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TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
2012 M. II PUSMEČIO VEIKLOS ATASKAITA
BENDROSIOS NUOSTATOS
Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau –Tarnyba) yra Savivaldybės
tarybai atskaitingas viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindinė funkcija – prižiūrėti, ar teisėtai ir
efektyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės
turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Įgyvendindama Vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas ir suteiktus įgaliojimus,
Tarnyba atlieka finansinius (teisėtumo) ir veiklos auditus Savivaldybės administracijoje,
Savivaldybės administravimo subjektuose bei Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Atlikdami
finansinius (teisėtumo) auditus, vertiname audituojamo subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinius, metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius ir kitų ataskaitų duomenis, taip pat
savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir pareiškiame
nepriklausomą nuomonę. Veiklos auditų metu vertiname įstaigų veiklą ekonomiškumo, efektyvumo
ir rezultatyvumo požiūriu, siekiame atskleisti veiklos problemas bei trūkumus. Tarnyba savo
veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės
kontrolės parengtomis metodikomis, kitais teisės aktais ir Tarnybos nuostatais.
Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu Tarnybos veiklos išorinę peržiūrą atlieka Valstybės
kontrolė. Išorinės peržiūros tikslas – įvertinti Tarnybos audito kokybės užtikrinimo politiką ir
procedūras, susijusias su bendra audito veikla bei jų veiksmingumą, siekiant paskleisti geros audito
praktikos pavyzdžius, nustatyti auditorių mokymo sritis, pateikti patikimą informaciją apie
atliekamo audito kokybę. 2012 m. pabaigoje Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė atliko įstaigos
veiklos išorinę peržiūrą, kurios metu buvo vertinama audito kokybės užtikrinimo politika ir
procedūrų veiksmingumas Tarnybos ir

atskiro audito (Tauragės rajono savivaldybės 2011 m.

biudžeto vykdymo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas) lygiu. Išorinės peržiūros
ataskaitoje Valstybės kontrolė pateikė išvadą, kad „visais reikšmingais atžvilgiais pakankamais,
tinkamais, patikimais audito įrodymais pagrįsta finansinio audito ataskaita ir išvados, auditorių
pastebėjimai, išvados ir rekomendacijos pagrįstos, finansinis auditas atliktas vadovaujantis teisės
aktų, reguliuojančių finansinį auditą, nuostatomis“1.
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LR Valstybės kontrolė „Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito išorinės peržiūros
2013-01-10 ataskaita Nr. IP-2“
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Kad tinkamai būtų organizuojamas Tarnybos darbas ir teisės aktais nustatytų funkcijų
įgyvendinimas, Savivaldybės kontrolierius kasmet rengia ir nustatyta tvarka derina su Savivaldybės
tarybos Kontrolės komitetu metinį veiklos planą bei jį tvirtina įsakymu. Vadovaujantis patvirtintu
veiklos planu, kuriame numatyti praėjusių metų baigiamieji auditai ir einamųjų metų auditai, ribotos
apimties finansiniai auditai, kontrolės funkcijos ir kita veikla, tarnautojams paskirstomos audito
užduotys, numatomi įvykdymo terminai.

2012 m.

veiklos planas sudarytas ir patvirtintas

nustatytais terminais, įstatymo nustatyta tvarka pateiktas Valstybės kontrolei.
Tarnybos veiklos ataskaita parengta ir Savivaldybės tarybai teikiama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir Tarnybos
veiklos nuostatais. Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie pagrindinius Tarnybos 2012 m. II
pusmečio atliktus darbus ir pasiektus rezultatus.
VEIKLA IR REZULTATAI
1. Išvados, teikiamos Tarybai
Vietos savivaldos įstatymas numato Savivaldybės kontrolieriaus pareigą rengti ir teikti
tarybos sprendimams priimti reikalingas išvadas. Ataskaitiniu laikotarpiu Tarnyba parengė ir
pateikė Savivaldybės tarybai 4 išvadas:
* Išvada dėl Tauragės rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio.
Pateikta besąlyginė

