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Molėtai

Molėtų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kontrolės ir audito tarnyba (toliau –
Tarnyba) yra Savivaldybės tarybai atskaitingas viešasis juridinis asmuo, įsteigtas išorės auditui ir
kontrolei Savivaldybėje atlikti. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais
(Vietos savivaldos, Biudžeto sandaros, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo, Valstybės ir savivaldybių įmonių, Viešųjų
įstaigų, Sveikatos priežiūros įstaigų, Audito, Viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkinių
konsultavimo, Viešojo sektoriaus atskaitomybės, Įmonių finansinės atskaitomybės, Buhalterinės
apskaitos ir kt.), Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir Savivaldybės tarybos 2009 vasario
26 d. sprendimu Nr. B1-26 patvirtintais tarnybos veiklos nuostatais.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato pagrindinius principus, kuriais
grindžiama

Tarnybos

veikla:

nepriklausomumo,

teistumo,

objektyvumo,

viešumo

ir

profesionalumo.
Tarnybos veiklos tikslas – prižiūrėti, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami
kiti piniginiai ištekliai, ar teisėtai, ekonomiškai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas,
patikėjimo teise valdomas valstybės turtas.
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.
Tarnybos 2012 metų veikla, kaip ir kiek vienais metais, buvo suplanuota ir vykdoma taip,
kad užtikrintų prioritetinių, t.y. teisės aktais numatytų, užduočių – išvados dėl Savivaldybės
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biudžeto įvykdymo ataskaitos, išvados dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų , išvados dėl
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto –
parengimą ir pateikimą.
Nuo 2011 metų Kontrolės ir audito tarnybai ir Valstybės kontrolei Lietuvos Respublikos
viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu yra pavesta atlikti viešojo sektoriaus ataskaitų rinkinių
arba viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditą bei teikti
išvadą tarybai.
Tarnybai 2012 metais buvo keliami šie uždaviniai:
- atlikti Savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo, Savivaldybės
turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitos, naudojimo kontrolę;
- atlikti eilinius ir Tarnybos plane numatytus finansinius ir veiklos auditus;
- užtikrinti, kad atliekami auditai atitiktų valstybinio audito reikalavimus;
- vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų auditų metu nustatyti
teisės aktų pažeidimai.
Atliekant finansinius ir veiklos auditus vadovautasi Tarptautiniais audito standartais,
Valstybės kontrolieriaus patvirtintais Valstybinio audito reikalavimais, buvo laikomasi audito
metodų tobulinimo, viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo principų.
2012 metais Tarnybos audito subjektai ir sritys buvo:
- 13 Savivaldybės biudžeto programų;
- 27 kontroliuojamos biudžetinės įstaigos;
- 6 kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų;
- 5 akcinės bendrovės, kurių 50 procentų ir daugiau akcijų valso Savivaldybė;
- 1 kontroliuojama viešoji įstaiga, nepriskiriama prie viešojo sektoriaus subjektų.
Tarnyboje 2012 metais dirbo vienas kontrolierius. Įgyvendindamas Tarnybai keliamus
aukštus profesinius ir audito kokybės reikalavimus, kontrolierius išklausė 52 valandų mokymo
kursus, dalyvavo Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje. Įgyvendindamas savo tiesiogines
funkcijas ir suteiktus įgaliojimus, kontrolierius vykdė gyventojų priėmimą, analizavo ir vertino
žodžiu pateiktus klausimus ir nusiskundimus, kuriuose keliami socialiniai, buitiniai, darbo santykių
bei kiti klausimai.
Ataskaitiniais metais Tarnyba dirbo pagal Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu patvirtintą
Tarnybos 2012 metų veiklos planą, nustatyta tvarka suderinusi su Savivaldybės tarybos Kontrolės
komitetu. Planas išsiųstas Valstybės kontrolei. Veiklos plane numatytų auditų ciklas nesutampa su
kalendoriniais metais, nes audituojami subjektai metinę finansinę atskaitomybę, apie kurios

