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ĮŽANGA
Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) ataskaita
parengta ir Savivaldybės tarybai teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos
įstatymu1, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu2 ir Ukmergės rajono
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatais3.
Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra Savivaldybės tarybai
atskaitingas viešasis juridinis asmuo.
Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyti pagrindiniai Tarnybos veiklos uždaviniai:
Tarnyba, įgyvendindama Lietuvos
► prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai,
ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir
Respublikos vietos savivaldos įstatyme
naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise nustatytas
funkcijas ir vadovaudamasi
valdomas valstybės turtas;
suteiktais įgaliojimais, atlieka finansinį ir
► kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir
veiklos auditą savivaldybės administracijoje,
naudojami kiti piniginiai ištekliai.
(Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 27 str.).
savivaldybės administravimo subjektuose ir
savivaldybės valdomose įmonėse.
Kartu su finansiniu auditu, kurio tikslas – įvairių ataskaitų duomenų vertinimas ir
nepriklausomos nuomonės pareiškimas, taip pat atliekamas ir teisėtumo auditas – audituojamo
subjekto lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų
nustatytiems tikslams vertinimas ir nepriklausomos nuomonės pareiškimas. Veiklos auditas
atliekamas įvertinti audituojamų subjektų viešąjį ir vidaus administravimą ekonomiškumo,
efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.
Planuojant Tarnybos veiklą, vadovaujamasi bendraisiais strateginio planavimo principais,
atsižvelgiant į aukščiausiosios audito institucijos praktiką bei išorės auditui keliamus reikalavimus.
1 pav. Pagrindiniai strateginiai elementai.

MISIJA

Padėti Ukmergės rajono savivaldybei išmintingai valdyti ir naudoti savivaldybės biudžeto
lėšas bei kitą turtą, prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas
ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip
vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

STRATEGINIS
TIKSLAS

Skatinti pažangių finansų valdymo ir kontrolės sistemų diegimą
viešajame sektoriuje, efektyvios kontrolės sistemos sukūrimą: skatinti
į rezultatus orientuotą valdymą viešojo administravimo subjektuose.

VEIKLOS
PRIORITETAS

Audito kokybė

Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius: planuoja ir
organizuoja Tarnybos veiklą, užtikrina jai pavestų funkcijų ir užduočių vykdymą. Tarnybos veikla
grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.
Pozityvus savivaldybės vadovų požiūris į auditą sudarė tinkamas sąlygas nuosekliam Tarnybos
darbui.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.7-143 patvirtinto Ukmergės rajono savivaldybės tarybos
veiklos reglamento 170.1. punktu.
3 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr.7-19 (su vėlesniais pakeitimais), patvirtintų Ukmergės
rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų V skyr. 18.14 punktu.
1
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1. PAGRINDINIAI TARNYBOS VEIKLOS 2019 M. FAKTAI

Savivaldybės
2018 m.
finasinių
ataskaitų,
biudžeto ir
turto naudojimo
auditas
Išvados
Savivaldybės
tarybai

1997 m.
įsteigta Tarnyba

- dėl savivaldybės
naudojimosi bankų
kreditais, paskolų
ėmimo ir teikimo,
garantijų suteikimo už
savivaldybės valdomų
įmonių imamas
paskolas.

Veiklos auditas
- socialinių
paslaugų teikimas
Ukmergės rajono
savivaldybėje

Tarnybos vadovas - Savivaldybės
kontrolierius

nuo 2000 m.
Onutė Mikelienė

Tarnybos darbuotojų
skaičius - 4
valstybės tarnautojai

Gyventojų
pareiškimų
nagrinėjimas
- dėl namo

savininkų bendrijos
bei administratoriaus
atliekamų darbų ir
paslaugų
pagrįstumo.

