MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I.Bendroji dalis
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Molėtų rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Molėtų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos
nuostatais, parengta ir Tarybai teikiama Kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaita.
Molėtų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Molėtų
rajono savivaldybės tarybai atskaitingas Savivaldybės viešasis juridinis asmuo
Tarnybos ir kontrolieriaus veiklą iš esmės apsprendžia Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 27 straipsnio nuostatos, kurios susiję su veiklos planavimo procesu, išvadų
pateikimu dėl Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto
naudojimo, dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų
suteikimo ir kt. Tarnyba, įgyvendindama pagrindinę funkciją – prižiūrėti, ar teisėtai, ekonomiškai ir
rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės
turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, atlieka
Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės administravimo subjektuose išorės finansinius ir
veiklos auditus, rengia ir teikia Tarybai įstatymu nustatytas išvadas, atlieka kitas priskirtas kontrolės
funkcijas, priima ir nagrinėja gyventojų prašymus, susijusius su Savivaldybės turtu ar piniginėmis
lėšomis, teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.
Tarnybos (kontrolieriaus) veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, objektyvumo,
viešumo ir profesionalumo principais – juos nustato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymas.
II. Tarnybos valdymas, ištekliai
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas reglamentuoja, kad Tarnybos darbuotojų
skaičių turi nustatyti Savivaldybės taryba. Tarnybos darbuotojų skaičius nepakitęs nuo 1997 metų –
dirba 1 kontrolierius.
Savivaldybės kontrolierius vykdo visas įstaigos vadovui įstatymais priskirtas funkcijas.
Padidėjus darbo apimtims, tarnybos žmoniškieji ištekliai liko nepasikeitę.
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2013 metais Savivaldybės kontroliuojamų subjektų skaičius – 41: 27 biudžetinės įstaigos,
7 viešosios įstaigos, iš jų 6 – sveikatos priežiūros įstaigos; 5 uždarosios akcinės bendrovės
(kontroliuojamos). Prie audituotinų subjektų priskaičiuoti III kontroliavimo lygiui priskirti
Savivaldybės iždas ir Privatizavimo fondas.
Darbuotojams, atliekantiems išorės auditą ir kontrolės funkcijas, keliami aukšti profesiniai
ir kvalifikaciniai reikalavimai. Kiekvienais metais sudaromas Tarnybos mokymosi planas. 2013
metais kontrolierius dalyvavo seminaruose pagal Savivaldybės administracijos projektą „Molėtų
rajono savivaldybės įstaigų dirbančiųjų administracinių gebėjimų tobulinimas“. Išklausyta 32
valandos teorinių paskaitų. Mokymo programų temos derinamos su Savivaldybių kontrolierių
asociacija, kuri organizuoja seminarus. Kontrolierius 2013 metais dalyvavo trijuose seminaruose ir
išklausė 28 valandas teorinių paskaitų.
Savivaldybės kontrolierius dalyvavo Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose;
atlikdamas savo tiesiogines funkcijas, rengė ir teikė ataskaitas bei informaciją Savivaldybės tarybos
kontrolės komitetui. Kontrolierius nuolat bendradarbiavo su kitomis institucijomis, Savivaldybės
administracijos skyrių vadovais ir specialistais, teikė pastabas, pasiūlymus. Kontrolierius
bendradarbiavo su kitų savivaldybių tarnybomis, dalyvavo Savivaldybių kontrolierių asociacijos
veikloje. Svarbiausias bendradarbiavimo tikslas – keitimasis patirtimi.
2013 m. lapkričio 11 d. pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Valstybės kontrole.
Šalys bendradarbiaus, atlikdamos Molėtų rajono savivaldybėje 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio auditą, kad susitarime aptarta bendradarbiavimo veikla būtų naudinga abiems šalims,
vykdant įstatymais priskirtus uždavinius ir tiesiogines funkcijas.
III. Tarnybos veikla
Tarnybos (kontrolieriaus) 2013 metų veikla buvo suplanuota ir vykdoma taip, kad
užtikrintų prioritetinių, t.y. teisės aktais numatytų užduočių – Savivaldybės 2013 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo išvados parengimui.
Tam buvo atliekamas Savivaldybės finansinis (teisėtumo) auditas.
Kontrolierius 2012 m. spalio-lapkričio mėnesiais atliko strateginį tyrimą, kurio pagrindu
buvo parengtas 2013 metų veiklos planas. Savivaldybės tarybos kontrolės komitetas 2013 m. sausio
17 d. posėdyje pritarė Tarnybos 2013 metų veiklos plano projektui. Remdamasis šiuo nutarimu,
Savivaldybės kontrolierius 2013 m. sausio 18 d. įsakymu patvirtino Tarnybos 2013 metų veiklos
planą. Veiklos planas buvo parengtas pagal maksimalius darbo resursus.
Valstybinio audito reikalavimuose nurodyta, kad finansinis auditas paprastai pradedamas
einamaisiais finansiniais metais ir baigiamas kitais finansiniais metais.
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Savivaldybės kontrolierius 2013 m. gegužės-birželio mėnesiais parengė Savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitą, kuri buvo pateikta Savivaldybės tarybos
2013 m. birželio 27 d. posėdžiui ir kuriai buvo pritarta.
