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ĮŽANGA
Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Savivaldybės
tarybai atskaitingas viešasis juridinis asmuo. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta pareiga –
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 ir teisėtumo, veiklos auditus Savivaldybės administracijoje,
Savivaldybės administravimo subjektuose bei Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Atlikdami
finansinius ir teisėtumo auditus, vertiname audituojamo subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinių, metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų duomenis, taip pat
savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir efektyvumą bei
pareiškiame nepriklausomą nuomonę. Siekiame skatinti teigiamą ir veiksmingą audito poveikį
finansų valdymui ir kontrolės sistemai. Veiklos auditų metu vertiname įstaigų veiklą, programų
vykdymą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu, siekiame atskleisti veiklos
problemas bei tobulinimo galimybes.
Pagal teisės aktų nuostatas Tarnybos veiklos išorinę peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė.
Tarnybos veiklos išorinė peržiūra atlikta 2019 m.
Tarnyba prisideda prie Savivaldybės strateginio veiklos plano „Savivaldybės valdymo
programos“ įgyvendinimo, kurios pagrindinis tikslas – siekti efektyvaus ir skaidraus, visuomenės
poreikius atitinkančio valdymo. Tarnyboje dirbo 3 valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį
universitetinį išsilavinimą ekonomikos srityje. Tarnybos veiklos užtikrinimui patvirtinta 94,1 tūkst.
Eur, panaudota 93,5 tūkst. Eur.
Veiklos ataskaita parengta ir Savivaldybės tarybai teikiama vadovaujantis Vietos savivaldos
įstatymu, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir Tarnybos veiklos nuostatais. Šioje ataskaitoje
pateikiame apibendrintus auditų rezultatus, informaciją apie pagrindinius Tarnybos 2021 m. atliktus
darbus ir pasiektus veiklos rezultatus.

VEIKLA IR REZULTATAI
1. Išvados ir ataskaitos teikiamos Savivaldybės tarybai
Įgyvendindami Vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatas, parengėme ir
Savivaldybės tarybai pateikėme išvadą ir audito ataskaitą dėl Tauragės rajono savivaldybės 2020
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metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo1. Audito išvadoje
pateikėme dvi nuomones:

Besąlyginė
nuomonė

Besąlyginė
nuomonė

Dėl Savivaldybės 2020 m. konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio,
nes ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.
Dėl Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, nes Tauragės
rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parodo
tikrą ir teisingą 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2020 metų veiklos
rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Audito išvadoje nuomonės dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo
jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams neteikėme. Pastebėjimus dėl biudžeto
lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo subjektams teikėme raštais ir audito
ataskaitoje.
Išvada dėl Savivaldybės skolinimosi galimybių
Įvertinome Tauragės rajono savivaldybės skolinių įsipareigojimų būklę 2021 m. sausio 1 d.,
duomenis apie skolinių įsipareigojimų pokyčius 2021 m., išanalizavome Seimo patvirtintus
skolinimosi limitus, atsakingų institucijų raštus ir pateikėme Savivaldybės tarybai 1 išvadą2:
Savivaldybė 2021 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo 13 str. nustatytų skolos ir skolinimosi limitų nėra viršijusi. Savivaldybės taryba gali
priimti sprendimą imti ilgalaikę 1229,4 tūkst. Eur paskolą investiciniams projektams
finansuoti.
Išvada dėl valdžios ir privataus sektorių partnerystės projekto „Tauragės savivaldybės
gatvių infrastruktūros modernizavimas privačios partnerystės būdu“ įgyvendinimo
tikslingumo
Atlikome pateiktų dokumentų analizę ir vertinimą dėl Savivaldybės administracijos
investicijų projekto „Tauragės savivaldybės gatvių infrastruktūros modernizavimas privačios
partnerystės būdu“ įgyvendinimo tikslingumo. Projekto tikslingumo įgyvendinti valdžios ir
privataus sektoriaus partnerystės būdu vertinimą atlikome teisėtumo, socialinės-ekonominės
naudos, turto, turtinių įsipareigojimų ir rizikos pasidalinimo aspektais ir pateikėme Savivaldybės
tarybai išvadą3:

Audito išvada 2021 m. liepos 9 d. Nr. AI-3; Audito ataskaita 2021 m. liepos 9 d. Nr. AP-5.
2021 m. kovo 3 d. Nr. AI-2.
3
2021 m. sausio 15 d. Nr. AI-1
1

2
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Savivaldybės taryba įvertinusi pateiktas pastabas, galėtų pasinaudoti galimybe nustatyti, kad
investicijų projektą „Tauragės savivaldybės gatvių infrastruktūros modernizavimas privačios
partnerystės būdu“ tikslinga įgyvendinti.
2. Finansiniai ir teisėtumo, veiklos auditai, patikrinimai
Finansinių ir teisėtumo auditų apimtis

Savivaldybės 2020 m. konsoliduotųjų
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Biudžeto pajamos
55,14 mln. Eur
39 150,9 tūkst. Eur

Savivaldybės 2020 m. konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinys

Turto ir atitinkamai finansavimo
sumų, įsipareigojimų ir grynojo
turto likutis 169,41 mln. Eur

Biudžeto išlaidos
50,96 mln. Eur

Savivaldybė gavo 73,41 mln. Eur
pajamų

Asignavimų valdytojų
skaičius - 42

Savivaldybė patyrė 72,14 mln. Eur
sąnaudų.

Per ataskaitinį laikotarpį, įgyvendindami 2021 m. Tarnybos veiklos planą, užbaigėme visus
suplanuotus finansinius ir teisėtumo auditus. Atlikome Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų
grupės auditą (audito procedūros Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės ižde, biudžetinėse
įstaigose). Audito metu vertinome: Savivaldybės projektinių veiklų finansavimą; Savivaldybės
administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimą; asignavimų darbo užmokesčiui naudojimą;
atskiroms biudžeto programų priemonėms skirtų lėšų naudojimo teisėtumą; turto įsigijimą,
nurašymą ir apskaitą. Savivaldybės administracijoje ir įstaigose vertinome pažangą bei pokyčius
pagal ankstesnių auditų metu teiktus pastebėjimus ir rekomendacijas. Audito ataskaitoje4 teikėme
pastebėjimus:
Savivaldybės
Savivaldybės 2020-2022 m. strateginiame veiklos plane patvirtintos 28 priemonės
projektinių
(programos) projektinių veiklų finansavimui. Savivaldybės patvirtinti projektinių veiklų
veiklų
finansavimo aprašai su trūkumais ir yra tobulintini. Juose pasigendama vykdomų
finansavimas su programų tikslų, nenustatyti siekiami rezultatai ir jų vertinimo kriterijai, skirtinga paraiškų
trūkumais
vertinimo sistema, ne visuose aprašuose nustatytos viešinimo procedūros. Patvirtintų
aprašų gausa ir įvairovė rodo, kad Savivaldybėje trūksta sisteminio požiūrio ir vieningos
praktikos taikymo reglamentuojant projektinių veiklų finansavimą.

4

2021 m. liepos 9 d. Nr. AP-5.
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Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
rezervo
lėšų
panaudojimas

Darbo
užmokesčio
skaičiavimo
išmokų
mokėjimo
neatitikimai

Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas naudotas ekstremalios situacijos dėl
pandemijos Covid-19 valdymo išlaidoms padengti (436,4 tūkst. Eur). Savivaldybės
administracija daugelį apsaugos priemonių įsigijo pandemijos pradžioje, neįvertinusi
realaus jų poreikio. Pirkimai vykdyti skubiai ir ne visais atvejais užtikrinant tiekėjų
atrankos skaidrumą ir racionalumą, nes dažniausiai pirkimo procedūrų įforminimas
Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir sutarčių
sudarymas su tiekėjais vyko gavus sąskaitas faktūras ir prekes.
Visus audito pastebėjimus ir rekomendacijas Savivaldybės administracijai pateikėme
raštu. Pažymėtina, kad rekomendacijos įgyvendinamos: sudarytos pirkimų sutartys
paviešintos, išlaidų apskaitos trūkumai ištaisyti, kaupiamų sandėlyje kaip rezervas
apsaugos priemonių inventorizacija atlikta, vertinamos nupirktų cheminių kostiumų
tolimesnio racionalaus panaudojimo galimybės.

