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ĮŽANGA
Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaita
parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1994 m. liepos 7 d. vietos savivaldos įstatymo Nr. I533, 27 str. 9 d., 15 p. nuostomis, Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu
Nr. T1-30 patvirtintu veiklos reglamentu, Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
2008 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T1-462 patvirtintais nuostatais ir 2013 metų veiklos planu.
Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) siekia, kad
visi Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) viešojo administravimo subjektai laikytųsi
įstatymų, tinkamo ir efektyvaus savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo, kad būtų tobulinama
savivaldybės sektoriaus finansų valdymo sistema.
Tarnyba yra Telšių rajono savivaldybės tarybai (toliau – Taryba) atskaitingas viešasis
juridinis asmuo, kurio pagrindinė funkcija – 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.
Tarnybos atliekami auditai yra svarbūs, nes auditas yra viešojo sektoriaus valdymo
sistemos elementas, padedantis atskleisti naujus ekonomijos šaltinius visuose valdymo lygmenyse ir
padaliniuose. Audito pagalba atskleidžiamos silpniausios veiklos grandys ir nepanaudoti ištekliai.
Auditas parodo, ar taupiai naudojamas turtas, ar laiku vykdomi įsipareigojimai, laikomasi finansinės
drausmės ir pan. Auditas yra vienas svarbiausių ekonominės informacijos šaltinių.
Audito metu surinkta informacija yra tikra, tiksli, objektyvi, patikima, turi didelę
įrodomąją galią. Šią informaciją naudoja ne tik išorės, bet ir vidaus vartotojai, ji padeda spręsti
problemas ir tobulinti veiklą. Vienas iš pagrindinių auditorių uždavinių, atliekant auditą, yra įvertinti
vidaus kontrolės veiksmingumą, kuris parodo subjekto bendrą ar atskirų veiklos rūšių būklę.
Tarnyba yra nepriklausoma Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios veikla grindžiama
principais, išdėstytais Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme: nepriklausomumo,
teisėtumo, viešumo, objektyvumo, profesionalumo. Taip pat, atlikdama auditus, vadovaujasi
tarptautinių ir nacionalinių audito standartų pritaikymo, Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinio
audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, Tarnybos nuostatais ir kitais
teisės aktais. Tarnybos veiklos išorinę peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė.
Tarnyba kasmet rengia veiklos strategiją, sudaro veiklos programas, numato priemones
joms įgyvendinti ir pasiektų rezultatų vertinimo rodiklius. Atlikdami auditus pagal Valstybinio audito
reikalavimus parengiamos audito programos, pasirenkamos audito procedūros, nustatomi veiklos
prioritetai. Tarnybos darbuotojai privalo būti politiškai neutralūs, objektyvūs ir nešališki. Visas audito
darbas privalo būti įformintas darbo dokumentais. Tarnybos darbuotojai siekia, kad kiekvienas

auditas būtų išsamus, objektyvus, pagrįstas patikimais įrodymais, o išvados atspindėtų esmines
problemas.
Tarnybos 2013 metų veiklos ataskaita yra skirta Telšių rajono savivaldybės (toliau –
Savivaldybė) tarybai, kuriai Tarnyba yra atskaitinga. Šia ataskaita siekiama supažindinti su Tarnybos
2013 metų veikla ir jos rezultatais. Tikime, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija bus naudinga
jos vartotojams.
Visos auditų ataskaitos ir išvados teikiamos audituotiems subjektams, Savivaldybės
merui, Savivaldybės administracijos direktoriui bei svarstomos Savivaldybės tarybos Kontrolės
komitete. Auditų ataskaitos ir išvados skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje www.telsiai.lt

1. TARNYBOS MISIJA
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.
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas ir
suteiktus įgaliojimus, Tarnyba atlieka išorės finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditus Savivaldybės
administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose
įmonėse.
Finansinio (teisėtumo) audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto metinius
(konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir pareikšti nepriklausomą
nuomonę, ar jie parodo tikrą ir teisingą vaizdą arba yra parengti pagal taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką, taip pat įvertinti audituojamo subjekto lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams ir pareikšti nepriklausomą
nuomonę.
Veiklos audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto viešąjį ir vidaus
administravimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.

2. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Tarnyba savo veiklą organizavo pagal 2013 metų veiklos planą.
Tarnybos 2013 metų veiklos planas buvo pateiktas Savivaldybės kontrolės komitetui,
dėl pritarimo ir 2012 m. spalio 12 d. patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu Nr. KT1-4 ir
teisės aktų nustatytais terminais pateiktas Valstybės kontrolei.