nuomonė2 dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų. Dėl

savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų
nustatytiems tikslams pateikta sąlyginė nuomonė, nes nustatyti atvejai kai asignavimai darbo
užmokesčiui panaudoti ne pagal paskirtį, asignavimai prekėms ir paslaugoms panaudoti ilgalaikio
turto kūrimui ir įsigijimui, ne visas nuosavybės teise priklausantis turtas yra užregistruojamas
Nekilnojamojo turto kadastre ir registre.
* Išvada dėl Tauragės rajono savivaldybės 2011 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio.
Pateikta sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, nes Savivaldybės
administracijos ir biudžetinių įstaigų finansinėse ataskaitose nustatytos reikšmingos klaidos
atskleidžiant informaciją apie ilgalaikį turtą ir įsipareigojimus, Iždo finansinės būklės ataskaitoje
nurodyta padidinta įsipareigojimų suma, atitinkamai šia suma sumažintas einamųjų metų veiklos
rezultatas.
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Pagal Valstybinio audito reikalavimus, besąlyginė nuomonė pareiškiama, kai auditoriai neturi reikšmingų pastabų dėl
finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir teisės aktų pažeidimų, kurie keistų auditorių nuomonę. Sąlyginė
nuomonė pareiškiama, kai auditoriai nustato klaidas ir teisės aktų pažeidimus ir (ar) be tam tikrų pastabų negali
pareikšti besąlyginės nuomonės. Neigiama nuomonė pareiškiama, kai auditoriai nustato reikšmingų klaidų ir reikšmingų
teisės aktų pažeidimų. Auditoriai atsisako pareikšti nuomonę, kai audito metu negali gauti pakankamų, patikimų ir
tinkamų įrodymų, taip pat tuo atveju, kai yra reikšmingų auditorių darbo apribojimų.
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* Išvada dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo
valstybės turto 2011 m. ataskaitų. Šios išvados duomenims pagrįsti atliktas auditas, surinkti
įrodymai dėl teikiamų tarybai statistinių ataskaitų teisingumo. Pateikta besąlyginė nuomonė dėl
valstybės turto 2011 m. statistinės ataskaitos VT-01

duomenų. Pateikta sąlyginė nuomonė dėl

Savivaldybės turto statistinės ataskaitos VT-02 duomenų, nes ataskaitoje duomenys apie
Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nefinansinį turtą pagal atskiras turto rūšis pateikti
netiksliai dėl ilgalaikio turto grupavimo klaidų Savivaldybės biudžetinėse įstaigose.
* Išvada dėl Savivaldybės garantijų suteikimo 2012 m. Atlikome Savivaldybės skolinimosi ir
garantijų teikimo galimybių vertinimą. Tarybai pateikta teigiama išvada, nes įstatymu nustatyti
garantijų limitai nėra viršyti.
2. Finansiniai ir veiklos auditai
Per ataskaitinį laikotarpį įgyvendindama 2012 m. veiklos planą ir vykdydama Savivaldybės
tarybos atskirus pavedimus Tarnyba:
* Užbaigė Savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ir

metinių finansinių ataskaitų

finansinį (teisėtumo) auditą. Pagal parengtą audito strategiją buvo pasirinktos audituoti savivaldybei
rizikingiausios ir reikšmingiausios sritys ir jas vykdantys reikšmingiausi subjektai. Toks audito
atlikimo modelis pasiteisino ir jis yra efektyvesnis, siekiant savivaldybės mastu gauti patikimą
audito

išvadą.

