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SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Skuodo rajono savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) kontrolės ir audito tarnybos
(toliau tekste – Tarnyba) 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
įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu. Tarnyba įgyvendindama savo
funkcijas atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės
administravimo subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, rengia ir teikia Tarybai
įstatymu nustatytas išvadas, atlieka kitas priskirtas funkcijas.
Tarnyba atskaitinga Savivaldybės tarybai. Įsigaliojus naujai Vietos savivaldos
įstatymo redakcijai, nuo 2008 metų spalio 1 d pakeistas Tarnybos pavadinimas, išplėstos funkcijos
ir įgaliojimai, nustatytos priemonės, suteikiančios tarnyboms daugiau nepriklausomumo, įtvirtinta
dar viena veiklos priežiūros institucija – vyriausybės atstovai apskrityse. Už neteisingos ir
nepagrįstos nuomonės pareiškimą nustatyta atsakomybė ne tik Savivaldybės kontrolieriui kaip
įstaigos vadovui, bet ir Tarnybos specialistams. Nustatyta Kontrolės komiteto kompetencija įvertinti
Tarnybos funkcijoms atlikti reikalingus asignavimus ir dėl jų teikti Tarybai išvadą.
Tarnybos veiklos ataskaita parengta ir teikiama vadovaujantis Vietos savivaldos
įstatymu, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir Tarnybos veiklos nuostatais.
Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie pagrindinius Tarnybos 2009 metais
atliktus darbus ir pasiektus rezultatus.
Ataskaitiniu laikotarpiu Tarnyba savo veiklą vykdė vadovaudamasi metiniu veiklos
planu, sudarytu vadovaujantis įstatymais ir audito veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei
patvirtintomis taisyklėmis. Kaip ir kiekvienais metais, apie Tarnybos plano projekto rengimą raštu
informuoti Meras, Savivaldybės administracijos direktorius, komitetų pirmininkai. Sudarytas planas
apsvarstytas Kontrolės komitete, ir, jam pritarus, patvirtintas Tarnybos kontrolieriaus įsakymu.
Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu vienas plano egzempliorius išsiųstas Valstybės kontrolei
ir viešai paskelbtas Savivaldybės interneto puslapyje. Už veiklos plano vykdymą atsakingas
Tarnybos kontrolierius. Vadovaujantis įstatymo nustatyta galimybe, veiklos planas per metus buvo
tikslinamas vieną kartą.
IŠVADOS TEIKIAMOS TARYBAI
Vietos savivaldos įstatymas nustato Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
kontrolieriaus pareigą rengti ir teikti Tarybos sprendimams priimti reikalingas išvadas. Tarnyba
2009 metais parengė ir pateikė Tarybai 3 išvadas:
– dėl galimybės pratęsti 1300,0 tūkst. Lt paskolos kredito liniją Europos Sąjungos
finansuojamiems projektams vykdyti. Tarybai pateikta informacija apie Savivaldybės skolinius
įsipareigojimus ir turimas paskolas, jų grąžinimo eigą, apie tai, kad Savivaldybė nėra viršijusi
įstatymu nustatytų skolinimosi limitų ir kad jų neviršys sumažinus šią paskolą. Išvadoje nurodyta,
kad paskolos gali būti naudojamos tik investiciniams projektams finansuoti;
– dėl Savivaldybės biudžeto įvykdymo 2009 metus ataskaitos. Tarybai pateikta audito
išvada, kad biudžeto įvykdymo ataskaita parengta pagal galiojančius teisės aktus ir sudaryta
teisingai, kad jos duomenys parodo tikrąją Savivaldybės biudžeto finansinę būklę ir metų pabaigos
rezultatus. Audito metu nustatyti lėšų naudojimo ir finansinės atskaitomybės sudarymo neatitikimai
pateikti finansinio audito ataskaitoje;
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– dėl Savivaldybės nuosavybės teise ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto
ataskaitų. Tarnyba pateikė išvadą, kad abi ataskaitos parengtos pagal galiojančių teisės aktų
reikalavimus, nustatytus šių ataskaitų sudarymui, kad jose nėra reikšmingų duomenų iškraipymų.