Kaip ir kasmet nustatėme atvejų, kai įstaigose neteisingai apskaičiuojamas ir išmokamas
darbo užmokestis, išeitinės išmokos dėl vidaus kontrolės šioje srityje trūkumų. Teisėtumo
ir pažeidimai nebuvo paplitę, įstaigoms pasiūlėme klaidas ištaisyti, o permokėtą sumą
grąžinti į biudžetą.
Nustatėme, kad ne visada racionaliai ir ekonomiškai naudojami asignavimai darbo
užmokesčiui dėl teisinio reglamentavimo neapibrėžtumo.
Savivaldybė nėra reglamentavusi išeitinių išmokų dydžio, atleidžiant darbuotojus šalių
susitarimu, ir taip neužtikrinami lygiateisiškumo ir skaidrumo principai bei sudaromos
prielaidos neracionaliam ir netaupiam savivaldybės biudžeto lėšų naudojimui. Šį
pastebėjimą teikėme ir ankstesnių auditų metu, o šio audito metu rekomendavome
reglamentuoti kriterijus ir išeitinių išmokų dydžius, atleidžiant darbuotojus šalių
susitarimu, rekomendacija neįgyvendinta. Pažymėtina, kad valstybės tarnautojus
atleidžiant šalių susitarimu išeitinė išmoka gali būti mokama atsižvelgiant į valstybės
tarnautojo tarnybos valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje stažą

Savivaldybės
turto valdyme
stebima
pažanga, tačiau
problemų dar
yra

Savivaldybės nekilnojamojo turto (pastatų ir patalpų) valdymo audito ataskaitoje
numatytos rekomendacijų įgyvendinimo priemonės vykdomos ir stebima pažanga.
Tačiau:
Savivaldybės administracijos ir seniūnijų apskaitoje infrastruktūros ir kitų statinių grupėje
registruoto turto dalį sudaro vandentiekio tinklai, paviršiniai nuotekų tinklai, arteziniai
gręžiniai, siurblinės, vandens bokštai, valymo įrenginiai ir kiti, nebalansinėse sąskaitose
apskaitoma vandens tiekimo infrastruktūra pripažinta bešeimininkiu turtu. Šio turto 213
vienetų perduoti savivaldybės valdomai įmonei UAB Tauragės vandenys pagal
eksploatacijos sutartis. 2020 m. inventorizacijos duomenimis 185 vienetai naudojami
veikloje, 28 vienetai nereikalingi ir netinkami eksploatuoti, tačiau sprendimai dėl jų nėra
priimti. Atlikdami audito procedūras Gaurės seniūnijoje, nustatėme, kad be vandens
tiekimo infrastruktūros objektų apskaitoje registruoti šilumos tiekimo infrastruktūros 5
vnt., kurie perduoti panaudos sutartimi savivaldybės valdomai įmonei UAB Tauragės
šilumos tinklai, o katilinės pastatai su įranga investuoti į šią bendrovę didinant įstatinį
kapitalą.
Pagal aktualias Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo nuostatas nėra galimybės perduoti savivaldybės turtą juridiniams asmenims
eksploatavimo sutartimi, o uždarosioms akcinėms bendrovėms panaudos pagrindais.
Todėl vertinant esamą situaciją bei aplinkybes, kad dalis eksploatacijai perduoto turto yra
nurašyta, dalis turto yra nereikalingas arba netinkamas naudoti, būtina atnaujinti su
Savivaldybės bendrovėmis sudarytas turto naudojimo sutartis pagal galiojantį teisinį
reglamentavimą. Tinkamą naudoti turtą savivaldybės bendrovėms perduoti pagal turto
patikėjimo sutartį savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.