Savivaldybės
2019 m.
finansnių
ataskaitų,
biudžeto ir turto
naudojimo
auditas
- planavimo
procedūros
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2. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Tarnybos funkcijos

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

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 finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės
administravimo subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse;
 kiekvienais metais reglamente nustatyta tvarka pateikia savivaldybės tarybai išvadą dėl
pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto
naudojimo;
 rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl
savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir
laidavimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas;
 rengia ir savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės
projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių
partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių
partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;
 rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų
ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės finansinės būklės,
taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo,
paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
 nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl
savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir
disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
 atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą.

Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Tarptautiniais audito standartais, Valstybės kontrolieriaus
patvirtintais Valstybinio audito reikalavimais, metodikomis.
Profesinė etika

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, prieš pradedant auditą
pildo Nešališkumo ir nepriklausomumo deklaracijas. Auditai atliekami objektyviai ir nešališkai,
Tarnybos valstybės tarnautojai nedalyvauja su einamomis pareigomis nesuderinamoje veikloje.
Darbuotojų mokymas. Audito kokybės užtikrinimas

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.
2019 metų veiklos ataskaita
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2019 metais Tarnybos darbuotojai dalyvavo vidutiniškai 38 valandas mokymuose viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų taikymo, finansinio ir teisėtumo, veiklos
auditų metodikos ir kitais aktualiais funkcijoms vykdyti klausimais.
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. 2019 metais Tarnyboje vykdyta nuolatinė audito kokybės užtikrinimo procedūrų
pakankamumo ir veiksmingumo stebėsena. 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.
Veiklos plano tvirtinimas

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.
Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas 2018 m. lapkričio 6 d. posėdyje4 pritarė Tarnybos
2019 metų veiklos planui. Tarnybos 2019 metų veiklos planas buvo patvirtintas Savivaldybės
kontrolieriaus įsakymu5 ir teisės aktų nustatytais terminais pateiktas Valstybės kontrolei.
Einamaisiais metais rengiant 2020 metų veiklos planą, atlikta Tarnybai teisės aktais
nustatytų privalomų ir kitų funkcijų analizė. Nustatyti kiekybiniais ir kokybiniais aspektais
reikšmingi audito subjektai, įvertinta Tarnyboje gauta informacija apie poreikį auditams bei Tarnybos
žmogiškieji ištekliai.
2 pav. 2020 metų veiklos plano schema
Savivaldybės kontrolierius parengė 2020
metų veiklos planą

Veiklos planas teikiamas Savivaldybės tarybos Kontrolės
komitetui
Planas suderintas Kontrolės komiteto 2019-11-12
posėdyje. Protokolas Nr. 24-4

Vadovaujantis patvirtintu veiklos planu, kuriame numatyti praėjusių metų baigiamieji
auditai ir einamųjų metų auditai, kontrolės funkcijos ir kita veikla, tarnautojams skiriamos užduotys,
numatomi jų įvykdymo terminai, rengiamos ir teikiamos audito išvados ir kiti Tarnybos veiklos
dokumentai.
Atliktų auditų ataskaitos ir išvados pateiktos audituotiems subjektams, Savivaldybės merui,
Savivaldybės administracijos direktoriui, audito rezultatai pristatyti Savivaldybės tarybos Kontrolės
komitetui.

