;
ir vidaus audito grandis:
•

Centralizuotas vidaus audito skyrius, kurio atliekamas vidaus auditas – viešojo juridinio

asmens vidaus kontrol÷s sistemos dalis, kurios d÷ka siekiama užtikrinti viešojo juridinio
asmens veiklos gerinimą.

Visos šios audito grandys Savivaldyb÷je kol kas veikia pakankamai individualiai tiek
atlikdamos auditus, tiek teikdamos savo audito ataskaitas ir (ar) išvadas.
Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybos uždaviniai:
 atlikti Savivaldyb÷s administracijos, Savivaldyb÷s administravimo subjektų bei
Savivaldyb÷s kontroliuojamų įmonių finansinius ir veiklos auditus;
 vykdyti Savivaldyb÷s turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kontrolę;
 nustatyti Savivaldyb÷s viešojo administravimo subjektų administracin÷s veiklos kokybę
bei efektyvumą, vidaus kontrol÷s sistemos patikimumą ir teikti rekomendacijas jai gerinti;
▪ vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų audito metu nustatyti
teis÷s aktų pažeidimai.
Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Valstybinio audito reikalavimais.
Valstybinio audito reikalavimai parengti, laikantis Vietos savivaldos įstatymo, Tarptautin÷s
aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos INTOSAI standartų bei Auditorių rūmų
parengtų Nacionalinių audito standartų reikalavimu. Šie standartai skelbia, kad auditoriai
privalo būti nepriklausomi nuo subjekto, kuriame atliekamas auditas ir kitų suinteresuotų
grupių, niekas negali nurodyti, kaip planuoti ir atlikti auditą, kokias sritis pasirinkti.
Auditoriai turi stengtis būti politiškai neutralūs, objektyvūs ir nešališki. Tai reiškia, kad
auditorių elgesys tur÷tų didinti, o ne mažinti jų nepriklausomumą. Savivaldyb÷s Kontrol÷s
ir audito tarnyba jai pavestas funkcijas gali įgyvendinti objektyviai ir efektyviai tik tuo
atveju, jei ji yra nepriklausoma ir apsaugota nuo pašalin÷s įtakos. Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatyme ir Nacionaliniuose audito standartuose išd÷styti pagrindiniai
principai: nepriklausomumo, teis÷tumo, viešumo, objektyvumo, profesionalumo, kuriais
grindžiama Tarnybos veikla. Kontrolieriai, atliekantys auditus pagal valstybinio audito
reikalavimus, turi teisę, vadovaudamiesi Valstyb÷s kontrol÷s parengtomis metodikomis,
savarankiškai parengti audito programas, pasirinkti audito procedūras, nustatyti veiklos
prioritetus. Visas audito darbas privalo būti įformintas darbo dokumentais, kurie padeda

planuoti ir atlikti auditą, objektyviai parengti audito ataskaitą ir išvadą pateikiant tik
nustatytus reikšmingus dalykus.
Audito praktika rodo, kad vienas iš pagrindinių nepriklausomumo principų
yra veiklos viešinimas, informacijos apie biudžeto l÷šų ir turto naudojimą pateikimas
visuomenei – pagrindiniam šios informacijos vartotojui. Veiklos viešumas daro teigiamą
poveikį, padeda įgyvendinti rekomendacijas, pabr÷žia kontrol÷s ir audito svarbą.

III. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR PLANAVIMAS

Savivaldyb÷s tarybos sprendimu Tarnybai nustatyta 1 pareigyb÷. Šis pareigybių
skaičius nesikeit÷ nuo 2000 metų.
Savivaldyb÷s biudžeto asignavimų, išlaidų ir įsipareigojimų, materialiojo turto
apimčių, viešojo sektoriaus apskaitos pokyčiai ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo pakeitimai, plečiantys tarnybos kompetenciją, daro įtaką tarnybos darbo
apimtims. Did÷jant darbo apimtims, tarnybos žmogiškieji ištekliai nesikeičia. Atliekant
išor÷s auditą (finansinį ir veiklos) ir vykdant kontrol÷s funkcijas, keliami ypač aukšti
profesiniai ir kvalifikaciniai reikalavimai.
Tarnyboje dirbant tik vienam darbuotojui, negalima atlikti didesn÷s apimties
auditų. Sud÷tinga planuoti auditus institucijos lygiu ir paskirstyti darbo dienas auditams
atlikiti. Tai lemia darbo sud÷tingumą ir didelį darbo krūvį. Savivaldyb÷s Kontrol÷s ir audito
tarnybos veiklos profesionalumo principo įgyvendinimą užtikrina profesin÷ patirtis,
kompetencija, kvalifikacijos k÷limas, nuolatinis profesinių geb÷jimų ugdymas, įgūdžių
formavimas bei tobulinimas. Stengiamasi nuolat tobulinti audito procedūrų sistemą.
Siekiant įgyvendinti aukštus audito kokyb÷s reikalavimus, būtina tolygi veiksmų seka,
pagrįsta žmogiškaisiais ištekliais, laiko grafiku ir l÷šomis. Tačiau dažnai reikia spartinti
procedūras, o tai neigiamai atsiliepia audito kokybei. Audito kokyb÷s valdymas turi
užtikrinti, kad auditas bus atliktas laiku ir pagal nustatytus reikalavimus bei parengta
kokybiška, įrodymais pagrįsta

audito ataskaita ir audito išvada. Valstybinio audito

reikalavimai nustato vidinę ir išorinę auditų kokyb÷s peržiūros (vertinimo) sistemą. Vidinę
detaliąją audito kokyb÷s peržiūrą atlieka Savivaldyb÷s kontrolierius arba kitas Tarnybos
darbuotojas, nenagrin÷jęs konkretaus klausimo. Vidin÷ detalioji audito kokyb÷s peržiūra
atliekama per visą audito procesą, nagrin÷jant ir vertinant kito darbuotojo parengtus audito
planavimo ir kitus darbo dokumentus bei audito ataskaitos projektą. Visa tai reikalauja
papildomų audito darbo laiko sąnaudų. Išorinę audito kokyb÷s peržiūrą atlieka Valstyb÷s
kontrol÷. Valstyb÷s kontrol÷ 2010 metais atliko Tarnybos auditų išorinę peržiūrą, kurios