Inventorizacija
atliekama
nesilaikant
teisės
aktų
reikalavimų

Nustatėme, kad audituotos įstaigos 2020 metų inventorizaciją atliko netinkamai ir
nesilaikydamos teisės aktų reikalavimų.
Ankstesnių auditų metu Savivaldybės administracijai rekomendavome numatyti
papildomas kontrolės procedūras, kad subjektuose metinė turto inventorizacija būtų
atliekama ne formaliai, o vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir atspindėtų faktiškai
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esamą situaciją. Savivaldybės administracija ėmėsi priemonių, tačiau jos nebuvo
veiksmingos, nes turto inventorizacija vis dar formali.
Neužtikrinamas
sudarytų viešojo
pirkimo sutarčių
viešinimas

Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis ir jų
pakeitimus privalo viešinti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų
pirkimų tarnybos nustatyta tvarka bei teikti visų per kalendorinius metus sudarytų pirkimo
sutarčių ataskaitas. Audito metu nustatėme, kad šių reikalavimų nesilaikoma, nes
viešinamos ne visos sudarytos pirkimo sutartys arba jos paskelbiamos po keleto mėnesių
ir taip neužtikrinamas skaidrumo principo laikymasis.

Siekdami, kad subjektų metinės finansinės atskaitomybės duomenys būtų tikri ir teisingi, o
lėšos ir turtas būtų valdomi ir naudojami nepažeidžiant teisės aktų, auditų metu nuolat
bendradarbiavome su audituojamų subjektų vadovais, apskaitos specialistais ir kitais darbuotojais
(konsultavome ir teikėme žodinius patarimus). Atskirais audito etapais vadovai ir darbuotojai buvo
informuojami žodžiu ir raštu apie nustatytas klaidas ir neatitikimus bei teikiamos rekomendacijos
jiems ištaisyti.
Veiklos auditai
2021 m. atlikome veiklos auditą „Savivaldybės informacinių technologijų naudojimas“5, kurio
metu vertinome, ar informacinių technologijų (toliau – IT) plėtros planavimas tinkamas, ar jų
valdymas ir naudojimas efektyvus, ar mokymai ir teikiamos informacinių sistemų priežiūros
paslaugos efektyvūs. Nustatėme, kad:
‣ Tauragės rajono savivaldybė veiklos tobulinimui įsidiegė ir naudoja 17 informacines
sistemas bei tvarkytojo teisėmis naudojasi 27 informacinėmis sistemomis ir registrais. IT vystymui
ir įsigijimui 2019 m. buvo skirta 193,7 tūkst. Eur, 2020 m. – 173,0 tūkst. Eur, 2021 m. – 180,9
tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų.
‣ IT plėtrai įgyvendinti planuojamos priemonės tik iš dalies prisideda prie savivaldybės
deklaruojamų pokyčių, susijusių su IT sritimi, įgyvendinimo, t. y. planuojama IT priežiūra ir
vystymas, tačiau nenumatyti kokybiniai ir kiekybiniai kriterijai, jų matavimo reikšmės, kurie leistų
įvertinti pokyčių ir tikslų pasiekimą;
‣ Informatikos skyrius, kuris formuoja savivaldybės politiką diegiant pažangias informacines
ir telekomunikacines technologijas bei informacinę sistemą, neturi bendros informacijos apie
įdiegtų informacinių sistemų kiekį, parengtas specifikacijas, sudarytas sutartis, atliktus pakeitimus ir
pan., kadangi sistemų administravimas neoficialiai priskirtas padalinių, naudojančių jas savo
veikloje, kompetencijai ir informacija apie informacines sistemas išskaidyta;
‣ Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“ biudžetinėse įstaigose ir seniūnijose naudojama
neefektyviai – 48,7 proc. įdiegtų modulių ir taip neužtikrinamas savivaldybės veiklos gerinimo
procesas dokumentų valdymo srityje;
5

2021 m. lapkričio 29 d. audito ataskaita Nr. AP-6
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‣