Išvadoje išdėstyti finansinio (teisėtumo) audito metu nustatyti dalykai, kurie pagrindžia Tarnybos
parengtą išvadą.
FINANSINIAI AUDITAI
Atliekant auditus 2009 metais prioritetai buvo skirti biudžeto lėšų ir turto apskaitai bei
naudojimui: turto inventorizacijoms, teisinei turto registracijai, žemės, priskirtos biudžetinėms
įstaigoms, apskaitai ir teisėtam naudojimui, finansinės atskaitomybės duomenų teisingumui ir
audito kokybei.
Tarnyba ataskaitiniu laikotarpiu atliko:
– Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų ir viešosios įstaigos
Ylakių globos namų finansinius auditus. Dėl asignavimų valdytojų 2009 metų finansinių ataskaitų ir
Savivaldybės biudžeto lėšų bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo Barstyčių
vaikų globos namų finansinio audito išvadoje pareikšta sąlyginė nuomonė, viešosios įstaigos Ylakių
globos namų – besąlyginė nuomonė;
– 1 ribotos apimties auditą, kurio metu audituojamiems subjektams nurodytos klaidos
ir teisės aktų pažeidimai bei pateiktos rekomendacijos rizikos valdymo trūkumams pašalinti ir
vidaus kontrolei sustiprinti.;
– Savivaldybės 2009 metų biudžeto vykdymo finansinį (teisėtumo) auditą. Audito
metu įvertintos Savivaldybės biudžeto įvykdymo suvestinės ataskaitos ir audito išvadoje pareikšta
besąlyginė nuomonė;
– Savivaldybės nuosavybės teise valdomo ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto
finansinį (teisėtumo) auditą. Audito metu įvertintos Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir
patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos bei turto naudojimas. Atlikę auditą dėl
Valstybės ir Savivaldybės turto 2009 metų ataskaitų, tarnyba pareiškė besąlyginę nuomonę.
Visos auditų ataskaitos įteiktos Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos
direktoriui. Taip pat jos pateiktos Kontrolės komitetui, kurio posėdžių metu apsvarstyti auditų metu
nustatyti neatitikimai, pateiktos išvados ir rekomendacijos.
DARBAS SU AUDITUOJAMAIS SUBJEKTAIS
Finansinio (teisėtumo) audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto vidaus kontrolę,
įskaitant finansų valdymą, audituojamo subjekto turto (valstybės ar savivaldybės) valdymo,
naudojimo, disponavimo juo teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl finansinių ir kitų
ataskaitų tikrumo ir teisingumo. Vadovaujantis valstybinio audito reikalavimais finansinio audito
metu nustatyti reikšmingi neatitikimai pateikiami audito ataskaitoje, o išvadoje pareiškiama
nuomonė.
Tarnybos pagrindinis tikslas – kad metinė finansinė atskaitomybė būtų tikra ir
teisinga, o lėšos ir turtas valdomi ir naudojami nepažeidžiant teisės aktų, todėl viso audito metu yra
bendradarbiaujama su audituojamais subjektais. Užbaigus atskirą audito etapą
vadovai, kiti atsakingi darbuotojai yra informuojami apie nustatytas klaidas ir neatitikimus bei
teikiamos rekomendacijos jiems ištaisyti.
Ištyrus Barstyčių vaikų globos namų vidaus kontrolės sistemą, atlikus savarankiškas
audito procedūras ir įvertinus 9 mėnesių finansinių ataskaitų duomenis bei pokyčius, nustatytos
klaidos, neatitikimai bei vidaus ir finansų kontrolės trūkumai, galintys turėti įtakos metinėms
finansinėms ataskaitoms bei biudžeto lėšų ir turto naudojimui. Nustatyti grubūs pažeidimai vykdant
kasos operacijas.
Iki metinės finansinės atskaitomybės sudarymo dalis nurodytų klaidų ištaisyta.
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Atkreiptinas dėmesys, kad direktorė Renata Gutautaitė, atsakinga už įstaigos
buhalterinės apskaitos organizavimą, nesukūrė vidaus ir finansų kontrolės procedūrų, atsižvelgiant į
veiklos riziką, kad dirba tik vienas apskaitos darbuotojas, o vyriausioji buhalterė Aldona
Strikaitienė, atsakinga už teisingą ir savalaikį buhalterinės apskaitos tvarkymą, netinkamai atliko jai
pavestas pareigas.