tikslas – įvertinti audito institucijos audito kokyb÷s užtikrinimo politiką ir procedūras,
susijusias su bendra audito veikla, ir jų veiksmingumą, siekiant paskleisti geros audito
patirties pavyzdžius, nustatyti auditorių mokymo sritis, pateikti patikimą informaciją apie
atliekamo audito kokybę. Audito kokyb÷s politikos ir procedūrų veiksmingumas buvo
vertinamas institucijos ir audito lygiu, pateiktos išvados ir rekomendacijos. Išvadoje
teigiama, kad Tarnyboje ne visiškai sukurta sistema, galinti užtikrinti, kad visi auditai būtų
atliekami pagal Valstybinio audito reikalavimus, nes neatliekamos audito proceso vidin÷s ir
įšorin÷s peržiūros. Rekomenduota ir toliau gilinti žinias finansinio audito klausimais.
Taip pat Išvadoje pažymima, kad Tarnyboje sukurta tokia sistema, kad visi auditai
būtų atliekami pagal Valstybinio audito reikalavimus, audito įrodymai pakankami, tinkami
ir patikimi tiek, kad jais būtų galima pagrįsti audito išvadas. Tarnyboje laikomasi
profesin÷s etikos reikalavimų, nepriklausomumo principų, apie veiklą skelbiama internete
ir vietin÷je spaudoje.
2010 metų Tarnybos veiklos planas patvirtintas Savivaldyb÷s kontrolieriaus 2009
m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. KT-6. 2010 metų veiklos planas parengtas vadovaujanitis
atitinkamais Lietuvos Respublikos įstatymais, tarnybos nuostatais, Savivaldyb÷s tarybos
sprendimais d÷l audito, kitais teis÷s aktais, tarnybos veiklos plano rengimo tvarkos aprašu,
nustatančiu veiklos prioritetus, tarnybos aplinkos ir išteklių analiz÷s rezultatais, tarnybos
darbo laiko fondo nustatymu, informacijos ir duomenų apie tarnybos kompetencijai
priskirtų audituotinų dalykų apimčių analiz÷s rezultatais, Savivaldyb÷s mero, Kontrol÷s
komiteto pasiūlymais, kitais veiklos planavimą reglamentuojančiais tarnybos dokumentais.
Savivaldyb÷s biudžeto audituotini subjektai atrinkti taip, kad auditai apimtų kuo didesnę
dalį Savivaldyb÷s biudžeto l÷šų.
IV. IŠVADOS SAVIVALDYBöS TARYBAI
Kontrol÷s ir audito tarnybą Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
įpareigoja Tarybai teikti sprendimams priimti reikalingas išvadas:
 d÷l Savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto bei patik÷jimo teise valdomo
valstyb÷s turto ataskaitos ir išvadą d÷l pateikto tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio;
 d÷l Savivaldyb÷s naudojimosi bankų kreditais, paskolų ÷mimo ir teikimo, garantijų
suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldyb÷s kontroliuojamų įmonių imamas
paskolas;
 suteikiančias savivaldyb÷s Tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir
pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; savivaldyb÷s Tarybai nustačius konkurso etapus

iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties
projektui;
 d÷l skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų vykdymą garantuoja valstyb÷,
ūkin÷s ir finansin÷s būkl÷s, taip pat d÷l valstyb÷s vardu pasiskolintų l÷šų, teikiamų paskolų
ir valstyb÷s garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų
grąžinimo.

Išvada d÷l Savivaldyb÷s 2008 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos.
Tarnyba, prižiūr÷dama, kaip vykdomas Savivaldyb÷s biudžetas ir siekdama
nustatyti, ar 2009 metų Savivaldyb÷s biudžeto įvykdymo ataskaita (toliau – Ataskaita)
sudaryta pagal teis÷s aktus, pareng÷ ir Savivaldyb÷s tarybai pateik÷ išvadą d÷l
Savivaldyb÷s 2009 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos (toliau – Išvada). Atsižvelgdama į
Tarnybos pateiktą Išvadą, Savivaldyb÷s taryba 2010 m. liepos 7 d. sprendimu Nr.T1-114
patvirtino Savivaldyb÷s administracijos parengtą ataskaitą „D÷l Savivaldyb÷s 2009 metų
biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinio patvirtinimo“.
Pateikiu atlikto audito Išvadai parengtas bendrąsias išvadas:
Pagal atlikto Ataskaitos vertinimo ir auditų rezultatus, Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito
tarnybos nuomone, 2009 metų Ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta ir pateikta
Savivaldyb÷s tarybai pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo ir kitų teis÷s
aktų reikalavimus, nustatytus Ataskaitos sudarymui, joje n÷ra reikšmingų iškraipymų,
lyginant su Savivaldyb÷s biudžeto įvykdymo ataskaitomis, asignavimų valdytojų
pateiktomis sąmatų įvykdymo ataskaitomis ir kitais Savivaldyb÷s administracijos
tvarkomais duomenimis, iš kurių ji sudaryta. Nuomonei d÷l Ataskaitos išliekant
besąlyginei, atkreiptas d÷mesys į šiuos pasteb÷jimus:
– 2009 metais 1352,9 tūkst. Lt padid÷jo Savivaldyb÷s įsipareigojimai.
– 2009 metais 847,5 tūkst. Lt padid÷jo Savivaldyb÷s biudžetinių įstaigų įsipareigojimai iš
biudžeto l÷šų.

