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RIETAVO SAVIVALDYBöS KONTROLöS IR AUDITO TARNYBOS
2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. TARNYBOS FUNKCIJOS IR TIKSLAI

Rietavo savivaldyb÷s (toliau – Savivaldyb÷) kontrol÷s ir audito tarnyba (toliau
– Tarnyba) yra Savivaldyb÷s tarybai atskaitingas viešasis juridinis asmuo, įsteigtas išor÷s
auditui ir kontrolei Savivaldyb÷je atlikti.
Tarnyba

savo

veikloje

vadovaujasi

Lietuvos

Respublikos

įstatymais,

Valstybinio audito reikalavimais, Valstyb÷s kontrol÷s parengtomis metodikomis, kitais
teis÷s aktais ir Savivaldyb÷s tarybos 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-315
patvirtintais tarnybos nuostatais.
Tarnybos

veikla

grindžiama

nepriklausomumo,

teis÷tumo,

viešumo,

objektyvumo ir profesionalumo principais. Tarnybos atliekamo audito išorinę peržiūrą
atlieka Valstyb÷s kontrol÷.
Įstatymuose nustatyta Tarnybos kompetencija įgyvendinama planavimu.
Tarnybos

2009 metų veiklos planas pateiktas Valstyb÷s kontrolei ir Savivaldyb÷s tarybos

Kontrol÷s komitetui.
Tarnyba atliko visas 2009 metų veiklos plane numatytas ir Savivaldyb÷s tarybos
pavestas neplanines audito ir kontrol÷s užduotis. Tarnyba 2009 metų pirmame pusmetyje
užbaig÷ ankstesniais metais prad÷tus auditus ir prad÷jo naujus finansinius ir veiklos
auditus, apimančius audituojamų subjektų 2009 metų finansinių ataskaitų duomenų ir
veiklos vertinimą.
Tarnyba pareng÷ ir Savivaldyb÷s tarybai sprendimams priimti pateik÷ visas
reikalingas išvadas d÷l Savivaldyb÷s metinių ataskaitų, d÷l skolinimosi galimybių. Atliktas
audito darbas ap÷m÷ visų Savivaldyb÷s biudžeto pajamų ir 53 proc. biudžeto išlaidų
duomenų vertinimą. Auditų metu buvo vertinti Savivaldyb÷s turto ir įsipareigojimų
duomenys ir Savivaldyb÷s turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo teis÷tumas.

Parengtos atliktų užduočių ataskaitos išvados ir pateiktos teis÷s aktų nustatyta tvarka. Visų
auditų rezultatai buvo pristatyti Savivaldyb÷s tarybos Kontrol÷s komiteto pos÷džiuose.
Tarnyba, vykdydama Savivaldyb÷s tarybos sprendimą, 2009 metais daug
d÷mesio skyr÷ pasirengimui Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomyb÷s
įstatymo nustatyta tvarka atlikti Savivaldyb÷s konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą.
Tarnyba
rekomendaciją.

audito

Savivaldyb÷s

ataskaitose

Savivaldyb÷s

administracija

administracijai

įgyvendino

17

pateik÷

rekomendacijų,

21
kitų

rekomendacijų įgyvendinimo terminas dar nesibaig÷.
Siekiant didesnio tarnybos veiklos viešumo ir veiksmingumo, atlikto audito ir
kontrol÷s darbo rezultatai (ataskaitos ir išvados) yra pateikiamos Savivaldyb÷s interneto
svetain÷je www.rietavas.lt.
Tarnybos vertyb÷ yra profesinis tobul÷jimas, nešališkumas, objektyvumas,
nepriklausomumas, atsakomyb÷, taip pat – Valstyb÷s kontrol÷s metodin÷ pagalba ir
gerosios patirties praktika.
Artimiausios tarnybos veiklos tobulinimo kryptys: s÷kmingai pasirengti
Savivaldyb÷s konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų, parengtų pagal Viešojo
sektoriaus atskaitomyb÷s įstatymą ir naujus standartus, auditui, šiam tikslui efektyviai
panaudojant planuojamas gauti Europos Sąjungos paramos fondų l÷šas; tobulinti audito
kokybę, pavedimų auditui ir kontrolei teikimo tvarką, pad÷siančią užtikrinti reikiamos
apimties duomenų tikrinimo darbą.
Tarnybos 2009 metų veiklos ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentu ir
Tarnybos nuostatais.

