MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
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Molėtai

Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaita
parengta ir teikiama vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Molėtų rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
nuostatus ir 2015 metų veiklos planą.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Įstatymas) 27 straipsnyje
numatyta, kad Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, prižiūrėdama, ar teisėtai, ekonomiškai,
efektyviai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas
valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, atlieka
išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo
subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Pažymėtina, kad kartu su finansiniais
auditais, kurių tikslas – įvairių ataskaitų duomenų vertinimas ir nepriklausomos nuomonės
pareiškimas, taip pat atliekamas ir teisėtumo auditas – audituojamo subjekto lėšų ir turto valdymo,
disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimas ir
nepriklausomos nuomonės pareiškimas.
Kiekvienais metais, siekiant užtikrinti teisės aktais nustatytų funkcijų įgyvendinimą ir
tinkamą kontrolieriaus darbo organizavimą, rengiamas ir nustatyta tvarka derinamas bei tvirtinamas
metinis kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklos planas.
Ataskaitiniais metais Tarnybos veikla buvo vykdoma pagal su Molėtų rajono savivaldybės
tarybos Kontrolės komitetu suderintą, Savivaldybės kontrolieriaus 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu
Nr. KĮ-8 patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos
planą. Planuojant veiklos apimtis, atsižvelgta į 2015 metų darbo laiko fondą, privalomas Tarybai
teikti išvadas.
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2015 metais Tarnybos audituotinų subjektų skaičius – 38, iš jų: 26 biudžetinės įstaigos, 6
viešosios įstaigos, 4 uždarosios akcinės bendrovės, Savivaldybės iždas ir privatizavimo fondas
(pastarieji priskirti III konsolidavimo lygiui ).
Kaip ankstesniais, taip ir ataskaitiniais metais, finansiniai (teisėtumo) auditai atlikti
vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais bei Valstybės kontrolės parengtu audito vadovu.
Įstatymas numato, kad savivaldybės kontrolieriaus veikla grindžiama nepriklausomumo,
teisėtumo, objektyvumo, profesionalumo principais.
Įstatymas įpareigoja kiekvienais metais rengti ir teikti Tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti
savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio (rinkinį sudaro savivaldybės biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinys ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys). Ataskaitiniu
laikotarpiu buvo baigtas Molėtų rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės (33 VSS)
finansinis (teisėtumo) auditas. Šio audito tikslas – įvertinti Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį ir biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais
teisėtumą bei jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams ir pareikšti nepriklausomą nuomonę. Šio
audito procedūros buvo atliekamos nuo 2014 metų rugsėjo mėn. 23 dienos. Auditas baigtas 2015
metų liepos mėn. 8 dieną. Savivaldybės tarybai pateiktos: besąlyginė išvada dėl Molėtų rajono
savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir besąlyginė išvada dėl
Molėtų rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, biudžeto lėšų ir turto naudojimo
teisėtumo.
Savivaldybės administracija bei atsakingi asmenys dėl audito metu nustatytų neatitikimų
ir teiktų rekomendacijų buvo informuoti žodžiu. Dalis neatitikimų buvo ištaisyta audito metu
įgyvendinant pateiktas rekomendacijas. Atkreiptas dėmesys į pastebėjimus, kurie yra svarbūs
stiprinant vidaus kontrolę ir turto valdymo efektyvumą:
Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje
informacija apie vietinius kelius pateikiama A.II.3 eilutės Infrastruktūra ir kiti statiniai ir A.II.10
eilutės Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai sumose (keliai sudaro 6361 tūkst. Eur ir 2195,9
tūkst. Eur). Nustatyta, kad vietinės reikšmės kelių apskaita nėra teisinga ir neparodo tikro ir teisingo
vaizdo, nes:
- Savivaldybėje ne visi vietinės reikšmės keliai inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti;
- Apskaitos duomenys (infrastruktūros statinių) neatitinka 2014-12-31 galiojusio
vietinės reikšmės kelių sąrašo;
- Neteisingai skaičiuojama vietinės reikšmės kelių nusidėvėjimas (amortizacija);
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- Atlikus turto esminio pagerinimo darbus iš valstybės biudžeto ir Europos sąjungos
fondų lėšų, nepadidinama atitinkamo vietinės reikšmės kelio įsigijimo savikaina (12
VSAFAS 23.10 punktas numato, kad turto esminio pagerinimo išlaidos apskaitoje
registruojamos didinant atitinkamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą).
Nustatyti neatitikimai turi įtakos 2014-12-31 infrastruktūros ir kitų statinių likutinei
vertei.
( 2015 metais, atsižvelgiant į rekomendaciją atlikus turto pagerinimo darbus padidinti
atitinkamo vietinės reikšmės kelio įsigijimo savikainą, vietinės reikšmės kelių vertės padidėjimas
buvo 667,7 tūkst. Eur).
