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Molėtai
Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra kontrolės ir
audito institucija, prižiūrinti, kaip vykdomas Molėtų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė)
biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, ar teisėtai, ekonomiškai valdomas ir naudojamas
Savivaldybės turtas. Savivaldybės kontrolierius už Tarnybos veiklą atsiskaito Molėtų rajono
savivaldybės tarybai (toliau-Taryba).
Tarnyba atlieka finansinius auditus Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės
administravimo subjektuose bei Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Tarnybos audituojamų
subjektų skaičius – 37, iš jų 12 mokyklų; 2 vaikų darželiai; 6 viešosios sveikatos priežiūros įstaigos;
VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras; 12 biudžetinių įstaigų; 5 uždarosios akcinės
bendrovės (kontroliuojamos Savivaldybės).
Bendras finansinių auditų tikslas – pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl finansinių
ataskaitų tikrumo ir teisingumo. Be to, auditais siekiama kuo anksčiau atskleisti nukrypimus nuo
priimtų standartų ir sumažinti šių nukrypimų atsiradimo galimybę. Be to, Tarnyba atlieka veiklos
auditus, rengia ir teikia Tarybai įstatymu nustatytas išvadas, atlieka kitas priskirtas kontrolės
funkcijas, neplaninius auditus, priima ir nagrinėja gyventojų prašymus.
Vietos savivaldos įstatymas nurodo, kad Tarnybos (kontrolieriaus) veikla grindžiama
nepriklausomumo, viešumo, objektyvumo, teisėtumo principais. Taip pat, atliekant auditus,
vadovaujamasi tarptautinių standartų ir nacionalinių audito standartų pritaikymo, nuomonės
nepriklausomumo, viešos atskaitomybės, audituojamo subjekto vadovybės atsakomybės, duomenų
prieinamumo, viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo principais.
Savivaldybėje veikia išorės ir vidaus kontrolės sistemos. Šiuo metu Savivaldybės bei visų
jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų auditus atlieka keturios
grandys, trys išorės audito ir viena vidaus audito. Išorės audito grandys:
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- valstybės kontrolė, kuri, atlikdama savo funkcijas savivaldybės mastu, audituoja
valstybės biudžeto lėšų, skiriamų savivaldybių biudžetams, naudojimą, savivaldybės biudžetų
vykdymą ir turto valdymą bei disponavimą juo;
- Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kurios veiklos tikslas – prižiūrėti, kaip
vykdomas patvirtintas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai; ar Savivaldybės
turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas naudojamas ir valdomas teisėtai ir ekonomiškai;
- privatus sektorius – nepriklausomi auditoriai ir audito įmonės, teikiančios audito
paslaugas Savivaldybės kontroliuojamoms bendrovėms ir viešosioms įstaigoms.
Vidaus audito grandis – Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito
skyrius, kurio atliekamas vidaus auditas – viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis,
siekianti užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos gerinimą.
Šiuo metu visos audito grandys savivaldybėse kol kas veikia pakankamai individualiai tiek
atlikdamos auditus, tiek teikdamos savo ataskaitas ir (ar) išvadas.
Ataskaitiniais metais Tarnyba dirbo pagal Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu patvirtintą
Tarnybos 2011 metų veiklos planą, nustatyta tvarka suderinusi su Savivaldybės tarybos Kontrolės
komitetu. Planas išsiųstas Valstybės kontrolei. Veiklos plane numatytas auditų ciklas nesutampa su
kalendoriniais metais, nes audituojami subjektai metinę finansinę atskaitomybę, apie kurios
teisingumą turime pareikšti nepriklausomą nuomonę, sudaro pasibaigus kalendoriniams metams.
Savivaldybės kontrolierius, dirbdamas vienas, nepajėgus užtikrinti visų valstybinio audito
reikalavimų. Ypač sudėtinga atlikti veiklos auditą, kuris reikalauja ne tik atitinkamos srities žinių,
bet ir daug darbo laiko sąnaudų. Atliekant finansinius auditus, vykdomas veiklos teisėtumo
įvertinimas.
LR vietos savivaldos įstatymas numato Savivaldybės kontrolieriaus pareigą rengti ir teikti
Tarybos sprendimams priimti reikalingas išvadas. 2011 metais Savivaldybės kontrolierius parengė
ir pateikė išvadas:
1. dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų 2011 metų Molėtų rajono
savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus
eismo sąlygoms užtikrinti, panaudojimo. Audituotu laikotarpiu atlikta darbų už 2326966,79 lito.
Rangovai apmokėjimui pateikė 2326966,79 Lt sumos paraišką. Finansavimo sutartyse buvo
numatyta skirti 2333500 litų. Audito metu surinkti įrodymai suteikia pakankamą pagrindą pareikšti,
kad išlaidos padarytos pagal paskirtį bei programai nustatytus tikslus, o Ataskaitoje įrašyti
duomenys atitinka apskaitos registrų duomenis. Audito
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direkcijai, Administracijos direktoriui, supažindintas Tarybos Kontrolės komitetas;