II. TARNYBOS VEIKLOS REZULTATAI

Tarnybos veiklos veiksmingumas matuojamas atlikto audito apimtimi ir
teigiamu rezultatų poveikiu. Reikšmingų klaidų ištaisymas audito metu – tai tinkamo
auditus atliekančių darbuotojų bendradarbiavimo su audituojamais subjektais reikiamu
laiku rezultatas ir efektyviausias būdas užtikrinti Savivaldyb÷s biudžeto asignavimų
panaudojimo teis÷tumą ir tinkamą Savivaldyb÷s turto valdymą, naudojimą ir disponavimą
juo. Nustatytų klaidų ir trūkumų ištaisymas audito metu sudaro sąlygas išvengti jų

pasikartojimo ateityje, skatina teigiamą audituojamo subjekto darbuotojų požiūrį į audito
darbą ir vidaus kontrol÷s priemonių, stiprinančių audituojamo subjekto finansų valdymą.
Konkretus audito veiklos planas buvo parengtas vadovaujantis patvirtintu
2009 metų Savivaldyb÷s biudžetu ir atsižvelgiant į audito sud÷tingumo skaičiavimus,
atliktų auditų skaičių subjekte, ankstesnių metų finansinio audito rezultatus ir riziką.
Tarnybos 2009 metų veiklos planas teis÷s aktų nustatytais terminais buvo
pateiktas Valstyb÷s kontrolei ir Savivaldyb÷s tarybos Kontrol÷s komitetui.
Tarnyba pareng÷ ir Savivaldyb÷s tarybai pateik÷ išvadas d÷l Savivaldyb÷s
metinių ataskaitų, taip pat nuosekliai atliko planinius Savivaldyb÷s biudžetinių įstaigų
metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir veiklos ataskaitų finansinius auditus, pareng÷ audito
ataskaitas ir išvadas, jas teis÷s aktų nustatyta tvarka pateik÷ Savivaldyb÷s merui,
Savivaldyb÷s administracijos direktoriui ir audituotų subjektų vadovams.

Finansiniai auditai

2009 metais Tarnyba užbaig÷ 2008 metais prad÷tus finansinius auditus, kurių
metu buvo įvertinta, ar įstaigų finansin÷ atskaitomyb÷ parengta teisingai, ar Savivaldyb÷s
biudžeto l÷šos ir turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama teis÷tai. 2009 metų
geguž÷s m÷nesį Tarnyba prad÷jo 2 asignavimų valdytojų 2009 metų finansinius auditus,
kurie baigti 2010 metais.
Finansinio audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto vidaus kontrolę,
įskaitant finansų valdymą, audituojamo subjekto turto (valstyb÷s ar Savivaldyb÷s)
valdymo, naudojimo, disponavimo juo teis÷tumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę d÷l
finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo.
Finansinis auditas apima:
– įvykusių ir finansin÷se ataskaitose parodytų ūkinių operacijų vertinimą ir nuomon÷s d÷l
finansinių ataskaitų pareiškimą;
– biudžeto formavimo ir vykdymo proceso, vidaus kontrol÷s, finansų valdymo, apskaitos
sistemos tyrimą, audituojamo subjekto sudarytų sutarčių ir sprendimų, susijusių su turto
valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, teis÷tumo vertinimą.
2008 metų finansin÷s atskaitomyb÷s auditai atlikti Rietavo savivaldyb÷s
miesto seniūnijoje ir Rietavo seniūnijoje. Audito metu nustatytiems neatitikimams ir
klaidoms ištaisyti audituotiems asignavimų valdytojams ir Savivaldyb÷s administracijos
direktoriui pateikta 12 rekomendacijų. Dažniausiai nustatyti Buhalterin÷s apskaitos,