Atliktos savarankiškos audito

procedūros Savivaldybės administracijoje,

Savivaldybės ižde, Privatizacijos fonde, 10 biudžetinių įstaigų ir 3 seniūnijose.
* Atliko ribotos apimties finansinį (teisėtumo) auditą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą bei tvarkymą dydžio pagrįstumo. Vertinome, ar vietinės rinkliavos dydis
apskaičiuotas toks, kad gautos pajamos padengtų visas atliekų tvarkymo sistemos išlaidas: vietinės
rinkliavos administravimo, atliekų surinkimo ir transportavimo, šalinimo, sąvartyno eksploatavimo,
uždarymo, priežiūros po uždarymo, infrastruktūros plėtimo bei kitas su atliekų tvarkymu susijusias
išlaidas. Audito metu nustatytiems trūkumams šalinti teiktos rekomendacijos, numatytos
rekomendacijų įgyvendinimo priemonės. Svarbiausia rekomendacija: pasibaigus 2012 m. peržiūrėti
ir ekonomiškai pagrįsti vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainą bei vietinės rinkliavos
tarifus, ir teikti siūlymus Savivaldybės tarybai. Audito rezultatai aptarti Savivaldybės tarybos
Kontrolės komiteto posėdyje.
* Savivaldybės tarybos pavedimu atliko veiklos plane nenumatytą viešosios įstaigos Tauragės
rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos auditą. Audito metu buvo nustatyta teisės aktų,
reglamentuojančių įstaigos veiklą, vidaus kontrolę, viešuosius pirkimus pažeidimų ir kitų veiklos
organizavimo trūkumų. Audito ataskaitoje teikti pastebėjimai ir rekomendacijos nustatytiems
trūkumams šalinti. Audito rezultatai aptarti įstaigos Stebėtojų tarybos ir administracijos bendrame
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posėdyje, Kontrolės komiteto posėdyje. Savivaldybės tarybos sprendimu įstaigos vadovui skirta
drausminė nuobauda.
Auditų apimtys vertine išraiška: pagal turto ataskaitas savivaldybės turtas 2011-12-31
balansine verte – 261749,0 tūkst. Lt, Savivaldybės patikėjimo teise valdomas valstybės turtas
balansine verte – 28 906,0 tūkst. Lt, 2011 m. biudžeto išlaidos – 102147,0 tūkst. Lt. Savivaldybės
biudžetinių įstaigų ir kitų viešojo sektoriaus subjektų turto 2011-12-31 balansinė vertė – 302889,2
tūkst. Lt.
Vienas pagrindinių Tarnybos veiklos garantų yra viešumo principas. Todėl visos auditų
ataskaitos teiktos Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Kontrolės
komitetui, teikta informacija Vyriausybės atstovui Tauragės apskrityje. Visos ataskaitos ir išvados
paskelbtos Savivaldybės interneto tinklalapyje www.taurage.lt.
3. Auditų tikslai ir poveikis
Atlikdami auditus siekėme pagrindinio tikslo – teigiamo poveikio Savivaldybės finansų, turto
valdymo ir kontrolės sistemai. Siekdami, kad audituotų subjektų metinė finansinė atskaitomybė
būtų tikra ir teisinga, o lėšos ir turtas būtų valdomi ir naudojami nepažeidžiant teisės aktų, auditų
metu nuolat bendradarbiavome su audituojamų subjektų vadovais, apskaitos specialistais ir kitais
darbuotojais (atlikome aiškinamąjį darbą, teikėme žodinius patarimus ir rekomendacijas). Atskirais
audito etapais vadovai ir darbuotojai buvo informuojami žodžiu ir raštu apie nustatytas klaidas ir
neatitikimus bei teikiamos rekomendacijos jiems ištaisyti. Per ataskaitinį laikotarpį audituojamiems
subjektams raštu buvo pateiktos 23 rekomendacijos (žr. 1 lentelę).
1 lentelė

1.