Išvada d÷l Savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio ir patik÷jimo teise
valdomo valstyb÷s turto 2009 metų ataskaitų.

Kontroliuojant Savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto patik÷jimą
sutartimis, visais atvejais veikti pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.963
straipsnio 4 dalį, kuriame nurodyta, kad patik÷tinis privalo sutartyje nustatyta tvarka ir
nustatytais terminais pateikti patik÷tojui ir naudos gav÷jui savo veiklos ataskaitą. Jeigu

ataskaitos terminas nenustatytas, ataskaita turi būti pateikta vieną kartą per metus ir
savininkas turi teisę bet kada kontroliuoti patik÷tinio veiklą.
Rekomenduota patvirtinti Ataskaitos sudarymo aprašą, reglamentuojantį Ataskaitos
sud÷tį, Ataskaitos duomenų teik÷jus, Ataskaitos rengimo ir teikimo tvarką, Ataskaitos
rengimo kontrolę, atsakomybę už Ataskaitos parengimą laiku, atsakomybę už Ataskaitos
duomenų teisingumą.
Savivaldyb÷s administracija įpareigota siekti, kad visas Savivaldyb÷s turtas būtų
teisingai įrašytas į apskaitos registrus ir teisinga verte parodytas finansin÷se ataskaitose.
Savivaldyb÷s Teis÷s ir finansų skyriaus specialistai įpareigoti patikslinti 2009 metų
Savivaldyb÷s turto ataskaitos (VT-02 metin÷) statistinius duomenis net jei nebuvo tikslinta
atitinkamo laikotarpio finansin÷ atskaitomyb÷, o patikslintą ataskaitą pateikti Statistikos
departamentui bei Savivaldyb÷s institucijoms.

Išvados d÷l paskolų.
2010 metais Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 27 str. 1 d. 3 p., Savivaldyb÷s administracijos prašymu pateik÷ penkias išvadas d÷l
Savivaldyb÷s tarybos priimamų sprendimų paskolų ÷mimui ar garantijų suteikimui:
•

2010 m. sausio m÷n. – d÷l ilgalaik÷s 1600,0 tūkst. Lt paskolos Savivaldyb÷s

vykdomam projektui „Oginskių dvaro karietin÷s pritaikymas turizmo poreikiams“
prisid÷jimo;
•

2010 m. birželio m÷n. – d÷l garantijos suteikimo UAB „Telšių regiono
atliekų

tvarkymo centras“ imamai ilgalaikei paskolai;
•

2010 m. rugpjūčio m÷n. – d÷l ilgalaik÷s 429,2 tūkst. Lt tūkst. eurų paskolos
–

kreditin÷s linijos Savivaldyb÷s prisid÷jimui prie investicinių projektų;
•

2010 m. rugs÷jo m÷n. – d÷l ilgalaik÷s 285,3 tūkst. Lt tūkst. eurų paskolos –

kreditin÷s linijos Savivaldyb÷s prisid÷jimui prie investicinių projektų;
•

2010 m. gruodžio m÷n. – d÷l ilgalaik÷s iki 900,0 tūkst. Lt tūkst. eurų

paskolos kreditin÷s linijos Savivaldyb÷s prisid÷jimui prie investicinių projektų;
Savivaldyb÷s tarybos sprendimams priimti reikalingose išvadose pateikta
informacija apie Savivaldyb÷s skolinius įsipareigojimus ir turimas paskolas, apie tai, kad
Savivaldyb÷ n÷ra viršijusi įstatymo nustatytų skolinimosi limitų ir kad jų neviršys pa÷musi

šias paskolas. Išvadose nurodyta, kad ilgalaik÷s paskolos gali būti naudojamos tik
investicijų projektams finansuoti ir skoloms dengti.