Buhalterinėje

programoje

,,Stekas-Alga“

įdiegtas

personalo

apskaitos

modulis

nepakankamai funkcionalus, 29 proc. pavaldžių įstaigų šiuo moduliu nesinaudoja;
‣ mokymų kokybė vertinama teigiamai, tačiau pasigendama praktinių pavyzdžių,
informacinių sistemų priežiūros paslaugų teikėjai iškilusių funkcionalumo trūkumų netaiso
sistemiškai.
Savivaldybės administracijai pateikėme 6 rekomendacijas, jų įgyvendinimui numatytos
priemonės ir sutartas laikas iki 2022 m. pabaigos.
Pažymėtina, kad Savivaldybės administracija, siekdama veiklos viešumo ir skaidrumo bei
skatindama domėjimąsi savivaldybėje vykstančiais finansų valdymo procesais, įdiegė pažangius
metodus ir interneto svetainėje atvėrė biudžeto pajamų ir išlaidų duomenis, kuriuos galima stebėti
realiu laiku. Kitas gerosios patirties pavyzdys – dalyvavimas Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūros (MITA) kartu su LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbtame konkurse gauti
finansavimą GovTech sprendimo įsigijimui. Savivaldybės administracija parengė inovatyvų
projektą ,,Centralizuota vaiko priėmimo į ugdymo įstaigas sistema“ ir laimėjo 53 tūkst. Eur
finansavimą. Savivaldybės valdoma Centralizuota vaiko priėmimo sistema bus integruota su
išorinėmis sistemomis ir registrais bei jos pagalba bus formuojama vaikų ugdymo perspektyva nuo
vaiko gimimo iki patekimo į atitinkamas grupes/klases ar ugdymo įstaigas.

Patikrinimai
Pagal Klaipėdos apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus 2020 m. gruodžio 14
d. raštą Nr. 4-S-2946 „Dėl patikrinimo atlikimo“ atlikome Tauragės rajono savivaldybės tarybos
Socialdemokratų frakcijos prašyme nurodytų aplinkybių patikrinimą pagal kompetenciją.
Pagrindiniai tikrinimo klausimai:
1. Ar priemonės „Sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ įgyvendinimas (Tauragės
baseino statyba) vykdytas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.
2. Ar Tauragės rajono savivaldybės administracija teisėtai veikė, vykdydama Tauragės rajono
vietinių kelių ir gatvių remontus, kuriems skirtas finansavimas iš ekonomikos skatinimo ir
koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų.
3. Priemonės ,,Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo priemonių įgyvendinimas“
vykdymas ir kontrolė.
4. Priemonės „Patirtų nuostolių vežant keleivius nuostolingais maršrutais kompensavimas“
įgyvendinimo pokyčiai.
5. Elektros energijos taupymo paslaugos efektyvumo vertinimas.
Patikrinimo metu analizavome bei vertinome duomenis ir informaciją už 2018 – 2020 metus,
pagal prašyme nurodytas problemas. Parengėme patikrinimo ataskaitą6 ir pateikėme Klaipėdos
apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriui bei Savivaldybės administracijai.

6

2021 m. vasario 1 d. Nr. AP-1
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Pagal patvirtintą veiklos planą pradėjome naują audito ciklą. Baigėme Savivaldybės 2021
metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių finansinio ir teisėtumo
audito planavimo etapą.
Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinta nuostata teikti duomenis Valstybės kontrolei apie
savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus. Informaciją apie audito rezultatus
pateikėme nustatytu laiku.
Vienas pagrindinių Tarnybos veiklos garantų yra viešumo principas. Visos auditų ataskaitos
teiktos Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Kontrolės komitetui. Siekiant
didesnio Tarnybos veiklos viešumo ir veiksmingumo, visi atlikto audito darbo rezultatai (ataskaitos,
išvados) yra pateikiami savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt.