2013 metų veiklos plano rengimo prioritetas buvo Lietuvos Respublikos įstatymų
nuostatos:
kiekvienais metais rengti ir teikti išvadas dėl Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio – Savivaldybės biudžetinių įstaigų, Savivaldybės išteklių fondų ir kitų Savivaldybės
kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto kaip vieno viešojo
sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio, kuriame pateikiami Savivaldybės biudžeto vykdymo duomenys ir dėl Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto
ataskaitos.
Rengiant 2013 metų veiklos planą buvo atlikta išsami Savivaldybės biudžeto
asignavimų valdytojų, Savivaldybės turto valdytojų ir naudotojų, taip pat valstybės turto, perduoto
Savivaldybei patikėjimo teise, valdytojų ir naudotojų, Savivaldybės biudžetinių įstaigų analizė.
Analizės pagrindu pasirinkti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų audito atrankos planavimo
kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo kriterijai.
2013 metų pradžioje Tarnyboje dirbo 2 darbuotojai, o nuo 2013 m. rugsėjo 20 d. laikinai
priimtas dar vienas darbuotojas.
Vienas svarbiausių veiksnių, leidžiantis užtikrinti tinkamą ir efektyvų audito atlikimą,
yra valstybės tarnautojo profesinė kompetencija ir žmogiškieji ištekliai. Reikalavimai Tarnybos
darbuotojams yra nuolat didinami profesionalumo, atsakomybės, veiklos viešumo ir kitais aspektais.
Norint išlaikyti tinkamą specialistų kompetenciją, būtina laiku užtikrinti efektyvų mokymą.
Nuolatinis tobulėjimas ir mokymasis yra būtina sąlyga profesionaliam auditui atlikti, tačiau
susiduriama ir su tam tikromis problemomis. Nuolat keičiama ir taip sudėtinga audito atlikimo
metodika, kuriai reikia tinkamo kvalifikacinio pasirengimo. Nekompiuterizuotas audito strateginis
planavimas ir darbo dokumentų parengimas riboja audito apimtis. Tarnybos tarnautojai 2013 metais
dalyvavo šiuose mokymuose:
1. Finansinio ir teisėtumo audito metodikos aktualijos.
2. Veiklos audito metodikos aktualijos.
3. Finansinių ataskaitų, sudarytų pagal VSAFAS, auditas.
4. Profesinė etika Valstybės tarnyboje.
Savivaldybių kontrolierius organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų mokymą bei jų
kvalifikacijos kėlimą. 2013 m. Tarnybos darbuotojai dalyvavo Tarnybos bei Savivaldybių
kontrolierių asociacijos lėšomis finansuojamuose seminaruose. Tarnybos darbuotojai tobulinosi
metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito, audito strategijos audituojamame subjekte, veiklos
audito, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų taikymo ir kt. klausimais.

LR valstybės tarnybos įstatymo 46 straipsnis numato, kad valstybės tarnautojų
mokymui skirtos lėšos turi sudaryti ne mažiau kaip 1 procentą ir ne daugiau kaip 5 procentus valstybės
tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų. Savivaldybės biudžeto lėšų kvalifikacijai kelti
buvo panaudota 1,4 tūkst. Lt. Mokymo išlaidos buvo apmokėtos iš Tarnybai biudžete suplanuotų
lėšų. Dalį mokymų išlaidų apmokėjo Savivaldybių kontrolierių asociacija.
Kiekvienais metais Tarnyba rengia savo veiklos finansavimo programą iš Savivaldybės
biudžeto, nes yra nepriklausoma, atskira finansinių išteklių naudotoja. Taryba Savivaldybės biudžete
Kontrolės ir audito tarnybai nustato skiriamų asignavimų dydį. Tarnybos buhalterinę apskaitą tvarko
Savivaldybės Centralizuotas biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius. Tarnyba 2013 metais
gavo ir panaudojo 144,8 tūkst. Lt. Pažymėtina, kad Tarnybos išlaidų dalis bendrame Savivaldybės
biudžete turi tendenciją mažėti.
1 lentelė. Tarnybai patvirtinti ir tarnybos panaudoti asignavimai
Patikslintas asignavimų
planas (tūkst. Lt)

Panaudota asignavimų
(tūkst. Lt)

Darbo užmokestis

108,0

100,9

Socialinio draudimo įmokos

33,4

31,2

Prekių ir paslaugų
naudojimas

5,5

4,2

Iš jų kvalifikacijai kėlti

1,4

1,4

Kitos išlaidos

1,0

1,0

Materialiojo ir nematerialiojo
turto įsigijimo išlaidos
Iš Viso:

7,5

7,5

155,4

144,8

Pavadinimas

3. 2013 METŲ AUDITŲ REZULTATAI
Tarnyba 2013 m. įvykdė 2013 metų veiklos plane nustatytas užduotis. 2013 m. buvo
užbaigti 2012 m. pradėti auditai ir savarankiškos audito procedūros. Informacija pateikiama 2
lentelėje.
2 lentelė. Tarnybos 2013 m. atlikti auditai ir patikrinimai
Eil.
Nr.