4
5

Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės komiteto 2018-11-06 posėdžio protokolas Nr. 24-8.
Ukmergės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2018-11-07 įsakymas Nr.V-05 „Dėl veiklos plano tvirtinimo“.
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Tarnybos finansavimas
Kontrolės ir audito tarnyba yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto.
Savivaldybės Taryba 2019 metų biudžete Tarnybos veiklai skyrė 94,0 tūkst. Eur, tai sudaro 0,2 proc.
savivaldybės biudžeto asignavimų. Tarnyba 2019 m. panaudojo 88,4 tūkst. Eur asignavimų arba 5,6
tūkst. Eur mažiau nei planuota.
Bendrosios veiklos funkcijos
Tarnyba 2019 metais, be išorės audito ir kontrolės funkcijų, vykdė kaip biudžetinei įstaigai
teisės aktais nustatytas funkcijas. Savivaldybės kontrolierius išleido 23 įsakymus veiklos, personalo,
atostogų ir komandiruočių klausimais; parengė 26 raštus įvairiais Tarnybos veiklos ir kt. klausimais;
gavo 14 raštų; atnaujino ar parengė Tarnybos Auditų organizavimo kokybės užtikrinimo ir kontrolės
taisykles; Audito dokumentų rengimo, įforminimo ir tvarkymo taisykles ir kt.
Tarnyboje rengiami ir tvarkomi registrai, dokumentacijos bylos, archyviniai dokumentai.
Parengti ir pateikti tarpiniai ir metiniai biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai,
programos sąmatos ir kiti dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, 2019 metais buvo
vykdomas Tarnybos valstybės tarnautojų veiklos vertinimas.
Tarnybos darbuotojai nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su kitų savivaldybių analogiškų
tarnybų darbuotojais, sprendžiant aktualius audito klausimus, dalinantis sukaupta patirtimi, dalyvauja
Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje.
Bendravimas su audituojamais subjektais yra neatsiejama audito dalis. Mus ir asignavimų
valdytojus sieja bendras tikslas, kad savivaldybės biudžeto lėšos ir turtas būtų naudojami pačiu
efektyviausiu būdu. Nuolatinis bendradarbiavimas dalinantis gerąja praktika, patirtimi, konsultuojant
audituojamus subjektus jiems aktualiais klausimais, padeda pasiekti geresnių rezultatų.
Kontrolės ir audito tarnyba jau ne vienerius metus bendradarbiauja su Valstybės kontrole,
dalyvauja jų rengiamuose susitikimuose bei mokymuose, teikia informaciją apie atliktas audito
procedūras bei Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus. Tai padeda dalytis
profesine audito patirtimi, plėtoti bendradarbiavimą išorės audito klausimais.
2019 m. rugsėjo 12 d. su Valstybės kontrole pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas Nr.
BS-43, siekiant įvertinti, ar savivaldybių nekilnojamojo turto valdymo kryptys sudaro galimybes
spręsti šio turto valdymo problemas, o turtas naudojamas siekiant tenkinti visuomenės interesus.
2018 m. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatai buvo pateikti
Valstybės kontrolei, išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti.
Vienas iš pagrindinių išorės auditą atliekančių institucijų tikslų yra užtikrinti, kad nuolat
būtų teikiama informacija visuomenei apie auditų rezultatus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 9 punktu, atliktų auditų ataskaitos ir išvados
skelbiamos www.ukmerge.lt interneto svetainėje.
3. TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS REZULTATAI
3.1. Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto
naudojimo auditas

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, be kitų auditų ir teisės aktais numatytų veiklų,
įgyvendindama Vietos savivaldos, Biudžeto sandaros, Viešojo sektoriaus atskaitomybės, Valstybės
ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas,
bei vadovaudamasi 2018 metų veiklos planu, atliko Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių finansinį (teisėtumo) auditą.
2019 metų veiklos ataskaita
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Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų auditas, vadovaujantis Valstybinio audito
reikalavimais, pradėtas planavimo etapu, kurio metu buvo analizuoti asignavimų valdytojų ir viešojo
sektoriaus subjektų grupės veiklos ypatumai, taikomų apskaitos sistemų pokyčiai, finansinių bei
biudžeto vykdymo ataskaitų duomenys ir rodikliai, ankstesnių auditų metu nustatyti veiklos trūkumai,
atsižvelgta į vidaus ir kitų auditorių darbą, siekiant nustatyti reikšmingas sritis, galimus rizikos
veiksnius ir kt.
3 pav. Audito strategijos parengimas
Internete
pateikiama
informacija
ir kt.