Iki Tarnybos veiklos ataskaitos pateikimo Barstyčių vaikų globos namų direktorė
pateikė raštą apie rekomendacijų vykdymą.
Viešosios įstaigos Ylakių globos namų atlikto audito tikslas yra įsitikinti, kad 2009
metų ataskaitos parodo tikrą ir teisingą subjekto turto ir įsipareigojimų bei metų veiklos rezultato
vaizdą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo bei teisingumo.
Globos namų buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 (2008-10-15 įsakymo Nr. 1K-323
redakcija) „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės
apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.
Audito metu nustatyti neatitikimai teisės aktams sudarant metines finansines
ataskaitas, ištaisyti audito metu.
Atlikus ribotos apimties finansinį auditą dėl „Europos Sąjungos struktūrinės paramos
projektų administravimo lėšų panaudojimas ir leidimų Skuodo rajono savivaldybės administracijos
darbuotojams dirbti papildomą darbą“ nustatyta, kad administracijos darbuotojai vykdo panašią
individualią veiklą, pagal pagrindinėje darbovietėje pareigybės aprašymuose priskirtas funkcijas ir
skyriaus nuostatus.
Vadovaujantis Skuodo rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m.
sausio 21 d. įsakymu Nr. A1-26 patvirtinti Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų
skyriaus veiklos nuostatai. Skyriaus nuostatuose į Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus investicijų ir
strateginio planavimo poskyrio specialistų pareigybių aprašymuose įrašytos funkcijos dėl ES
Sanglaudos ir Struktūrinių fondų lėšų panaudojimo, administravimo, ir priežiūros; dokumentų ES
paramai gauti bei šiomis lėšomis finansuojamų projektų koordinavimą ir įgyvendinimą; vykdyti
statinių bei susisiekimo komunikacijų techninę priežiūrą ir kt.
Skuodo rajono savivaldybės administracijoje audito metu nustatyti neatitikimai teisės
aktams ištaisyti audito metu.
Audito metu vertinant ES struktūrinių fondų administravimo lėšų panaudojimą,
nustatyta, kad Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus
Investicinių ir strateginio planavimo poskyrio darbuotojams darbo užmokestis mokamas ne tik iš
Savivaldybės biudžeto lėšų, bet ir iš ES struktūrinių fondų administravimo lėšų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 113 straipsnio 1 dalimi, laikinoji
darbo sutartis gali būti sudaroma ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui ir skubiems darbams
atlikti, trumpalaikiams darbams, laikinai nesantiems darbuotojams pavaduoti, su studentais jų
atostogų metu, su moksleiviais jų atostogų metu.
ATLIKTŲ AUDITŲ POVEIKIS
Kontrolės ir audito tarnyba, siekdama įdiegtų Savivaldybėje finansų ir turto valdymo
bei kontrolės sistemų pažangos, auditų metų nuolat teikia rekomendacijas savivaldybės biudžeto
lėšų ir turto valdymo, apskaitos ir kontrolės klausimais.
– Išsiaiškinta dėl neregistruoto ir neapskaityto buhalterinėje apskaitoje turto, kuris
tinkamai įvertintas ir užpajamuotas.
– Sutvarkyta audituotų subjektų dalies turto teisinė registracija.
– Ištaisyti įstaigų klaidingai sudaryti balansai, patikslinti sąskaitų likučiai ir pateikta
teisinga metinė finansinė atskaitomybė.
– Pateikta teisinga ir tikra turto bei įsipareigojimų būklė finansinėse ataskaitose.
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– Efektyvesnė tapo biudžetinių įstaigų vidaus kontrolės sistema, pakeisti nuostatai,
patobulintos tvarkos, taisyklės ir numatytos kontrolės priemonės, mažinančios klaidų atsiradimo
riziką.
– Priimta Tarybos sprendimų patvirtinant naujas tvarkas, patikslinant biudžetą ar
sutvarkant turto naudojimą.