2015 metų I ketvirtį atliktas teisėtumo auditas, kurio tikslas – įvertinti, ar lėšos, 2014
metais skirtos Savivaldybei iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) pagal sudarytas
finansavimo sutartis (685,4 tūkst. Eur), panaudotos pagal paskirtį ir pateikti Lietuvos automobilių
kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos išvadą.
Audito metu buvo vertinta, ar KPPP lėšos panaudotos vietinės reikšmės kelių (gatvių)
tiesimo, taisymo (remonto) , priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbams apmokėti, ar
KPPP lėšos panaudotos pagal Tarybos patvirtintą ir suderintą objektų sąrašą, pridėtą prie
finansavimo sutarčių; ar duomenys, pateikti Savivaldybės 2014 metų ataskaitoje apie KPPP lėšų
panaudojimą ir atliktus darbus, yra teisingi. Surinkti įrodymai patvirtino, kad KPPP lėšos, skirtos
pagal 2014 metų gegužės 7 d. Finansavimo sutartį Nr. S-250/A14-231 ir pagal 2014 metų gegužės 7
d. Finansavimo sutartį Nr. S-251/A14-232, panaudotos pagal paskirtį.
Kaip buvo numatyta 2015 metų veiklos plane, 2015 metų IV ketvirtį pradėtas
Savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais grupės finansinis (teisėtumo) auditas, kuris bus baigtas 2016 metų liepos 15 d. Iki
ataskaitinių metų pabaigos, vadovaujantis VSS grupės finansinio (teisėtumo) audito atlikimą
reglamentuojančiais teisės aktais, atliktos audito planavimo procedūros, nustatytos audito sritys,
pradėtos audito procedūros.
Vienas iš Kontrolės ir audito tarnybos uždavinių – parengti ir pateikti Savivaldybės
tarybai sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais.
Savivaldybės tarybos pavedimu (2015 m. balandžio 12 d. sprendimas Nr.B1-107
„Dėl pavedimo Savivaldybės kontrolieriui parengti išvadą“), atliktas teisėtumo auditas, kurio tikslas
– įvertinti, ar Savivaldybė, neviršydama Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytų skolinimosi limitų, turi
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galimybę imti iki 804,6 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą projektams, finansuojamiems iš Europos
sąjungos struktūrinių fondų, valstybės investicijų programos ir kitiems investiciniams projektams
vykdyti, paimtoms paskoloms grąžinti bei pateikti Savivaldybės tarybai išvadą.
Audito metu analizuoti Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai bei jų pokyčiai 2010 2014 metais; Savivaldybės skolos valdymo išlaidų dydis bei pokyčiai 2010 -2014 metais;
Savivaldybės grynojo skolinimosi ir skolos rodikliai 2015 m. balandžio 1 d. ir rodikliai, paėmus iki
804,6 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą.
Audito metu nustatyta, kad Savivaldybės skolos ir skolinimosi rodikliai vertinamu
laikotarpiu neviršijo Lietuvos Respublikos Seimo nustatytų limitų. Savivaldybei 2015 metais
paėmus iki 804,6 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą projektams, finansuojamiems iš Europos sąjungos,
VIP ir kitos tarptautinės finansinės paramos įgyvendinti bei paimtoms paskoloms grąžinti, nebus
viršyti Savivaldybės skolos ir metinio grynojo skolinimosi limitai.
2015 m. balandžio 1 d. duomenimis Savivaldybės skolinimosi galimybės neribojo
Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo reikalavimas dėl pradelstų įsiskolinimų valdymo.
Audito metu pastebėta, kad Savivaldybės interneto svetainėje yra paskelbtas
Savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo nuspręsta imti ilgalaikę paskolą iki 668,0 tūkst. Eur 10
metų laikotarpiui, tačiau informacija apie prisiimamą įsipareigojimą pagal paskolos sutartį
nepateikta. Vykdant pateiktą rekomendaciją dėl naujai prisiimtų skolinių įsipareigojimų viešinimo,
Savivaldybės interneto svetainėje reikiama informacija buvo patalpinta.
Vykdant Savivaldybės tarybos pavedimą (2015 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr.
B1-149) , 2015 m. liepos 15 – 31 d. buvo atliktas teisėtumo auditas, kurio tikslas – įvertinti
Savivaldybės skolą 2015 m. liepos 1 d., nustatyti, ar Savivaldybė, neviršydama įstatymu nustatytų
skolinimosi limitų, gali imti iki 361,9 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą projektams, finansuojamiems iš
Europos sąjungos struktūrinių fondų, valstybės investicijų programos ir kitiems investiciniams
projektams vykdyti, ir pateikti Savivaldybės tarybai išvadą.