TARNYBOS VEIKLOS VEIKSMINGUMAS IR VEIKLOS TOBULINIMO KRYPTYS
Tarnybos veiklos rezultatai matuojami ir teiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos metu
gautais duomenimis. Tarnybos pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas buvo stebimas ir vertinamas
atliekant auditų planavimą ir kitas užduotis. 2021 m. pabaigoje parengėme rekomendacijų
įgyvendinimo ataskaitą7, kurioje apžvelgėme Tarnybos teiktų rekomendacijų ir joms įgyvendinti
numatytų priemonių įgyvendinimo rezultatus. Šioje ataskaitoje pateikėme 2021 m. lapkričio 31 d.
fiksuotus rekomendacijų stebėsenos duomenis apie 2019-2021 m. teiktas rekomendacijas.
Tinkamas teiktų rekomendacijų įgyvendinimas didina pridėtinę audito vertę, stiprina išorės
audito įtaką Savivaldybei, skatina audituojamo subjekto darbuotojų teigiamą požiūrį į kontrolės
priemonių, stiprinančių audituojamo subjekto finansų valdymą, tinkamą turto naudojimą, teisingų
ataskaitų parengimą.
Per ataskaitinį laikotarpį audituojamiems subjektams raštu pateikėme 30 rekomendacijų.
Rekomendacijų, kurių įgyvendinimo terminas baigiasi 2021 metais, įgyvendinimo lygis siekia 95,4
proc.
Pagal mūsų teiktas rekomendacijas 2021 m. Savivaldybės tarybos sprendimais:
* Patikslintas Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos
aprašas;
* Patikslintas Tauragės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos tvarkos aprašas;
* Patvirtintas Būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems
teisę į socialinio būsto nuomą Tauragės rajono savivaldybėje, tvarkos aprašas;
* Patvirtintas Statinių, kurie neturi savininko (ar savininkas nežinomas), nustatymo, apskaitymo, dokumentų
pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais ir perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn tvarkos
aprašas;
* Perduotos Kęsčių kaimo bendruomenei „Elbenta“ panaudos pagrindais patalpos įstatuose numatytam
veiklos tikslui – tenkinti gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius – vykdyti;
* Perduotas ilgalaikis turtas Viešajai įstaigai ,,Tauragės ligoninė”.
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Mes siekiame didinti audito poveikį, efektyviai naudoti turimus išteklius ir tobulinti
darbuotojų profesinę kompetenciją. Skiriame daug dėmesio Tarptautinių audito standartų taikymui
atliekamiems auditams. Auditorių darbas neatsiejamas nuo naujovių. Kiekvienų metų pradžioje
sulaukiame mokesčių, apskaitos ar kitų teisės aktų naujovių, kurių buvo ir bus visada, o ateityje jų
gali būti dar daugiau, todėl reikia gilintis ir mokytis.
Nuolatinis tobulėjimas ir mokymasis yra būtina sąlyga profesionaliam auditui atlikti.
Vidutinis mokymo valandų skaičius vienam darbuotojui buvo 30 akademinių mokymo valandų.
Pagrindinės darbuotojų mokymosi ir profesinio tobulėjimo temos 2021 m.: veiklos auditas (teorija,
praktika, naujovės); procesų optimizavimo galimybės savivaldoje; veiklos audito įrodymų
sisteminimas; vidaus kontrolės rizikos vertinimas ir kasmetinė analizė; Savivaldybių infrastruktūros
plėtros įstatymo praktinis įgyvendinimas; skaitmeninės kilmės dokumentų valdymas.
Tarnyba, būdama Savivaldybių kontrolierių asociacijos nare, aktyviai dalyvavo rengiamuose
pasitarimuose, diskusijose dėl teisės aktų projektų, atliekamų auditų kokybės užtikrinimo, audito
dokumentų standartizavimo, palaikė ryšius su kitų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis.
Veiklos prioritetai
1. Aktualūs veiklos auditai ir vertinimai, kurie skatintų pokyčius.
2. Kokybiški auditai, atskleidžiantys problemų priežastis, gerąją praktiką ir aktualūs
savivaldybės gyventojams.
3. Profesinis tobulėjimas, bendradarbiavimas su Valstybės kontrole.
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