Audito, tyrimo pavadinimas

Parengtas
dokumentas

Pareikšta nuomonė

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos ribotos
apimties auditas

Audito ataskaita ir
išvada

Telšių muzikos mokyklos
finansinis (teisėtumo) auditas
Telšių sporto ir rekreacijos centro
finansinis (teisėtumo) auditas
Telšių vaikų globos namų
finansinis (teisėtumo) auditas
Rainių mokyklos-darželio
finansinis (teisėtumo) auditas
Savivaldybės administracijos 2012
m. biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio ir savivaldybės turto ir
lėšų valdymo finansinis
(teisėtumo) auditas

Audito ataskaita ir
išvada
Audito ataskaita ir
išvada
Audito ataskaita ir
išvada
Audito ataskaita ir
išvada
Audito ataskaita ir
išvada

Savivaldybės 2012 m.
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio auditas
Savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto ir Savivaldybės
patikėjimo teise valdomo valstybės
turto 2012 m. turto ataskaitos
auditas
Savarankiškos audito procedūros
Telšių ,,Žemaitės“ gimnazijoje,
Telšių ,,Atžalyno“ pagrindinėje
mokykloje, Telšių lopšelyjedarželyje ,,Saulutė“
Savarankiškos audito procedūros
Telšių rajono savivaldybės
administracijoje dėl mokinio
krepšelio lėšų paskirstymo ir
perskirstymo
Nemokamo maitinimo
patikrinimas

Audito ataskaita ir
išvada
Audito ataskaita ir
išvada

Besąlyginė, dėl lėšų
panaudojimo, o
sąlyginė, dėl turto valdymo
naudojimo ir disponavimo juo
teisėtumo, neapskaityti
pagaminti konteineriai
Besąlyginė nuomonė
Besąlyginė nuomonė
Besąlyginė nuomonė
Besąlyginė nuomonė
Besąlyginė nuomonė dėl
biudžeto programų sąmatų
vykdymo ataskaitų duomenų.
Sąlyginė nuomonė dėl
savivaldybės turto valdymo,
naudojimo, disponavimo jais
teisėtumo
Sąlyginė nuomonė
Sąlyginė nuomonė

Raštai įstaigoms
dėl audito rezultatų

Raštas dėl
patikrinimo
rezultatų

Raštai dėl
patikrinimo
rezultatų
Dėl Vaikų globos namuose daromų Raštas dėl
pažeidimų, susijusių su faktiškai
patikrinimo
dirbamu darbuotojų darbo laiku
rezultatų
Dėl Rainių k., Telšių r. organizuotų Raštas dėl
drenažo surinkimo remonto darbų
patikrinimo
rezultatų
Tarnyba 2013 metais atliko aštuonis finansinius ir teisėtumo auditus Savivaldybės

administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose. Auditai atlikti siekiant užtikrinti, kad

finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose pateikti duomenys teisingai parodytų
finansinius rezultatus, visais atžvilgiais išsamiai ir teisingai atspindėtų turtą, finansavimo sumas,
įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, grynąjį turtą ir pinigų srautus, Savivaldybės lėšos ir turtas būtų
valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai.
Savivaldybė 2013 m. pirmą kartą parengė 2012 metų konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinį. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys – tai viešojo sektoriaus
subjektų grupę sudarančių viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos, sujungtos Viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) nustatyta tvarka ir
teikiamos kaip vienas finansinių ataskaitų rinkinys.
Tarnyba atlikdama auditus Savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatė, kad audituoti
subjektai finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius parengė pagal teisės aktų reikalavimus,
išskyrus mūsų pastabas dėl auditų metu nustatytų klaidų finansinėse ir biudžeto vykdymo ataskaitose.
Savivaldybės lėšas ir turtą audituoti subjektai valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai,
pagal teisės aktų reikalavimus, išskyrus nustatytas klaidas. Dažniausiai pasikartojusios neatitiktys:
finansinės ataskaitos buvo sudaromos, nevisiškai prisilaikant VSAFAS (netinkamai
skaičiuojamas nusidėvėjimas, nebuvo skaičiuojamas nuvertėjimas, nesavalaikis ilgalaikio turto
perdavimas naudotojams ir t.t.);
viešuosius pirkimus subjektai vykdė pažeisdami Viešųjų pirkimų įstatymą, kad viešieji
pirkimai būtų atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis ir kiekvienais
kalendoriniais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos viešųjų
pirkimų bendrosios vertės;
metines turto inventorizacijas atliko nesivadovaudami teisės aktų reikalavimais inventorizavo ne visą valdomą turtą, ne visais atvejais ilgalaikio turto inventorizavimo aprašuose –
sutikrinimo žiniaraščiuose nurodoma turto vieneto komplektacija;
darbuotojams skiriant papildomus darbus, tai nėra aptariama darbo sutartyse, kaip to
reikalauja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;
nutraukiant su darbuotojais darbo sutartis nėra daromi įrašai apie darbo sutarties
nutraukimą.
Vertindami subjektų vidaus kontrolės sistemas nustatėme, kad visuose subjektuose
pagrindinės vidaus kontrolės procedūros sukurtos atsižvelgiant į vidaus kontrolės tikslą, veiklos
riziką, vidaus kontrolės pastovumą ir jos atlikimo sąnaudas, apskaitos sistemą ir kitus vidaus
kontrolės kriterijus. Tačiau audito metu nustatyti vidaus kontrolės trūkumai valdant, naudojant turtą,
biudžeto lėšas ir tvarkant pajamų ir išlaidų apskaitą rodo, kad vidaus kontrolės sistema ne visose
srityse veikia patikimai, todėl visų subjektų vertinta patenkinamai.

Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir Lietuvos Respublikos valstybės
kontrolė 2013 metais pasirašė susitarimą, kurio pagrindu bendradarbiaujama atliekant Savivaldybės
2013 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą. Bendradarbiavimas yra viena iš priemonių pasiekti,
kad audito metu būtų gauta pakankamai tinkamų audito įrodymų nuomonei pareikšti.
Pasikeitus Lietuvos Respublikos 1994 m. liepos 7 d. vietos savivaldos įstatymo Nr. I533, 27 str. 9 d., 21 p., Savivaldybių kontrolieriai nuo 2014 metų privalo sudaryti sąlygas Valstybės
kontrolės pareigūnams dalyvauti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audite tokiu mastu,
kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus išvadai dėl
nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikti duomenis Valstybės kontrolei apie
savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus.
Bendradarbiavimo susitarimo pagrindu 2013 metais pradėtos audito planavimo
procedūros tų auditų, kurių atlikimo terminas nusikelia į 2014 metus, t. y. buvo surinkti duomenys
apie visas Savivaldybės pajamas ir turtą, vykdomas priemones, apskaitos sistemą, atliktas vidaus
kontrolės tyrimas, nustatytos rizikingos ir reikšmingos sritys, parengta ir su LR valstybės kontrole
suderinta 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito strategija. 2013 metais bus pradėtos
audito procedūros, kurios bus baigtos 2014 metais.
4. IŠVADOS SAVIVALDYBĖS TARYBAI
Vietos savivaldos įstatymas numato savivaldybės kontrolieriaus pareigą rengti ir teikti
tarybos sprendimams priimti reikalingas išvadas. Tarnyba 2013 metais parengė ir pateikė
Savivaldybės tarybai 6 išvadas:
1.

Išvada dėl Telšių rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų

rinkinio, Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams per 2012 metus
Pateikta besąlyginė nuomonė 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
atlikus kapitalinio remonto darbus nepadidinta ilgalaikio turto vertė, ne laiku turtas perduodamas
naudotojams. Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys
dalykai, visais reikšmingais atžvilgiais 2012 metais savivaldybės lėšos ir turtas buvo valdomi,
naudojami, disponuojama jais teisėtai ir naudojami įstatymų nustatytiems tikslams.
2. Išvada dėl konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų tikrumo ir teisingumo
Pateikta sąlyginė nuomonė, kurioje nurodyta, kad, išskyrus audito metu nustatytų klaidų
ir neatitikčių poveikį, Savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parodo
tikrą ir teisingą subjekto 2012 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir 2012 metų veiklos rezultatus,

pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartus, visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą ir pateikimą.
3. Išvada dėl kreditinės linijos atidarymo galimybės
Atliktas Savivaldybės skolinimosi teikimo galimybių vertinimas, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo 15 straipsniu, Vyriausybės patvirtintu Savivaldybių skolinimosi taisyklių 16
punktu.
4. Išvada dėl Savivaldybės garantijų suteikimo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo
centras“
Atliktas Savivaldybės skolinimosi ir garantijų teikimo galimybių vertinimas.
5. Išvada dėl galimybės atidaryti kreditinę liniją investicijų projektams finansuoti ir
kreditinės linijos sugrąžinimo
Atliktas Savivaldybės skolinimosi teikimo galimybių vertinimas.
6. Išvada dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą
Atliktas Savivaldybės skolinimosi teikimo galimybių vertinimas.
5. REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS
Kontrolės ir audito tarnyba, siekdama aiškesnio sprendimų priėmimo pagrįstumo,
teikiamų ataskaitų aiškumo ir išsamumo, įdiegtų Savivaldybėje finansų ir turto valdymo bei kontrolės
sistemų pažangos, didesnio vykdomų veiklų ekonomiškumo ir efektyvumo, audito metu žodžiu ir
raštu teikė rekomendacijas.
Tarnybos veiklos veiksmingumą atspindi atlikus auditą ir kitas užduotis pasiekti tikslai,
audituotų asignavimų valdytojų ir viešųjų juridinių asmenų finansinių ataskaitų didesnis
informatyvumas, vidaus kontrolės ir finansų valdymo reikšmės supratimas, tikslingas lėšų ir turto
panaudojimas.
Tarnyba, vykdydama prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų
atliekant auditą ir kitas užduotis nustatyti teisės aktų pažeidimai, kiti trūkumai, Savivaldybės
administracijai, audituojamų subjektų vadovams pateikė 85 rekomendacijas ir pasiūlymus. Įstaigų
vadovai įsipareigojo vykdyti rekomendacijas, susijusias su audituojamu laikotarpiu nustatytais teisės
aktų pažeidimais.
Tinkamas teiktų rekomendacijų įgyvendinimas stiprina išorės audito reikšmę, todėl
vienas iš svarbių Tarnybos uždavinių yra audito rekomendacijų įgyvendinimo sistemos nuolatinis

gerinimas. Tarnyba, vykdydama nuostatuose nustatytus uždavinius, toliau sieks, kad audituoti
subjektai sparčiau įgyvendintų Tarnybos rekomendacijas, efektyviau šalintų nustatytas neatitiktis.
6. TARNYBOS IŠORINĖ PERŽIŪRA
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad Tarnybos išorinę
peržiūrą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
Bendrasis išorinės peržiūros tikslas – įvertinti audito institucijos audito kokybės
užtikrinimo politiką ir procedūras, susijusias su bendra audito veikla, jų veiksmingumą, siekiant
paskleisti geros audito praktikos pavyzdžius, nustatyti auditorių mokymo sritis, pateikti patikimą
informaciją apie atliekamo audito kokybę.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Tarnyba, įgyvendindama nusistatytus uždavinius ir priemones, deda visas pastangas,
kad auditai būtų atlikti kokybiškai, kad visos išvados būtų pagrįstos tinkamais įrodymais, o auditų
rezultatai ir teiktos rekomendacijos būtų reikšmingos ir padėtų gerinti Savivaldybės administravimo
paslaugų kokybę bei užtikrintų Savivaldybės lėšų ir turto ekonomišką ir efektyvų valdymą. Ateityje
Tarnyba sieks užsibrėžtas priemones įgyvendinti kuo geriau ir kokybiškiau, Tarybai ir bendruomenei
apie audituojamus subjektus teiks pilną ir išsamią informaciją, bendradarbiaus su kitomis valstybės
bei savivaldybių institucijomis. Sieks ir toliau plėsti turimas žinias, įvertins galimybes dalyvauti
mokymo renginiuose. Keldami Tarnybos tarnautojų profesinę kompetenciją, sieksime, kad mūsų
nuomone ir atliekamu darbu būtų remiamasi sprendžiant svarbius Savivaldybės klausimus.
Teikdami 2013 metų veiklos ataskaitą, norime padėkoti visų audituotų subjektų
vadovams ir darbuotojams už bendradarbiavimą ir geranorišką supratimą, mums atliekant Tarnybos
nuostatuose nustatytas funkcijas. Tikimės tolesnio konstruktyvaus dalykinio bendravimo ir
bendradarbiavimo. Iš Savivaldybės tarybos narių laukiame objektyvaus Tarnybos veiklos vertinimo,
pastabų ir pasiūlymų, kaip gerinti darbą. Tikime, kad bendromis mūsų visų pastangomis pasieksime,
kad Savivaldybės turtas būtų valdomas skaidriau, taupiau, efektyviau ir racionaliau.
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