Šio audito metu nustatyta, kad Savivaldybei paėmus iki 361,9 tūkst. Eur
ilgalaikę paskolą projektams, finansuojamiems iš Europos sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės
paramos, valstybės investicijų programos įgyvendinti, 2015 m. liepos 1 d. duomenimis nebus viršyti
Savivaldybės skolos ir metinio grynojo skolinimosi limitai.
Tačiau būtina atkreipti dėmesį į tai, kad 2015 metais Savivaldybė iki 361,9
tūkst. Eur ilgalaikę paskolą be apribojimų gali imti tik projektams, finansuojamiems iš Europos
sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti ir paimtoms paskoloms grąžinti.
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Investicijų projektams, finansuojamiems ne iš Europos sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos įgyvendinti gali imti tik su sąlyga, kad paskolos paėmimo dieną
Savivaldybės skola neviršija 40 proc. Įstatymo 7 priede prognozuojamų Savivaldybės biudžeto
pajamų ir 6 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės
biudžetui sumos.
Savivaldybės kontrolierė nuolat dirba su gaunamais ir siunčiamais dokumentais,
ruošia archyvavimui bylas, konsultuoja biudžetinių įstaigų darbuotojus įvairiais apskaitos, vidaus
kontrolės, kitais turto bei lėšų naudojimo klausimais.
Ataskaitiniais metais, kaip ir ankstesniais, finansinių (teisėtumo) auditų
atlikimui taikyti Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolieriaus patvirtinti Valstybinio audito
reikalavimai, kurie įpareigoja auditus atlikti pagal Tarptautinius audito standartus, tarptautinės
aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos INTOSAI standartus bei Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolieriaus patvirtintus Finansinio it teisėtumo audito bei Veiklos audito vadovus.
Tobulinant
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bendradarbiavimas pagal 2010 m. pasirašytą tarpusavio susitarimą tarp Valstybės kontrolės,
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Savivaldybių kontrolierių asociacijos, Vidaus auditorių
asociacijos ir Lietuvos auditorių rūmų, kurio pagrindinis tikslas – gerinti viešojo sektoriaus
valdymą, išorės ir vidaus audito kokybę.
Ypatingai svarbus tampa bendradarbiavimas su Valstybės kontrole tuo aspektu,
kad abiem šalims Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 30 straipsniu
pavesta atlikti viešojo sektoriaus subjektų metinių ataskaitų rinkinių ir (arba) viešojo sektoriaus
subjektų grupių metinių konsoliduotų ataskaitų rinkinių auditą. Todėl ataskaitiniu laikotarpiu (ir
anksčiau) vykdytas tarp Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ir Savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas, kuriuo vadovaujantis su VK buvo
derinama Savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, lėšų ir turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo jais grupės finansinio audito rezultatai.
Savivaldybės kontrolieriui keliami aukšti profesiniai ir etikos reikalavimai.
Valstybės kontrolė patvirtino reikšmingus Finansinio audito vadovo pakeitimus, daug naujovių
atsirado darbo teisinių santykių, apmokėjimo, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo srityse.
Dirbant šį darbą būtina nuolat atnaujinti žinias, tobulinti įgūdžius, todėl kontrolierė 2015 m.
dalyvavo konsultaciniuose seminaruose audito atlikimo bendrosios veiklos klausimais, ugdė
specialiąsias profesines žinias savarankiškai, dalijosi profesine patirtimi, bendradarbiaujant su kitų
savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų kontrolieriais, valstybės kontrolės specialistais. Per
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ataskaitinį laikotarpį kontrolierė išklausė 54 akademines valandas mokymų. Dalyvavo SKA
organizuotoje konferencijoje, skirtoje 25 metų įkūrimo progai paminėti, kurioje buvo perduota
Tarptautinės regionų išorės audito institucijų organizacijos EURORAI valdyboje priimta deklaracija
dėl viešojo sektoriaus išorės audito stiprinimo Lietuvoje savivaldybių lygmeniu.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje dirbo vienas darbuotojas.
Savivaldybės kontrolierė, įgyvendindama jai priskirtas funkcijas, stengiasi, kad auditai būtų atlikti
kokybiškai, kad visos išvados būtų pagrįstos įrodymais, o auditų rezultatai ir teiktos rekomendacijos
padėtų gerinti Savivaldybės administravimo paslaugų kokybę bei užtikrintų lėšų ir turto
ekonomišką ir efektyvų valdymą.
Baigdama norėčiau padėkoti audituotų subjektų vadovams ir specialistams,
Tarybos kontrolės komiteto nariams už bendradarbiavimą ir geranorišką supratimą, kontrolieriui
atliekant Tarnybos nuostatuose nustatytas funkcijas. Ateityje taip pat tikiuosi konstruktyvaus
dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo.

Savivaldybės kontrolierė

Elena Putnienė