2013 m. spalio-lapkričio mėn. Kontrolierius pradėjo rengti Savivaldybės viešojo
sektoriaus subjektų grupės 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito strategiją.
Vadovaujantis pasirašytu susitarimu su Valstybės kontrole, ši strategija 2013 m. gruodžio mėnesį
buvo pristatyta Valstybės kontrolei ir su ja suderinta.
2013 metais Savivaldybės kontrolierius atliko auditus ir pateikė išvadas:
- Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų 2012 metų Savivaldybės vietinės
reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti panaudojimo. Audito metu
vertinta Programos lėšų, gautų pagal Savivaldybės ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos finansavimo sutartis, panaudojimo teisėtumas ir teisingumas.
2012 metų Programos vykdymas sudarė 3105139,17 Lt, iš jų išlaidos – 1476456,68 Lt,
sandoriai – 1628682,49 Lt. Programos lėšos panaudotos pagal patvirtintas 2012 metų sąmatas ir
suderintus objektų sąrašus. Ataskaita apie gautų lėšų panaudojimą ir atliktus darbus sudaryta
teisingai.
Pastebėjimas. Paskutinis lėšų pervedimas Savivaldybei už 2012 metais atliktus darbus iš
Lietuvos Respublikos kelių direkcijos padarytas 2013-01-25 – 209573,58 litų. Savivaldybė su
rangovais už įvykdytus darbus atsiskaitė 2013-01-25 – 178020,73 Lt ir 20103-01-28 – 31552,85 Lt.
- Dėl Savivaldybės galimybės imti iki 2500,0 tūkst.Lt ilgalaikę paskolą investiciniams
projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos fondų ir kitiems investiciniams projektams
vykdyti. Kontrolierius, atlikdamas auditą, įvertimo Savivaldybės skolos būklę 2013 m. kovo 1 d..
Kontrolieriaus nuomone, vadovaujantis 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytais skolinimosi limitais, Molėtų rajono
savivaldybės skolos likutis 2013-03-01 bei patvirtintos Savivaldybės 2013 metų pajamos
Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms įgyvendinti ir planuojama 2013 metais grąžinti paskolų
bei mokėtina palūkanų suma suteikia galimybę imti iki 2500,0 tūkst.Lt ilgalaikę paskolą.
Pastebėjimas. Savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau kaip 45 proc. (Molėtų rajono
savivaldybės skola – 44,3 proc.) patvirtintų 2013 metų Savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš
valstybės biudžeto Savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir 2012 metais nepanaudotų
Savivaldybės lėšų), 2013 metais gali skolintis tik projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos
ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti.
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Paėmus planuojamą ilgalaikę paskolą iki 2500,0 tūkst.Lt ir iki 2115,3 tūkst.Lt pagal 20102013 metais pasirašytas sutartis, metinio Savivaldybės skolinimosi suma sudarys 20 proc.
patvirtintų 2013 metais Savivaldybės biudžeto pajamų. Toks metininis limitas – jo viršyti negalima.
- Molėtų rajono savivaldybės finansinis (teisėtumo) auditas. Audito metu buvo vertinami
Savivaldybės administracijos ir Savivaldybei pavaldžių subjektų pateikti rinkiniai:
1. Finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo rinkiniai;
2. Konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, sudarytas iš Savivaldybės
administracijos ir 27 Savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinių duomenų;
3. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, sudarytas iš 27 biudžetinių įstaigų, 6 VšĮ
sveikatos įstaigų, Molėtų rajono savivaldybės iždo ir Privatizavimo fondo ataskaitų rinkinių
duomenų. Taip pat šiame ataskaitų rinkinyje įrašytas Savivaldybei priklausantis UAB ir įstaigų
nuosavas kapitalas, t.y. 5 UAB (UAB „Molėtų šiluma“, UAB „Molėtų vandenys“, UAB „Molėtų
autobusų parkas“, UAB „Molėtų knygynas“, UAB „Molėtų švara“).
2012 metais buvo vykdoma 13 programų, kurių finansavimui skirta: patikslintas pajamų
planas – 53723,9 tūkst.Lt, įvykdyta – 52428,36 tūkst.Lt (97,6 proc.). Savivaldybės biudžeto
įvykdymo ataskaitos duomenimis (forma Nr. 1-sa.), 2012 metais Savivaldybės programoms vykdyti
panaudota 94,7 proc. patvirtintų biudžeto asignavimų (50858,0 tūkst.Lt).
Savivaldybė vykdo, naudoja ir disponuoja jai nuosavybės teise priklausantį ir patikėjimo
teise valdomą valstybės turtą, kurio likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 164 mln. 890,31
tūkst. litų.
Finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis, remiantis konsoliduota
finansinės būklės ataskaita, 2012 m. gruodžio 31 d. buvo, 164 mln. 890,31 tūkst. litų.
Auditas atliktas siekiant užtikrinti, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų. Visiškas užtikrinimas buvo neįmanomas todėl, kad netikrinau visų (100 proc.) ūkinių
operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių
Pastebėjimai dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
Audito metu įvertinus 2012 metų pateiktus duomenis apie Savivaldybės biudžeto pajamas
ir išlaidas, reikšmingų klaidų, turinčių įtakos metinėms Savivaldybės biudžeto vykdymo
ataskaitoms, nenustatyta.
Patikslintas asignavimų planas – 53723,9 tūkst.Lt. Jis sutampa su Tarybos sprendimais ir
administracijos direktoriaus įsakymais dėl biudžeto asignavimų bei paskirstymo. Gauti asignavimai