kelių
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2. dėl Molėtų rajono savivaldybės galimybės imti iki 2411,7 tūkst. litų ilgalaikę
paskolą Europos Sąjungos finansuojamiems bei kitiems investicijų projektams vykdyti. Pateikta
teigiama išvada, suteikianti Savivaldybei galimybę imti iš kredito įstaigų iki 2411,7 tūkst. litų
ilgalaikę (10 metų) paskolą, iš kurios iki 1432,3 tūkst. litų numatoma panaudoti Europos Sąjungos
finansuojamiems, o iki 979,4 tūkst. litų – kitiems investiciniams projektams vykdyti, neviršijant
įstatymu nustatytų skolinimosi limitų. Išvadoje pažymima, kad, vadovaujantis Tarybos 2010 m.
gegužės 28 d. sprendimu Nr. B1-93, 2010 m. rugpjūčio 6 d. sudaryta 2289,6 tūkst. litų sumos
kredito sutartis. Pagal šią sutartį 2011 m. sausio 1 d. įsisavinta tik 537,0 tūkst. litų; nepaimtas
likutis iki 1752,6 tūkst. litų bus imamas 2011 metais. Atsižvelgiant į audito rezultatus, Molėtų
rajono savivaldybės administracijai rekomenduota išanalizuoti ketinamos imti paskolos (išskyrus
Europos Sąjungos finansuojamų projektų bendrąjį finansavimą) naudojimo sritis ir imtis priemonių,
kad planuojama imti ilgalaikė paskola būtų naudojama Europos Sąjungos finansuojamų projektų
įgyvendinimo užtikrinimui ir kitiems investicijų projektams užtikrinti, kaip to reikalauja Lietuvos
Respublikos įstatymai. Ilgalaikė paskola negali būti naudojama atliktų darbų išlaidoms apmokėti,
nesant investicijų projektų. Audito išvada pateikta Molėtų rajono savivaldybės tarybai,
Administracijos direktoriui, supažindintas Kontrolės komitetas;
3. dėl Savivaldybės 2010 metų biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio. Tarybai pateikta
audito išvada, kurioje pažymėta, kad ataskaitos sudarytos teisingai, o audito metu nustatytos klaidos
ir neatitikimai nebuvo reikšmingi. Jie pateikti finansinio audito ataskaitoje. Išvada dėl Molėtų
rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pateikta tvirtinant Molėtų
rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį (Tarybos 2011 m. birželio 30 d.
sprendimas Nr. B1-135).
Ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės kontrolierė atliko auditus vykdydama Tarybos
pavedimus:
- vadovaujantis Tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1-159, atliktas viešosios
įstaigos Molėtų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos vertinimas. Vertinimo kriterijai:
apskaitos teisingumas ir atitikimas teisės aktų reikalavimams; pagrindinių išlaidų panaudojimo
vertinimas. Audito metu buvo surinkta informacija apie įstaigos veiklą, išnagrinėtas lėšų ir turto
panaudojimas. Atlikus auditą, įstaigai pateiktos šešios rekomendacijos. Iš audituoto subjekto gautas
atsakymas apie rekomendacijų vykdymą. Audito ataskaita pateikta rajono Tarybai;
- vadovaujantis Tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 1-191, atliktas viešosios
įstaigos Molėtų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro ribotos apimties auditas. Įvertinta
padalinių ir darbuotojų pareiginiai nuostatai; darbuotojų darbo funkcijų ir atsakomybės
paskirstymas; organizacinė struktūra; vidaus kontrolės užtikrinimas; įstaigos lėšų
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rezervo sudarymo ir panaudojimo teisėtumas; administracijos