Neįvykdytų*

Įvykdytų

Audito subjektas (objektas)

Pateiktų

Rekomendacijų
skaičius
Neįvykdytų rekomendacijų trumpas apibūdinimas

Tauragės rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio
finansinis (teisėtumo) auditas
Savivaldybės administracija

6

3

3

1. Neįgyvendintos priemones, užtikrinančios
žemės nuomos mokesčio skolos mažinimą ir
tinkamą administravimą:
- Žemės nuomos mokesčio administravimo
funkcijas perduoti Kaimo reikalų skyriui;
- Inventorizuoti mokesčio už žemės nuomą
įsiskolinimų likučius, išsiųsti skolininkams
priminimus dėl mokesčio sumokėjimo.
2. Neparengtas mokesčių lengvatų suteikimo
fiziniams ir juridiniams asmenims tvarkos
aprašas.
3. Neparengtas Administracijos direktoriaus
įsakymas dėl investicinių projektų išlaidų
planavimo tvarkos.
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3.

Tauragės rajono savivaldybės administracijos parengtų 2011 m. savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų finansinis auditas
Savivaldybės administracija

2

-

2

1. Įpareigoti Savivaldybės administracijos Plėtros,
investicijų ir turto valdymo skyriaus atsakingus
darbuotojus parengti suvestinių turto ataskaitų
(VT-01 ir VT-02) rengimo tvarkos aprašą.
2. Įpareigoti turto ataskaitų rengėjus Ataskaitų IV.
dalyje ,,Pastabos“ nurodyti reikšmingo turto ar
įsipareigojimų pasikeitimo per metus priežastis.

4.

7.

VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos vertinimas
VšĮ Tauragės rajono PSPC

8

Savivaldybės administracija

1

UAB Tauragės regiono atliekų
tvarkymo centras

6

4

4

1. Neįregistruota Nekilnojamojo turto registre
1997-09-29 panaudos sutartį dėl teisės
neatlygintinai naudotis pastatu Jūros g. 5,
Tauragėje.
2. Trijų rekomendacijų įgyvendinimui nesuėjo
terminas, numatytos priemonės vykdymo eigoje.
Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio
pagrįstumo vertinimas (ribotos apimties finansinis (teisėtumo) auditas)
1

-

1. Parengti ir nustatyti kontrolės procedūras
vietinės rinkliavos surinkimo, pervedimo į
Savivaldybės biudžetą ir atsiskaitymo su TRATC
už komunalines atliekų tvarkymą.
Nesuėjo terminas
1. Parengti ir pateikti Savivaldybei patvirtinti
aiškią
ir detalią
Vietinės rinkliavos
apskaičiavimo metodiką, numatant visas su tuo
susijusias procedūras, taip pat, kitus teisės aktus,
kurie užtikrintų teisingą visų atliekų turėtojų
apmokestinimą.
2. Pasibaigus 2012 m. peržiūrėti ir ekonomiškai
pagrįsti vienos tonos komunalinių atliekų
sutvarkymo kainą ir vietinės rinkliavos tarifus ir
teikti siūlymus Tarybai.
3. Parengti ir pateikti Valdybai patvirtinti:

6

3.1. Vietinės rinkliavos lėšomis finansuojamų
TRATC-o bendrųjų ir administravimo sąnaudų
paskirstymo tarp regiono keturių savivaldybių
tvarkos aprašą, kuriuo remiantis būtų galima
teisingai
paskirstyti
sąnaudas
kiekvienai
savivaldybei, nes tai turi įtakos
vietinės
rinkliavos mokesčio dydžiui.
3.2. Atidėjinių, reikalingų Leikiškių sąvartyno
uždarymui ir priežiūrai po uždarymo, kaupimo ir
apskaitos tvarkos aprašą.
3.3. 2013 m. (metinė) regioninės atliekų tvarkymo
sistemos sąmatą ir ją detalizuoti.
3.4. Patikslinti bendrovės valdymo struktūrą,
užtikrinant darbuotojų, atsakingų už Vietinės
rinkliavos mokėtojų registrą, jos apskaičiavimą,
surinkimą ir pervedimą į Savivaldybės biudžetą,
vykdomų funkcijų koordinavimą ir vidaus
kontrolę.
Rrekomendacijų įgyvendinimui nesuėjo terminas.
Iš viso:

23

7

16

Pastaba* Iš neįgyvendintų rekomendacijų 10 rekomendacijų nesuėjęs įgyvendinimo terminas.
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Finansų ir turto valdymas tapo ypač sudėtinga ir atsakinga savivaldybės valdymo sritis.
Tikime, kad savivaldybės vadovų pozityvus požiūris ir noras spręsti problemas užtikrins reikiamos
sistemos sukūrimą,

finansinių interesų apsaugą bei Tarnybos teikiamų rekomendacijų

įgyvendinimą. Tarnyba pastoviai vykdo teiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.
4. Valstybės tarnybos ir viešojo administravimo funkcijų vykdymas
Be pagrindinės veiklos, Savivaldybės kontrolierius dalyvavo Savivaldybės tarybos,
komitetų, posėdžiuose, organizavo valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimą (mokymą), pagal savo
kompetenciją leido įsakymus ir vykdė kitą organizacinę Tarnybos veiklą.
Labai svarbus Tarnybos uždavinys yra tarnautojų profesinių gebėjimų ugdymas ir
kvalifikacijos kėlimas, nes šiandien auditoriui keliami labai griežti profesiniai reikalavimai – ne tik
išmanyti buhalterinę apskaitą, bet ir būti analitiku, strategu, ekspertu, gerai žinoti teisės aktus.
Nuolatinis tobulėjimas ir mokymasis yra būtina sąlyga profesionaliam auditui atlikti. Šiam tikslui
sudaroma ir tvirtinama valstybės tarnautojų mokymo programa, numatomos lėšos. Per 2012 m. II
pusmetį Tarnybos valstybės tarnautojai dalyvavo seminaruose, kuriuose kėlė kvalifikaciją audito ir
administracinių gebėjimų tobulinimo srityse (žr. 2 lentelę).
2 lentelė
Eil.
Nr.
1.
2.

3.
4.

Seminaro tema

Išklausyta valandų
K.Čiapienė

Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės audito
planavimas
Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito startegijos
parengimas
Aktualūs apskaitos ir mokesčių klausimai

8

Viešojo sektoriaus audito institucijų regionuose ir
savivaldybėse atliekamų auditų kokybė šalyse –
EURORAI narėse (tarptautinė konferencija)
Iš viso

8

Savivaldybės biudžeto
lėšos
Savivaldybės biudžeto
lėšos

8

8

32

Finansavimo šaltinis

N.Marozienė

8

Savivaldybės biudžeto
lėšos
Savivaldybės
kontrolierių asociacija

8

Siekiant pasidalyti profesine audito patirtimi ir plėtoti bendradarbiavimą išorės auditų srityse,
atliekant įstatymais priskirtus uždavinius ir funkcijas, 2012 m. liepos mėn. pasirašytas Valstybės
kontrolės ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos bendradarbiavimo susitarimas. Susitarimu
įsipareigojama teikti tarpusavio pagalbą, keistis informacija, derinti audito strategijas, kad būtų
užtikrinta reikiama auditų kokybė atliekant auditus Tauragės rajono savivaldybėje.
Tarnyba, būdama Savivaldybių kontrolierių asociacijos nare, aktyviai dalyvavo rengiamuose
seminaruose, pasitarimuose, diskusijose dėl teisės aktų projektų, palaikė ryšius su kitų savivaldybių
Kontrolės ir audito tarnybomis. Bendradarbiavome su kitomis kontroliuojančiomis institucijomis,
teikėme metodinę pagalbą Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir administracijos specialistams.
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Tarnyboje dirba 2 valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą
ekonomikos srityje. Įgyvendindama jai priskirtas funkcijas, Tarnyba deda visas pastangas, kad
auditai būtų atlikti kokybiškai, kad visos išvados būtų pagrįstos tinkamais įrodymais, o auditų
rezultatai ir teiktos rekomendacijos būtų reikšmingi ir padėtų gerinti Savivaldybės administravimo
paslaugų kokybę bei užtikrintų Savivaldybės lėšų ir turto ekonomišką ir efektyvų valdymą.

Savivaldybės kontrolierė

Kostė Čiapienė
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