sudaro

94,7

proc.

patvirtintų
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(patikslintų). Atlikusi Savivaldybės biudžeto išlaidų audito

procedūras, reikšmingų klaidų nenustačiau.
Atlikusi Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų audito procedūras, reikšmingų klaidų
nenustačiau.
Pastebėjimai dėl Savivaldybės 20121 metų finansinių ataskaitų rinkinių duomenų
Atlikdama

audito

procedūras

Savivaldybės

administracijoje,

reikšmingų

klaidų

nenustačiau.
Atlikdama Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito procedūras,
atkreipiu dėmesį į pastebėjimus, kurie yra svarbūs:
- Savivaldybės teisės aktuose nenustatyta, kokia tvarka rengiamas ir Savivaldybės tarybai
teikiamas tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys;
- konsolidavimo informacinėje sistemoje nurodytas, tačiau Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu nepaskirtas asmuo, atsakingas už konsolidavimo proceso stebėjimą, už
duomenų parengimą, už parengtų duomenų tvirtinimą.
Atlikusi Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito procedūras,
reikšmingų klaidų nenustačiau.
Audito metu vertinta, ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės
patikėjimo teise valdomo turto ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis ataskaitos
duomenys atitinka Finansinės atskaitomybės duomenis. Reikšmingų klaidų nenustatyta.
Savivaldybės kontrolierė, atlikusi Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų finansinį
(teisėtumo) auditą, pateikė Išvadą dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio – „Besąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio“. Kontrolieriaus nuomone, Molėtų rajono savivaldybės rinkinys visais reikšmingais
atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio
rinkinio sudarymą ir pateikimą.
IV. Baigiamosios nuostatos
Molėtų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba siekia, kad visi Savivaldybės
viešojo administravimo subjektai laikytųsi įstatymų, tinkamo ir efektyvaus Savivaldybės biudžeto
lėšų ir turto naudojimo, kad būtų tobulinama Savivaldybės sektoriaus finansų valdymo sistema.
Tarnyba nuolat siekia pažangos didinant vadovų suvokimą apie vidaus kontrolės aplinką, padeda
suprasti vidaus kontrolės sistemos rizikos vertinimo ir prevencinių valdymo priemonių reikšmę,
užtikrinant išmintingą Savivaldybės lėšų ir turto naudojimą.
2013 metais kontrolierius pradėjo dirbti pagal naujai parengtą Finansinį (teisėtumo)
vadovą.
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2013 metais pirmą kartą pareiškiau nuomonę ne tik dėl biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio, bet ir dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio.
2013 metais pirmą kartą parengiau audito strategiją, kurią pristačiau Valstybės kontrolei.
Nuolat ieškau veiklos efektyvumo tobulinimo būdų. Planuoju, gerinant auditų kokybę,
užtikrinti nuolatinį profesinį tobulėjimą, tobulinti audito proceso etapus, kad leistų greičiau ir
kokybiškiau atlikti auditus. Planuoju efektyviau naudoti turimus išteklius, auditui atrenkant
rizikingiausias ir aktualiausias sritis.
Norėčiau padėkoti audituotų subjektų vadovams ir specialistams, kurie geranoriškai
padėjo gauti informaciją, rinkti įrodymus, atliekant Tarnybos nuostatuose nustatytas funkcijas.
Ateityje taip pat tikiuosi konstruktyvaus dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, ši ataskaita (ar jos
santrauka) turi būti paskelbta vietinėje spaudoje
P.S. Pilna 2013 metų veiklos ataskaita paskelbta Molėtų rajono savivaldybės interneto
svetainėje www.molėtai.lt.

Savivaldybės kontrolierė

Elena Putnienė