3
teisingumą kontrolierius turi pareikšti nepriklausomą nuomonę, sudaro pasibaigus kalendoriniams
metams. Savivaldybės kontrolieriui, dirbant vienam, ypač sudėtinga atlikti veiklos auditą, kuris
reikalauja ne tik atitinkamos srities žinių, bet ir daug laiko sąnaudų. Atliekant finansinius auditus,
vykdomas veiklos teisėtumo įvertinimas.
2012 metais Savivaldybės kontrolierius parengė ir pateikė išvadas:
1. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų 2011 metų Savivaldybės vietinės
reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, panaudojimo. Audito metu
įvertinta Programos lėšų, gautų pagal Savivaldybės ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos finansavimo sutartis, panaudojimo teisėtumą ir teisingumą. Programos
2011 m. vykdymas sudarė 2527816,73 tūkst. Lt, iš jų išlaidos – 1463270,87 tūkst. Lt, sandoriai –
1064545,86 tūkst. litų. Programos lėšos panaudotos pagal patvirtintas Programos sąmatas ir
suderintus 2011 m. objektų sąrašus. Savivaldybės administracijos 2011 m. Programos lėšos
panaudotos pagal paskirtį, Ataskaita apie lėšų panaudojimą sudaryta teisingai.
2. Savivaldybės tarybai teiktos trys išvados dėl paskolų:
- 2012-02-03 Nr. IŠ-2 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės galimybių suteikti garantiją 632
tūkst. litų UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ investicijų projektui Nr. VP3-3.2-AM01-V-02-006 finansuoti“. Kadangi Molėtų rajono savivaldybė 2012 m. garantijų nebuvo suteikusi, o
prašoma garantijos suma neviršijo nustatyto 20 procentų limito (nuo 2012 m. Savivaldybės biudžeto
pajamų, neįskaitant specialiųjų tikslinių dotacijų), Molėtų rajono savivaldybė turėjo teisę suteikti
632,0 tūkst. Lt garantiją kreditoriui, suteikusiam ilgalaikę paskolą UAB „Utenos regiono atliekų
tvarkymo centras“.
- 2012-04-23 Nr. IŠ-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės galimybės imti iki 2912,7 tūkst. Lt
ilgalaikę paskolą (10 metų) investiciniams projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir
kitos tarptautinės paramos, vykdyti. Kontrolierius, atlikdamas auditą, įvertino Molėtų rajono
savivaldybės skolos būklę 2012 m. balandžio 1 d., nustatė (paskaičiavo) skolinimosi limitų
rodiklius bei įvertino, ar paskolos lėšas planuojama naudoti teisės aktais nustatytiems tikslams
finansuoti.
- 2012-09-03 Nr. IŠ-6 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės galimybės imti iki 400,0 tūkst. Lt
ilgalaikę paskolą Molėtų krašto muziejaus ežerų žvejybos padalinio ekspozicijos įrengimo projektui
finansuoti. Atliekant auditą, buvo vertinta Savivaldybės skolos būklė 2012 m. rugpjūčio 1 d.,
nustatyti skolinimosi limitų rodikliai. Į skolinius įsipareigojimus įskaičiuota 2012 m. planuojama
imti iki 2912,7 tūkst. Lt ilgalaikė paskola.
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Paėmus 2012 m. visas planuojamas paskolas, Savivaldybės skola sudarytų 8516,0 tūkst. Lt (arba
35,6 proc.; nustatytas limitas 70 proc.). Metinė Savivaldybės grynojo skolinimosi suma – 4123,2
tūkst. Lt (arba 17,2 proc.; nustatytas limitas – 20 proc.).
3. Savivaldybės tarybos sprendimu atliktas UAB Molėtų knygynas 2011 metų finansinių
ataskaitų auditas ir teikta tarybai išvada 2012-04-17 Nr. IŠ-3. remdamasis audito metu atlikta 20092011 metų UAB Molėtų knygynas veiklos rodiklių analize, kontrolierius rekomendavo steigėjui
(tarybai) išnagrinėti klausimą dėl Knygyno tolimesnės veiklos tęstinumo. UAB Molėtų knygynas
valdybai rekomendavo apsvarstyti posėdyje Knygyno rezultatus ir audito metu