– Visais atvejais teikta informacija apie atliktus auditus Savivaldybės merui.
– Visos audito ataskaitos svarstytos Kontrolės komitete.
– Kontrolės komitete svarstyta audito rekomendacijų vykdymo eiga.
– Visais atvejais audito ataskaitos skelbtos internete.
– Teikta informacija Vyriausybės atstovui Klaipėdos apskrityje.
– Bendradarbiauta keičiantis informacija ar teikiant tarnybinę pagalbą su kitomis
kontroliuojančiomis valstybinėmis institucijomis.
Deja, reikia pastebėti, kad Savivaldybės administracija ir įstaigos turėtų operatyviau ir
atsakingiau reaguoti į joms nurodytus veiklos, vidaus ir finansų kontrolės, apskaitos bei turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo trūkumus, nes neįgyvendintos auditų metu teiktos
rekomendacijos sąlygos vis didesnes Savivaldybės tam tikrų veiklos sričių problemas. Nėra pilnai
aptarti ir įgyvendinti šie teikti pastebėjimai:
1. Kontrolės ir audito tarnybos 2009 metais Savivaldybės įstaigose atlikti auditai ir
patikrinimai atskleidė nepakankamą Savivaldybės administracijos padalinių veiklą koordinuojant ir
kuruojant Savivaldybei pavaldžias įstaigas.
2. Siekiant efektyvesnio įstaigoms skirtų lėšų panaudojimo, būtų tikslinga apsvarstyti
ir įvertinti galimybes dėl viešųjų pirkimų vykdymo centralizavimo, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų
įstatymo 14 straipsnį (Pirkimų įgaliojimų suteikimas kitai perkančiajai organizacijai), 15 straipsnį
(Centralizuoti pirkimai), kitus teisės aktus.
3. Tarnyba konstatavo, kad nepakankamai ruošiamasi viešojo sektoriaus apskaitos
reformai. Finansų ministerija 2009 metais skelbė, neatidėti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartų taikymo nenumatoma. Taigi viešojo sektoriaus subjektai, tvarkydami
buhalterinę apskaitą ir rengdami finansinių ataskaitų rinkinius, 2010 m. sausio 1 d. privalo taikyti
naujus apskaitos standartus. Tačiau Savivaldybės administracijoje ir pavaldžiose įstaigose dar
nepatvirtinti nauji sąskaitų planai, apskaitos vadovai, apskaitos tvarkų aprašai. Apskaitos reforma
biudžetinėse įstaigose stringa dėl nepakankamo apskaitos kompiuterizavimo (kai kur dar tvarkoma
rankomis ar su Excel programa), apskaitos darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijos trūkumo.
Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetas, siekdamas, kad reforma vyktų
sklandžiai ir efektyviai, priėmė sprendimą, kuriuo pasiūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybei
paskirti instituciją, atsakingą už pasirengimo nuo 2010 metais taikyti viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus ir vėlesnio jų taikymo priežiūrą bei kontrolę, kuri Seimo Audito
komitetui kiekvieną ketvirtį teiktų informaciją apie viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir
finansinės atskaitomybės sistemos reformos eigą, bei numatyti viešojo sektoriaus subjektų
administracinę atsakomybę bei sankcijas už neteisingą viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės
apskaitos organizavimą ir teisės aktų nesilaikymą.
Tarnyba 2009 metais gavo Seimo, Finansų ministerijos prašymus, atliekant auditus
įvertinti subjektų pasiruošimą viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartų taikymui, siūlymus pagal galimybes įtraukti į veiklos planą perėjimo prie naujų apskaitos
standartų tikrinimą ir kitus klausimus.
REKOMENDACIJŲ VYKDYMAS
Rekomendacijų įgyvendinimas yra vienas iš kontrolės ir audito veiklos vertinimo
kriterijų, suteikiantis informaciją apie finansinio ar veiklos auditų veiksmingumą. Rekomendacijų
įgyvendinimas kaip vienas iš pagrindinių Tarnybos veiklos vertinimo rodiklių.