Biudžeto sandaros, Vidaus kontrol÷s ir vidaus audito, Valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių
biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, Biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos
organizavimo ir Biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos taisyklių pažeidimai.
Asignavimų valdytojams rekomenduota patvirtinti ar patikslinti finansų kontrol÷s taisykles,
apskaitos politiką,

nustatyti naudojamų apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių,

patvirtinti asmenų, turinčių teisę rengti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos
dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius, teis÷s aktų nuostatų d÷l ūkinių operacijų
registravimo ir atsiskaitymų apskaitos, sustiprinti vidaus kontrol÷s procedūras ilgalaikio
turto apskaitos srityse. Be min÷tų rekomendacijų, audito metu daug pastabų pateikta
žodžiu, į kurias įstaigų darbuotojai reagavo operatyviai.
Tarnyba, vadovaudamasi Valstybinio audito reikalavimais ir atsižvelgdama į
audito metu nustatytas reikšmingas klaidas ir neatitikimus, d÷l šių auditų pareišk÷ sąlygines
(auditorius netur÷jo reikšmingų pastabų) nuomones.

Ribotos apimties auditas

Ribotos apimties audito metu buvo vertinta, ar Rietavo meno mokyklos
sukurta vidaus kontrol÷s sistema turto apskaitos srityje yra patikima. Norint įsitikinti, ar
ilgalaikio turto apskaitos registruose įrašytas turtas faktiškai yra Mokykloje ir ar jai
priklauso, ar faktiški turto likučiai sutampa su apskaitos duomenimis, Rietavo
savivaldyb÷s kontrolierius kreip÷si prašydamas pakviesti į Mokyklos 2008 metų
inventorizaciją. Inventorizacijoje steb÷tojo teise dalyvauta tikrinant tik ilgalaikį
materialųjį

turtą.

Išanalizavus

Mokykloje

sukurtą

vidaus

kontrol÷s

sistemą

inventorizacijos srityje, galima teigti, jog ji yra silpna ir negali iki galo užtikrinti, kad ji
vyktų pagal inventorizacijos taisyklių tvarką, nes nustatyta ilgalaikio turto apskaitos
pažeidimų, to paties pavadinimo, bet skirtingų kainų daiktai (pavyzdžiui, šluotos,
šiukšlių d÷ž÷s, gr÷bliai ir kt.) užpajamuoti trumpalaikio turto (07 sąskaita) ir medžiagų
(06 sąskaita) registruose. Taip pat trumpalaikio turto sąskaitoje yra turto, kuris tur÷tų
būti priskirtas medžiagų sąskaitai (registrų žurnalai, rankšluosčiai, pakabos ir kt.).
Įstaigos apskaitos politikoje n÷ra nuspręsta, koks turtas turi būti priskirtas trumpalaikiam
turtui, o koks – medžiagoms.
Mokykla neturi pagal panaudą gauto arba išnuomoto turto tvarkos aprašo, taip
pat neturi jokių įsipareigojančių sutarčių d÷l turto įsigijimo.

Audito metu pateiktos 7 rekomendacijos, stiprinančios Mokyklos vidaus
kontrol÷s sistemą turto apskaitos srityje.

III. 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 ir patik÷jimo teise valdomo
valstyb÷s turto ataskaitos, 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;
 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 2009 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos

Tarnyba, prižiūr÷dama, kaip vykdomas Savivaldyb÷s biudžetas, siekdama
nustatyti, ar Savivaldyb÷s 2008 metų biudžeto įvykdymo ataskaita (toliau – Ataskaita)
sudaryta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, remdamasi Savivaldyb÷s biudžeto
asignavimų valdytojų 2008 metų finansinių ataskaitų auditų ir Ataskaitos vertinimo
duomenimis, pareng÷ ir Savivaldyb÷s merui bei Savivaldyb÷s tarybai 2009 m. birželio 3 d.
pateik÷ Išvadą d÷l Savivaldyb÷s 2008 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos (toliau – Išvada).
Ataskaita buvo patvirtinta Savivaldyb÷s tarybos 2009 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T1-198.
Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą ir Savivaldyb÷s tarybos
veiklos reglamentą už Ataskaitos parengimą ir pateikimą Savivaldyb÷s tarybai yra
atsakinga Savivaldyb÷s administracija. Tarnybos pareiga pateikti Savivaldyb÷s tarybai
išvadą d÷l šios Ataskaitos yra nurodyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme,
Savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamente ir Tarnybos nuostatuose.
Pagrindinis Išvados tikslas – pateikti Savivaldyb÷s tarybai informaciją, ar
teikiama Ataskaita reikšmingais atžvilgiais parengta pagal teis÷s aktų reikalavimus,

nustatytus Ataskaitai parengti. Rengiant Išvadą nustatyti detalieji jos rengimo tikslai:
pateikti Savivaldyb÷s tarybai informaciją apie Savivaldyb÷s biudžeto rodiklius ir
bendrąsias Savivaldyb÷s biudžeto tendencijas, taip pat apie pasiektą pažangą šalinant
tarnybos nustatytus trūkumus.
Ataskaitos vertinimo tikslas – nustatyti, ar Ataskaita reikšmingais atžvilgiais
parengta pagal Lietuvos Respublikos ir Savivaldyb÷s institucijų teis÷s aktų reikalavimus,
nustatytus Ataskaitai parengti.
Savivaldyb÷s

kontrolieriaus

nuomone,

biudžeto

įvykdymo

ataskaita

visais

reikšmingais atžvilgiais parengta ir Tarybai pateikta pagal Biudžeto sandaros ir 2008 metų
valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymų, kitų teis÷s aktų
reikalavimus, nustatytus apyskaitai sudaryti, joje n÷ra reikšmingų iškraipymų, lyginant su
Savivaldyb÷s biudžeto asignavimų valdytojų pateiktomis sąmatų įvykdymo ataskaitomis,
ir teisingai atspindi Savivaldyb÷s biudžeto vykdymą.
Savivaldyb÷s kontrolieriaus nuomonei išliekant besąlyginei, pateiktos tobulintinos
kryptys, į kurias rekomenduota atkreipti d÷mesį:
– stiprinti visų lygių vidaus kontrolę;
– užtikrinti, kad būtų keliamas buhalterin÷s apskaitos kompiuterizavimo
lygis;
– skirti didesnį d÷mesį biudžetinio sektoriaus buhalterių mokymui, švietimui
ir kvalifikacijos k÷limui.

Išvada d÷l 2009 metų ataskaitos apie Savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausantį turtą ir
patik÷jimo teise valdomą valstyb÷s turtą

Tarnyba, vykdydama Lietuvos Respublikos valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsnio reikalavimus, atliko Savivaldybei
nuosavyb÷s teise priklausančio turto ir patik÷jimo teise valdomo valstyb÷s turto ataskaitų
(toliau – Turto ataskaitos) vertinimą ir pareng÷ Savivaldyb÷s tarybai d÷l šių ataskaitų
teikiamą išvadą.
Rengiant išvadą d÷l Turto ataskaitų buvo vertinama, ar:
-

Turto ataskaitos parodo tikrą ir teisingą Savivaldybei nuosavyb÷s teise

priklausančio ir patik÷jimo teise valdomo valstyb÷s turto finansinę būklę;

-

Turto ataskaitos visais reikšmingais atvejais parengtos pagal Lietuvos

Respublikos įstatymus ir kitus teis÷s aktus;
-

Turto ataskaitose n÷ra reikšmingų neatitikimų, lyginant su finansin÷mis

ataskaitomis ir duomenimis, iš kurių jos buvo sudarytos;
-

duomenys, pateikti Turto 2008 m. suvestin÷se ataskaitose, atitinka duomenis,

pateiktus įstaigų ataskaitose;
-

įstaigų Turto ataskaitose pateikti duomenys apie finansinį turtą atitinka išlaidų

sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanso ir kitų apskaitos dokumentų duomenis;
-