Susipažinimas
su vidaus
audito darbo
rezultatais

Finansinių,
biudžeto
vykdymo ir kt.
ataskaitų
analizė

Susipažinimas
su taikoma
apskaitos
sistema

Reglamentuojančių teisės
aktų analizė

Susijusių
šalių
vertinimas
Informacinių
sistemų
vertinimas

Darbo
reglamentų,
susirinkimų,
protokolų
analizė

Ankstesnių
metų audito
rezultatų,
patikrinimų
vertinimas

AUDITO
STRATEGIJA:

mastas,
metodai,
atlikimo eiga

Įstaigų nuostatų
(įstatų), vidaus
tvarkų analizė
Strateginių
planų, veiklos
ataskaitų
analizė

Vidaus
kontrolės
vertinimas

Vadovų ir
apskaitos
darbuotojų
kaitos analizė

Apibendrinus planavimo metu surinktą informaciją ir atsižvelgus į nustatytus rizikos
veiksnius, patvirtintų asignavimų, valdomo turto reikšmingumą, buvo parengta audito strategija,
kurią įgyvendinant buvo atlikti patikrinimai/audito procedūros atitinkamose srityse, įstaigose ir kitos
priemonės audito kokybei užtikrinti.
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys – tai viešojo sektoriaus subjektų
grupę sudarančių viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos, sujungtos Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nustatyta tvarka ir teikiamos kaip vienas finansinių
ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami savivaldybės biudžeto vykdymo duomenys.
4 pav. Konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių sudėtis

Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai

Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinys

37 biudžetinės įstaigos ir
Savivaldybės iždas

2 viešosios įstaigos

Savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinys

49 asignavimų valdytojai

Mūsų pareiga įvertinti ar Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal teisės aktų reikalavimus, nustatančius jo sudarymą, ar
jo duomenys tikri ir teisingi, ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
2019 metų veiklos ataskaita
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Atlikus Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių,
savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą, pareiškėme tris nuomones:

Besąlyginė
nuomonė

Sąlyginė
nuomonė

Sąlyginė
nuomonė

•Dėl Savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Mūsų nuomone, Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio
sudarymą.
•Dėl Savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
Nustatėme konsoliduotųjų finansinės būklės ataskaitos (trumpalaikio turto,
finasavimo sumų), veiklos rezultatų ataskaitos (pagrindinės veiklos sąnaudų) ir
grynojo turto pokyčių ataskaitos (grynojo perviršio ar deficito likučio straipsnio)
reikšmingų duomenų iškraipymų (įskaitant sumas, kurių teisingumo negalėjome
patvirtinti), kuriuos lėmė iškraipymai žemesniojo konsolidavimo lygio viešojo
sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkiniuose.
•Dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo
Savivaldybės administracija neprisilaikė Lietuvos Respublikos 2018 m.
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo
13 str. 3 d. nuostatų. 2019 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos,
išskyrus sumas paskoloms grąžinti) didesnis už 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimą
(mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės
biudžeto ir turto naudojimo audito išvada Nr. (BR-1)-02 pateikta Tarybai 2019 m. liepos 5 d.
3.2. Išvados dėl Ukmergės rajono savivaldybės skolinimosi ir garantijų suteikimo

Kontrolės ir audito tarnyba Savivaldybės tarybai teikia išvadas, suteikiančias jai pagrindą
priimti sprendimus dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais ir paskolų ėmimo. 2019 metais
Kontrolės ir audito tarnyba parengė ir pateikė Savivaldybės tarybai dvi išvadas:
• 2019 m. kovo 15 d. Nr. P-01 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 1175,0 tūkst. Eur paskolos
ėmimo galimybių“.
• 2019 m. spalio 17 d. Nr. P-02(G-01) „Dėl garantijos suteikimo“- UAB „Ukmergės šiluma“.
Išvados pateiktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 27 str.
nuostatomis, bei Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu6, patvirtintomis savivaldybių skolinimosi taisyklėmis7.
4. KITA VEIKLA
Dažniausiai pasitaikančios nustatytos klaidos, pažeidimai ir neatitikimai
Tarnyba, atlikdama auditus, nuolat siekia bendradarbiavimo ir tarpusavio supratimo su
audituojamų įstaigų darbuotojais, rodo iniciatyvą, kad visos pastebėtos klaidos būtų taisomos iš karto,
o finansinėse ataskaitose pateikti duomenys rodytų tikrą ir teisingą padėtį.