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Pažymėtina, kad lėčiausiai vykdomos tos rekomendacijos, kuriose buvo teikti
nurodymai įvairių piniginių sumų išieškojimams, tokių kaip dėl nepriemokų už žemės nuomos
mokestį, dėl skolininkų susidariusių nuo 2003 metų.
Siekdami efektyvesnio rekomendacijų įgyvendinimo mes nuolat bendraujame su
audituojamais subjektais, vykdome audito metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną,
vedame jų apskaitą, reikalaujame rekomendacijų plane įvykdytų priemonių patvirtinančių
dokumentų kopijų. Atskirais atvejais, kai vėluojama pateikti informaciją, teikiami raginimai,
primenant apie praleistus terminus.
Tikimės, kad audito rekomendacijų vykdymas taps aktyvesnis, o audito rezultatai
veiksmingesni Kontrolės komitetui pradėjus svarstyti ne tik auditų ataskaitas, bet ir atskirai
išklausant vadovus ir specialistus apie teiktų rekomendacijų vykdymo eigą ir siūlant administracijos
direktoriui ar Tarybai įvairias poveikio priemones. Tarnybos nuomone, tokie svarstymai gali tapti
labai efektyvia priemone skatinant įstaigas ar valstybės tarnautojus taisyti auditų metu nustatytas
klaidas, neatitikimus ir numatyti kontrolės priemones, kurios leistų išvengti klaidų ateityje, o taip
pat sustiprintų kontrolės ir audito vaidmenį įgyvendinant savivaldybės funkcijas.
TARNYBOS DARBUOTOJŲ PROFESINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS
Audito aplinka nuolat kinta, technologijos tobulėja, taikomi nauji audito metodai.
Tarnybos darbuotojams, atliekantiems išorės auditą ir kontrolės funkcijas, keliami ypač aukšti
profesiniai ir kvalifikaciniai reikalavimai, todėl Tarnybos darbuotojai nuolat mokosi Valstybės
kontrolės pareigūnų vedamuose mokymuose bei kitų mokymo įstaigų seminaruose, kuriuose buvo
išklausyta 140 valandos mokymų aktualiomis mūsų veiklos temomis, pvz.: „Buhalterinės apskaitos
tvarkymas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS)“,
„Veiklos ir valdymo auditas“, „Viešieji pirkimai: paprastai“, Vidaus kontrolės vertinimo metodikos
taikymas praktikoje“, „ Savivaldybės biudžeto vykdymo auditas ( kontrolės, problemos, ypatumai),
„Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto apskaita, valdymas, naudojimas
ir disponavimas juo“, „ Probleminiai klausimai biudžetinių įstaigų apskaitoje ir pasiruošimas
tvarkyti apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus“.
Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos
reforma, kuri įgyvendinama nuo 2010 m., papildomai pareikalaus naujų žinių biudžetinių įstaigų
apskaitos tvarkymo srityje. Žinant, su kokia ekonomine situacija susiduria Lietuvos viešasis
sektorius ir kad mokymams skirtos lėšos gali būti nepakankamos, kartu su Lietuvos kontrolierių
asociacija bei Lietuvos savivaldybių asociacijos Mokymo centru pradėti įgyvendinti bendri
projektai, organizuojant mokymus iš Europos Sąjungos fondo lėšų.
Kasmet, įvertinant nuolat kintančią įstatyminę bazę, metodinius reikalavimus ir
įstatymais plečiant savivaldybių kontrolės ir audito tarnyboms priskirtas funkcijas vis daugiau
dėmesio turi būti skiriama darbuotojų mokymui ir nuolatiniam kvalifikacijos tobulinimui. Tik
šiomis priemonėmis gali būti didinama Tarnybos tarnautojų kompetencija, kuri užtikrina tinkamą
audito proceso organizavimą, aukštą specialistų kvalifikaciją ir audito kokybę. Šiam tikslui
įgyvendinti, įvertinus poreikius, yra sudaroma ir tvirtinama Tarnybos valstybės tarnautojų mokymų
programa.