įstaigų Turto ataskaitose pateikti duomenys apie nefinansinį turtą atitinka

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2008 m. apyskaitų (Forma Nr. 3) ir Atsargų ir
trumpalaikio materialiojo turto 2008 m. apyskaitų (Forma Nr. 4) duomenis ir kt.
Nustatyti neatitikimai, turintys įtaką Turto ataskaitose pateiktų duomenų teisingumui:
1. Dalis biudžetinių įstaigų savo veikloje naudojasi žem÷s sklypais, kurių
naudojimas nustatyta tvarka n÷ra įteisintas, nesudarytos panaudos sutartys.
2. Dalis naudojamo turto neįtraukta į apskaitos registrus, tod÷l neparodoma ir
Savivaldyb÷s įstaigų finansin÷se ataskaitose.
3. Savivaldyb÷s administracijoje n÷ra patvirtintų turto perdavimo valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patik÷jimo teise, turto perdavimo panaudos pagrindais bei turto nuomos
tvarkų.
4. Savivaldyb÷je nesukurta informacin÷ baz÷ apie turtą, kuri leistų užtikrinti
sprendimų, susijusių su turtu, kokybę ir jų pri÷mimo procedūrų koordinavimą.
Pateiktos rekomendacijos:
1. Imtis priemonių įteisinti žem÷s sklypų, kuriuose yra Savivaldyb÷s pastatai ir
statiniai, naudojimą.
2. Siekti, kad visas Savivaldyb÷s turtas būtų teisingai įtraukiamas į apskaitos
registrus ir teisinga verte parodomas finansin÷se ataskaitose.
3. Sudaryti Savivaldyb÷s išnuomoto nekilnojamojo turto registrą, kuriame būtų
suregistruotas visas išnuomotas turtas, nuomos teis÷, nuomos terminas ir kt.
4. Numatyti priemones, kurios pad÷tų stiprinti seniūnijų, biudžetinių įstaigų ir
atitinkamų Administracijos padalinių bendradarbiavimą, tvarkant ilgalaikį turtą, esantį
Rietavo savivaldyb÷s teritorijoje.

Atkreiptas d÷mesys į tai, kad atlikus ataskaitų apie Savivaldybei nuosavyb÷s
teise priklausantį turtą ir patik÷jimo teise valdomą valstyb÷s turtą vertinimą, nustatytos
tos pačios klaidos kaip ir ankstesniais metais. Teis÷s ir finansų skyrius, priimantis
įstaigų pateiktas Turto ataskaitas ir rengiantis suvestines ataskaitas, nesiima pakankamų
priemonių, kad įstaigų pateikti duomenys atitiktų apskaitos duomenis, būtų pateikti
reikiami paaiškinimai apie turto ar įsipareigojimų pasikeitimo per metus priežastis, o
suvestin÷s ataskaitos būtų sudarytos be klaidų.
Tarnyba, įgyvendindama pagrindinį Išvados tikslą, pareng÷ ir Savivaldyb÷s
tarybai pateik÷ 2009 m. spalio 5 d. Savivaldyb÷s kontrolieriaus išvadą Nr. 4 „D÷l Rietavo
savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio bei patik÷jimo teise valdomo valstyb÷s turto
2008 metų ataskaitos“, kurioje nurod÷, kad, išskyrus tam tikrus svarbius pasteb÷jimus,
Turto ataskaita parengta pagal Lietuvos Respublikos ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir Savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento
reikalavimus, nustatytus Turto ataskaitai sudaryti, joje n÷ra reikšmingų iškraipymų,
lyginant su Savivaldyb÷s administracijos tvarkomais duomenimis, iš kurių Turto ataskaita
buvo sudaryta.
Išvada Savivaldyb÷s tarybos reglamente nustatytu laiku buvo pateikta
Savivaldyb÷s tarybai, Savivaldyb÷s merui ir Savivaldyb÷s administracijos direktoriui.
Turto ataskaita išklausyta Savivaldyb÷s tarybos 2009 m. spalio 22 d. pos÷dyje.
Tarnyba atliko Išvadoje teiktų rekomendacijų įgyvendinimo įvertinimą ir
vertinimo rezultatus pateiks Savivaldyb÷s kontrolieriaus išvadoje „D÷l Rietavo
savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio patik÷jimo teise valdomo valstyb÷s turto 2009
metų ataskaitos“.