pastebėtus

neatitikimus.
4. Parengta ir teikta audito išvada „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 m. biudžeto
įvykdyto ataskaitų rinkinio (2012-06-27 Nr. IŠ-5). Atlikus auditą pareikšta nuomonė dėl biudžeto
įvykdymo Ataskaitų įvykdymo Ataskaitų rinkinio duomenų teisingumo. Dėl lėšų naudojimo
įstatymų nustatytiems tikslams. Audito išvada besąlyginė, t.y. Savivaldybės 2011 metų biudžeto
įvykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šių ataskaitų sudarymą. Rekomendacijos neteiktos.
5. 2012 metais pradėti 2012 metų Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio bei Konsoliduotų
finansinių ataskaitų rinkinio finansinis (teisėtumo) auditas.
Pateikti kontrolieriaus veiklos rodikliai audito srityje neapsprendžia visos kontrolieriaus
veiklos, kadangi buvo vykdomos ir kitos funkcijos: kontrolierius dirba su gaunamaisiais ir
siunčiamaisiais dokumentais, tvarkomos dokumentų bylos ir archyvų dokumentai, leidžiami
įsakymai, rengiami įvairūs tvarkų apyrašai, nesusiję su auditų atlikimu ir kt. Visi šie darbai taip pat
pareikalavo atitinkamų darbo laiko sąnaudų. Nekompiuterizuota audito darbo dokumentų rengimo
sistema bei sudėtinga audito atlikimo metodika didina audito darbo laiko sąnaudas ir atitinkamai
riboja audito apimtis.
Pagal savo kompetenciją kontrolierius nuolat konsultuoja biudžetinių įstaigų bei kitų
Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų (viešųjų įstaigų, UAB bendrovių) darbuotojus įvairiais su
apskaita, vidaus kontrole susijusiais ir kitais klausimais.
2012 metų spalio 18-20 dienomis Vilniuje vyko EURORAI konferencija, kurioje,
Savivaldybių kontrolierių asociacijos kvietimu dalyvavo kontrolierius. Savivaldybės kontrolierė
2012 metais dalyvavo Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose.
2012 metai buvo pasirengimo dirbti pagal Tarptautinius audito standartus (TAS) metas.
Šiais metais (20103-01-14) patvirtintas naujas redakcijas Finansinis ir teisėtumo vadovas, jau
įtraukiant TAS nuostatus. 2013-03-13 patvirtintas naujas Veiklos audito vadovas. Valstybės
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kontrolė pradėjo nacionalinio ataskaitų rinkinio, į kurį įeis ir savivaldybių konsoliduotų ataskaitų
rinkiniai, auditą. Valstybės kontrolė, atlikdama šio rinkinio auditą ir siekdama, kad savivaldybių
konsoliduotų ataskaitų rinkinių auditai būtų kokybiški, nuolat dalyvaus savivaldybių audito procese,
savivaldybių kontrolierių profesinės kompetencijos ir nepriklausomumo vertinime. Šio audito
išvada bus teikiama Lietuvos Respublikos Seimui.
Dėkoju visų audituotų subjektų vadovams ir darbuotojams už bendradarbiavimą ir
geranorišką supratimą man atliekant Tarnybos nuostatuose nustatytas funkcijas. Ateityje tikiuosi
konstruktyvaus dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo. Iš tarybos narių tikiuosi objektyvaus
Tarnybos veiklos vertinimo, pasiūlymų, kaip gerinti darbą.

Savivaldybės kontrolierė
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