KITA VEIKLA
Atlikdami kitas valstybės tarnautojų funkcijas bendradarbiavome su kitomis
kontroliuojančiomis institucijomis. Vienas iš pagrindinių išorės auditą atliekančių institucijų tikslų
yra užtikrinti, kad nuolat būtų teikiama informacija visuomenei apie auditų rezultatus ir kad ji būtų
skleidžiama be apribojimų. Šį tikslą mes įgyvendiname pilnai, visos atliktų auditų ataskaitos
skelbiamos viešai interneto svetainėje www.skuodas.lt – „Kontrolieriaus auditų ataskaitos“.
Interneto svetainėje taip pat skelbiamas ir metinis veiklos planas bei kita Tarnybos informacija.
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Tarnyba, įgyvendindama jai deleguotas funkcijas, siekia, kad auditai būtų atlikti
kokybiškai, o teiktos rekomendacijos ir auditų rezultatai būtų reikšmingi ir prisidėtų prie
Savivaldybės administravimo paslaugų kokybės gerinimo.
Pagrindinė audito idėja – audito metu ne tik nustatyti audituojamų subjektų klaidas ir
veiklos trūkumus, bet ir įvertinti jų aplinką, pateikti audituojamam subjektui rekomendacijas, kurios
leistų išvengti šių trūkumų pasikartojimo ateityje ir kurios sustiprintų subjekto vidaus kontrolę,
atskaitingumą, finansų valdymą bei efektyvų savivaldybės turto naudojimą. Taigi Kontrolės ir
audito tarnyba siekia savo rezultatus matuoti ne tik atliktų auditų kiekiu ar išaiškintų pažeidimų,
klaidų suma, bet svarbiausia – Kontrolės ir audito tarnybos darbo poveikiu.
Kontrolės ir audito tarnyba nėra tik vertinanti institucija. Naudodamiesi tuo, kad mūsų
atliekami auditai yra ir asignavimų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais gerosios
patirties (taip pat ir informacijos apie sistemines klaidas) kaupimo šaltinis, mes stengiamės ne tik
įvardinti audituojamųjų daromas klaidas, bet ir skleisti informaciją apie geriausius pasiekimus.
Siekdami, kad tinkamai ir tikslingai būtų naudojamas Savivaldybės materialusis ir
finansinis turtas, kad kuo mažiau būtų daroma pažeidimų jį apskaitant, padėdami išspręsti jiems
iškylančias problemas. Kontrolės ir audito tarnybą ir asignavimų valdytojus sieja bendras tikslas kad Savivaldybės biudžeto pinigai ir turtas būtų naudojami pačiu efektyviausiu būdu, o mokesčių
mokėtojams ir kitiems rajono gyventojams duotų kuo didesnę naudą.
Įsigaliojus Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymui, nuo 2008
m. sausio 1 d. pradedama viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės
sistemos reforma. Pagal šio įstatymo nuostatas, savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų metinių
ataskaitų rinkinių, taip pat metinių savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, metinių
savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinių auditą ir vertinimą atliks savivaldybių kontrolės ir audito
tarnybos. Pagal Vietos savivaldos įstatymo reikalavimus, Tarnybos kontrolierius kiekvienais metais
turės teikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateiktų tvirtinti minėtų ataskaitų rinkinių, ir tai turės
įtakos Tarnybos veiklos apimčiai, didės reikalavimai Tarnybos darbuotojų profesiniam
pasirengimui.
Toliau kelsime Tarnybos valstybės tarnautojų kvalifikaciją, tobulinsime audito
metodiką, taip siekdami geresnės atliekamo audito kokybės. Sieksime būti ne tik vertintojais, bet ir
aktyviais patarėjais ir pagalbininkais, skatinančiais viešojo sektoriaus pažangą.
Siekdami veiksmingo indėlio į viešųjų finansų savivaldybės kontrolę, stiprinsime
bendradarbiavimą su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu, komunikavimą su audituojamaisiais
subjektais ir prevencinį audito poveikį.
Tarnyba dėkoja visų audituotų subjektų vadovams ir darbuotojams už supratimą bei
pastangas siekti bendro tikslo. Iš Savivaldybės tarybos narių tikimės objektyvaus Tarnybos veiklos
vertinimo, pastabų ir pasiūlymų.

Tarnybos kontrolierė
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