Lietuvos Respublikos 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 2018-12-11 įstatymas Nr.
XIII-1710.
7 Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“(su vėlesniais
pakeitimais).
6
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2018 metais, atlikdami auditus pastebėjome, kad didžioji dauguma pažeidimų ir neatitikimų
matyti įstaigos veiklos reglamentavime. Įstaigose per mažai kreipiama dėmesio į tai, kaip
reglamentuotas finansinės drausmės užtikrinimas, pareigybių aprašymai, vidaus kontrolė taip pat
auditų metu nustatyti pažeidimai teisės aktų, reglamentuojančių įstaigų buhalterinės apskaitos
tvarkymą, savivaldybės turto naudojimą ir disponavimą juo, inventorizavimą, biudžeto asignavimų
valdymą.
4 pav. Teisės aktų pažeidimai pagal savo pobūdį (procentais)
Vidaus administravimo teisės aktai

16

LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo
LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo
įstatymas
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VSAFAS

7

LR Darbo kodeksas

16

LR Buhalterinės apskaitos įstatymas

4

LRV nutarimas "Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo"

9
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Siekdami veikti prevenciškai, atsižvelgiant į šių teisės aktų nuostatų neprisilaikymą
(nesilaikymą) (ar neatitikimus), atsižvelgiama sudarant ir 2018 m. audito strategiją.
Auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena
Audituojamiems subjektams pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena ir
atsiskaitymas už įgyvendinimo rezultatus yra priemonė audito veiksmingumui užtikrinti.
Daugeliu atveju audituojamas subjektas ištaiso audito metu nustatytas klaidas, netikslumus,
kitus neatitikimus ir finansinėse ataskaitose išvengiama esminių iškraipymų. Auditams nepasibaigus
buvo įvykdyta apie 83 proc. pateiktų rekomendacijų, kai kurios rekomendacijos neįvykdytos ar
vykdymo būsenoje, nes dėl kai kurių rekomendacijų specifikos, jų vykdymui reikalingas atitinkamas
laikas ir įvairios priemonės.
Audituojamos įstaigos, įgyvendindamos rekomendacijas, nepilnai atsižvelgė į neatitikimų
pašalinimą. Tinkamas teiktų rekomendacijų įgyvendinimas didintų pridėtinę audito vertę, stiprintų
audito reikšmę ir rekomendacijų įgyvendinimas būtų orientuotas į laukiamą rezultatą, o ne į procesą.
Gyventojų pareiškimų ir skundų tyrimas
Įgyvendindama nustatytas funkcijas ir suteiktus įgaliojimus, Tarnyba atlieka ne tik
savivaldybės finansinius (teisėtumo) ir veiklos auditus, bet ir kitas priskirtas kontrolės funkcijas.
Tarnyba, telefoniniais skambučiais bei gyventojų priėmimo metu gauna įvairių paklausimų
ir nusiskundimų įvairiais klausimais.
2019 metais ištyrėme tris gyventojų gautus skundus. Dalis besikreipiančiųjų – anonimai.
Anoniminių skundų informacija taip pat yra tikrinama.
Tiriame ir pateikiame atsakymus pareiškėjams į pasirašytus pareiškimus ir skundus, arba jie
būna persiųsti pagal kompetenciją kitoms institucijoms, įstaigoms apie tai informuojant pareiškėjus.
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