darbuotojų

pirmaeilio

ir

papildomo darbo laiko apskaita. Audituotai įstaigai pateiktos penkios rekomendacijos. Molėtų
rajono savivaldybės tarybai – įstaigos steigėjui – pateiktos trys rekomendacijos. Audito ataskaita
pateikta Tarybai.
Ataskaitiniu laikotarpiu pradėtas veiklos auditas – Molėtų rajono savivaldybės
administracijos transporto lėšų panaudojimo vertinimas. Biudžetinėse įstaigose įsigyti ir naudojami
tarnybiniai lengvieji automobiliai ir kitas transportas yra ilgalaikis materialusis turtas, kuris turi būti
valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis racionalumo, efektyvumo ir viešosios
teisės principais. Šio veiklos audito ataskaita bus sudėtinė 2012 metais teikiamos Molėtų rajono
savivaldybės turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos dalis.
Atliekant auditus siekta pagrindinio tikslo – kad audituotų subjektų ataskaitose pateikti
duomenys būtų teisingi, o lėšos ir turtas būtų valdomi ir naudojami nepažeidžiant teisės aktų
reikalavimų.
Savivaldybės kontrolierius konsultavo biudžetinių įstaigų ir kitų kontroliuojamų įmonių
darbuotojus buhalterinės apskaitos, darbo užmokesčio, turto valdymo ir kitais klausimais.
Pateikti kontrolieriaus veiklos rodikliai audito srityje neapsprendžia visos kontrolieriaus
veiklos, kadangi buvo vykdomos ir kitos funkcijos. Savivaldybės kontrolierius dirba su
gaunamaisiais ir siunčiamaisiais dokumentais, tvarkomos dokumentų bylos ir archyvo dokumentai,
leidžiami įsakymai, rengiami įvairūs tvarkų aprašai, nesusiję su auditų atlikimu ir kt. Visi šie darbai
taip pat pareikalavo atitinkamų darbo laiko sąnaudų.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės
kontrolierius dalyvauja rajono Savivaldybės tarybos posėdžiuose. Molėtų rajono savivaldybės
kontrolės ir audito tarnyba yra Lietuvos savivaldybių kontrolierių asociacijos narė, todėl kontrolierė
dalyvauja Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje, vyksta į asociacijos susirinkimus, teikia
įvairią informaciją.
Savivaldybės

kontrolierė

2011

metais

dalyvavo

praktinio

darbo

seminaruose,

pasitarimuose. 2011 metais pagrindinė mokymams planuotų lėšų dalis skirta praktiniams
kontrolieriaus audito gebėjimams ugdyti, pradėjus buhalterinę apskaitą tvarkyti pagal Viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (išklausytos 56 akademinės valandos
mokymų).
Savivaldybės kontrolieriaus veikloje susiduriama su tam tikromis problemomis, kurios
būdingos visiems savivaldybių kontrolieriams: nekompiuterizuota audito darbo dokumentų rengimo
sistema bei sudėtinga audito atlikimo metodika didina audito darbo laiko sąnaudas ir atitinkamai
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riboja audito apimtis. Nuolatinis audito atlikimo metodikos papildymas ir tobulinimas reikalauja
nuolatinio kvalifikacijos kėlimo, kuriam dėl darbo krūvio negalima skirti pakankamai laiko.
Svarbu pastebėti, kad Savivaldybė nuo 2010 metų apskaitą tvarko ir ataskaitas sudaro
pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, todėl pagrindinės
Tarnybos veiklos kryptys – tobulinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir kitų
ataskaitų, parengtų pagal Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės įstatymą ir naujus standartus,
audito procedūras, šiam tikslui efektyviai panaudojant planuojamas lėšas, numatytas kvalifikacijai
kelti bei galimybę gauti Europos Sąjungos paramos fondų lėšas.
Atlikdama savo tiesiogines funkcijas, kontrolierė bendradarbiavo su biudžeto asignavimų
valdytojais, Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų vadovais, apskaitos bei kitais darbuotojais ir
dėkinga už konstruktyvų bendravimą ir dalykinį supratimą. Tarybos Kontrolės komitetui – už
bendradarbiavimą.

Savivaldybės kontrolierė
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