V. APSKAITOS POKYČIAI IR PRIORITETINöS ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO
TARNYBOS VEIKLOS KRYPTYS
Svarbu pasteb÷ti, kad Savivaldyb÷ nuo 2010 metų apskaitą tvarko ir
ataskaitas sudaro pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s standartus.
2005 metais buvo prad÷ta viešojo sektoriaus apimančio biudžetines įstaigas,
valstyb÷s socialin÷s apsaugos fondus, kitus išteklių fondus, mokesčių fondus,
kontroliuojamas sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas, valstybę ir savivaldybes kaip
atskirus juridinius asmenis, buhalterin÷s apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s sistemą,
reforma. Apskaitos reformos tikslas – viešajame sektoriuje pereiti prie buhalterin÷s
apskaitos tvarkymo taikant kaupimo principą.
Priimtas Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomyb÷s įstatymas
nustat÷ viešojo sektoriaus subjekto finansinę ir biudžeto vykdymo atskaitomybę, ataskaitų
rinkinio sud÷tį, finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sud÷tį,
jų sudarymo reikalavimus ir atsakomybę už ataskaitų rinkinio sudarymą ir pateikimą, taip
pat nustat÷ reikalavimus atskiro viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkiniams, viešojo
sektoriaus subjektų grup÷s konsoliduotųjų finansinių ir viešojo sektoriaus subjektų grup÷s
konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniams, Savivaldyb÷s konsoliduotųjų
ataskaitų rinkiniui ir t. t.
Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomyb÷s įstatymą, tarnyba prival÷s atlikti
Savivaldyb÷s viešojo sektoriaus subjektų metinių ataskaitų rinkinių ir (arba) viešojo
sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditą ir (arba) patikrinimą.
Žinant su kokiomis problemomis susiduria įstaigos, aišku, kad Savivaldyb÷s kontrol÷s ir
audito tarnybai teks didel÷ atsakomyb÷ audituojant šią sritį.
Savivaldyb÷s konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys Finansų ministerijai bus
pateikiamas kartu su tarnybos atlikto audito išvada. Pagal Vietos savivaldos įstatymą,
tarnyba Savivaldyb÷s tarybai teiks išvadą d÷l pateikto tvirtinti Savivaldyb÷s konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio.
2010 metų Tarnybos veiklos ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentu ir
tarnybos nuostatais.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Tarnyba be tiesioginių pareigų, susijusių su audito ir tikrinimo veikla,
vykd÷ ir kitas jai priskirtas funkcijas: reng÷ Tarnybos 2010–2012 metų strateginį
veiklos planą, programą, biudžeto išlaidų sąmatą, tvark÷ atliktų auditų archyvinius
dokumentus, atnaujino savo Tarnybos tvarkas, taisykles, kitus tvarkomuosius
dokumentus, dalyvavo Tarybos, Komitetų pos÷džiuose, vykd÷ prevencines
priemones, bendradarbiavo su kitomis kontroliuojančiomis institucijomis, dalyvavo
Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje. Visi šie darbai taip pat pareikalavo
atitinkamų darbo sąnaudų.
Siekdama savo veiklos viešumo bei didesnio audito poveikio, Tarnyba
Savivaldyb÷s interneto tinklalapyje skelb÷ savo metinius veiklos planus, audito
ataskaitas, išvadas bei veiklos ataskaitas adresu www.rietavas.lt, nuorodoje
„Kontrol÷s ir audito tarnyba“.
Žvelgiant į artimiausią ateitį ir įvertinus išor÷s auditui keliamus reikalavimus,
aišku, kad keleri artimiausi metai iš Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito institucijos
pareikalaus labai intensyvaus, kompetentingo ir atsakingo darbo.
Tarnyba d÷koja visiems audituotų subjektų vadovams, buhalteriams
bei kitiems darbuotojams už supratimą ir pagalbą atliekant auditus. Tik bendromis
pastangomis gerokai paprasčiau nustatyti ir ištaisyti atsiradusias finansų bei turto
valdymo problemas ir pagerinti veiklą.
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