Išvados d÷l paskolų ÷mimo

Tarnyba per 2009 metus pareng÷ ir pateik÷ Savivaldyb÷s tarybai tris išvadas d÷l
Savivaldyb÷s trumpalaikių ir ilgalaikių paskolų ÷mimo. Išnagrin÷jusi Savivaldyb÷s
administracijos pateiktą informaciją, Tarnyba pateik÷ išvadas:
– d÷l 550,0 tūkst. Lt ilgalaik÷s paskolos pa÷mimo ir jos naudojimo Rietavo
savivaldyb÷s investicinių projektų rengimui
vykdomų projektų;

bei prisid÷jimui prie pagal programas

– d÷l 855,4 tūkst. Lt ilgalaik÷s ir 300,0 tūkst. Lt trumpalaik÷s paskolos pa÷mimo ir
jos naudojimo Rietavo savivaldyb÷s investicinių projektų rengimui, prisid÷jimui prie
vykdomų pagal programas projektų ir darbo užmokesčiui išmok÷ti;
– d÷l 580,0 tūkst. Lt ilgalaik÷s paskolos pa÷mimo ir jos naudojimo Rietavo
savivaldyb÷s investicinių projektų rengimui bei netinkamų išlaidų kompensavimui.
Atkreiptas d÷mesys į tai, kad maž÷jant Savivaldyb÷s biudžeto pajamoms, maž÷ja ir
skolinimosi limitas, tod÷l planuodama naujų paskolų ÷mimą Savivaldyb÷ vertina
skolinimosi galimybes.

IV. AUDITO IR KONTROLöS VEIKLA

Tarnyba finansinį ir veiklos auditą atlieka pagal Valstybinio audito reikalavimus
ir grindžia tarptautinių ir nacionalinių audito standartų pritaikomumo, profesionalumo,
nuomon÷s nepriklausomumo, viešojo atskaitingumo, audituojamo subjekto atsakomyb÷s,
nuoseklaus apskaitos standartų taikymo, vidaus kontrol÷s, duomenų prieinamumo, audito
metodų tobulinimo, viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo principais. Valstybinio
audito reikalavimuose nurodyta, kad finansinis auditas paprastai pradedamas ataskaitiniais
finansiniais metais ir baigiamas kitais finansiniais metais.
Tarnyba 2009 metų pirmame pusmetyje užbaig÷ keturis 2008 metais prad÷tus
veiklos ir finansinius auditus, pareng÷ ir teis÷s aktų nustatyta tvarka pateik÷ audito
ataskaitas ir audito išvadas.
2009 metų antrame pusmetyje buvo prad÷ti nauji finansiniai ir veiklos auditai,
apimantys audituojamų subjektų 2009 metų finansinių ataskaitų duomenų ir veiklos
vertinimą. Šie auditai baigti 2010 metais.
Tarnyboje dirbant vienam darbuotojui vidin÷ auditų peržiūra n÷ra atliekama.
Išorinę audito peržiūrą Valstyb÷s kontrolieriaus nustatyta tvarka atlieka Valstyb÷s kontrol÷.
Atlikdama kitas valstyb÷s tarnautojų funkcijas, Tarnyba bendradarbiavo su
kitomis kontroliuojančiomis institucijomis, konsultavo ir teik÷ metodinę pagalbą
Savivaldyb÷s biudžetinių įstaigų ir Savivaldyb÷s administracijos specialistams.
Profesinių geb÷jimų ugdymas ir kvalifikacijos k÷limas yra vienas iš Tarnybos
sudaryto veiklos plano tikslų. Kasmet, įvertinus nuolat kintančią įstatyminę bazę,
metodinius reikalavimus ir įstatymais plečiamas savivaldybių kontrol÷s ir audito tarnyboms
priskirtas funkcijas, vis daugiau d÷mesio turi būti skiriama mokymui ir nuolatiniam
kvalifikacijos tobulinimui. Tik šiomis priemon÷mis gali būti didinama kompetencija, kuri

užtikrina tinkamą audito proceso organizavimą ir audito kokybę. Šiam tikslui įgyvendinti
patvirtinta mokymų programa. 2009 metais dalyvauta 4 mokymo renginiuose, kurių bendra
trukm÷ – 58 valandos. Mokymai finansuoti iš Tarnybai skirtų biudžeto asignavimų
kvalifikacijai kelti ir Savivaldybių kontrolierių asociacijos l÷šų.
Savivaldyb÷s taryba 2009 metais pritar÷, kad Tarnyba kaip partneris
dalyvautų Telšių apskrities savivaldyb÷s kontrolierių ir audito tarnybų vykdomame
projekte „Savivaldybių kontrolierių administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“, kurį planuojama vykdyti per metus. Pagrindinis
d÷mesys bus skirtas praktiniams geb÷jimams ugdyti buhalterin÷s apskaitos, turto valdymo
ir naudojimo, viešojo sektoriaus apskaitos reformos srityse.

V. VIEŠOJO SEKTORIAUS 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 viešąsias sveikatos priežiūros įstaigas, valstybę ir savivaldybes, kaip
atskirus juridinius asmenis, buhalterin÷s apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s sistemos
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.

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.
Tarnyba, siekdama, kad Savivaldyb÷s viešojo sektoriaus subjektai pateiktų
teisingus

duomenis metinių finansinių ataskaitų

rinkiniuose,

o Savivaldyb÷

–

konsoliduotame metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, atsižvelgdama į Tarnybos
žmogiškųjų išteklių dydį, prad÷jo analizuoti Savivaldyb÷s administracijos ir kitų
Savivaldyb÷s viešojo sektoriaus subjektų turto, finansavimo ir įsipareigojimų likučių
perk÷limo į buhalterines sąskaitas procedūras.
Pasteb÷tina, kad viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomyb÷s reforma tur÷s
įtakos tarnybos veiklos apimtims, did÷s reikalavimai Tarnybos darbuotojų profesinei
parengčiai. Tobulinant viešojo sektoriaus audito teisinę bazę Lietuvos Respublikos Seimo
Audito komiteto sprendimu buvo sudaryta darbo grup÷ viešojo sektoriaus išor÷s ir vidaus
audito teis÷s aktams tobulinti.
Artimiausio laikotarpio tarnybos veiklos tobulinimo kryptys: s÷kmingai
pasirengti Savivaldyb÷s konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų, parengtų pagal
Viešojo sektoriaus atskaitomyb÷s įstatymą ir naujus standartus, auditui, efektyviai
panaudojant planuojamas gauti Europos Sąjungos paramos fondų l÷šas, tobulinti audito
kokybę ir pavedimų auditui ir kontrolei teikimo tvarką, pad÷siančią užtikrinti reikiamos
apimties duomenų tikrinimo darbą.
Teikdama metin÷s veiklos rezultatus, noriu pad÷koti audituotų subjektų
vadovams, finansininkams, kitiems darbuotojams, kurie geranoriškai pad÷jo gauti
informaciją, rinkti įrodymus, suformuluoti išvadas ir rekomendacijas.
Taip pat d÷koju Savivaldyb÷s administracijos vadovybei, Teis÷s ir finansų
skyriaus vadovams už konstruktyvų bendradarbiavimą, profesionalų ir dalykišką požiūrį į
auditą.
Savivaldyb÷s kontrolier÷
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