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KALVARIJOS SAVIVALDYBöS KONTROLöS IR AUDITO TARNYBOS
2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 str. 4 p. numato, kad savivaldyb÷s
kontrolierius (savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnyba) prižiūri, ar teis÷tai, efektyviai, ekonomiškai
ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldyb÷s turtas, patik÷jimo teise valdomas valstyb÷s
turtas, kaip vykdomas savivaldyb÷s biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos veiklos
reglamentu bei kontrol÷s ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) nuostatais, parengiama ir tarybai
teikiama savivaldyb÷s Kontrol÷s ir audito tarnybos 2008 metų veiklos ataskaita. Šioje ataskaitoje
pateikiama informacija apie pagrindinius 2008 metais Tarnybos atliktus darbus. Savivaldyb÷s
kontrol÷s ir audito institucijos funkcijoms įgyvendinti Kalvarijos savivaldyb÷je dirba tik vienas
kontrolierius, tod÷l neįmanoma auditų atlikti didesniu mastu.
Savivaldyb÷s kontrolieriaus kompetenciją reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymas, Biudžeto sandaros įstatymas, Valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Tarnybos veiklos nuostatai. Savivaldyb÷s kontrolierius
vadovaujasi Valstybinio audito reikalavimais, Lietuvos Respublikos valstyb÷s kontrol÷s
parengtomis metodikomis. Tarnybai keliami reikalavimai, kad audito ir kontrol÷s veikla būtų
grindžiama nepriklausomumo, teis÷tumo, viešumo, objektyvumo, profesionalumo principais, d÷l ko
kontrolieriams būtina aukšta profesin÷ kvalifikacija. Jie privalo sugeb÷ti ne tik patikrinti finansines
ataskaitas ir įrašus apskaitos registruose, įvertinti, ar efektyviai ir taupiai valdomas valstyb÷s bei
savivaldyb÷s turtas, bet ir būti analitiku, strategu, ekspertu, numatyti pavojus audituojamo subjekto
veiklai ir jo finansiniams rezultatams, gerai išmanyti teis÷s aktus, ypač atsakant į tarybos narių ir
asmenų skundus, paklausimus, gautus iš kitų institucijų.
2008 metais Tarnyba savo veiklą vykd÷ vadovaudamasi įstatymais ir metiniu veiklos
planu. Sudarytas planas svarstytas ir suderintas Kontrol÷s komitete, ir, jam pritarus, patvirtintas
kontrolieriaus. Vienas plano egzempliorius, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, išsiųstas
Valstyb÷s kontrolei. Už veiklos plano vykdymą atsakingas yra savivaldyb÷s kontrolierius.
Tarnybos 2008 metų veiklos planas įvykdytas pilnai. Iš viso atlikti 5 auditai ir surašytos jų
ataskaitos. Finansiniai auditai atlikti 3 savivaldyb÷s subjektuose (viename iš jų atliktas auditas su
veiklos elementais). Vadovaujantis valstybinio audito reikalavimais, atlikti 9 ribotos apimties
patikrinimai, kurių metu apsiribota tik vienos finansų srities ar ataskaitos tikrinimu. Lyginant su
2007 metais, atlikta 4 auditais daugiau. Didesnį atliktų auditų skaičių nul÷m÷ tai, kad 2008 metais

kontrolierius dirbo pilnus metus (2007 metais savivaldyb÷je kontrolierius dirbo tik apie 4
m÷nesius). Pagrindinis d÷mesys ir prioritetas 2008 metais buvo skirtas finansiniams auditams.
Finansinio (teis÷tumo) audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto vidaus kontrolę, įskaitant
finansų valdymą, audituojamo subjekto turto (valstyb÷s ar savivaldyb÷s) valdymo, naudojimo,
disponavimo juo teis÷tumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę d÷l finansinių ir kitų ataskaitų
tikrumo ir teisingumo. Finansinio audito metu nustatyti reikšmingi dalykai yra pateikiami audito
ataskaitoje, o išvadoje pareiškiama nuomon÷. Atliekamą auditą sudaro ne tik finansin÷s
informacijos vertinimas ir klaidų paieška, bet jis orientuotas į ateitį, jo metu siekiama paveikti, kad
ateityje būtų išvengta klaidų, kad būtų sustiprinta vidaus kontrol÷, padidintas veiklos efektyvumas.
Viso audito metu, nustačius klaidas, neatitikimus ir įvertinus jų reikšmingumą, teiktos
rekomendacijos vadovams, siekiant, kad iki metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo jos būtų
įgyvendintos ir pateikta teisinga atskaitomyb÷.
Ataskaitiniais metais savivaldyb÷s tarybai buvo pateikta Kalvarijos savivaldyb÷s 2007
metų biudžeto įvykdymo apyskaitos audito ataskaita ir išvada, 2007 metų ataskaitų apie
savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausantį turtą bei patik÷jimo teise valdomą valstyb÷s turtą audito
ataskaita ir išvada.
2008 metų veiklos plane numatyti auditai įvykdyti. Audituoti subjektai: Kalvarijos vaikų
lopšelis-darželis „Žilvitis“, Liubavo pagrindin÷ mokykla ir savivaldyb÷s administracijos programų
auditas (pastarieji du auditai baigti 2009 metais). Savivaldyb÷s tarybai taip pat pateiktos 3 išvados
d÷l banko paskolų pa÷mimo galimybių: d÷l ilgalaik÷s paskolos Kalvarijos kultūros ir poilsio parko
prapl÷timui ir tvarkymui, Lietuvos ir Lenkijos pasienio zonos kelių infrastruktūros pl÷trai,
pramoninių zonų ir „plyno lauko“ investicijų skatinimui euroregione Nemunas; d÷l ilgalaik÷s
paskolos investicinių projektų technin÷s dokumentacijos parengimui; d÷l trumpalaik÷s paskolos
laikinam pajamų trūkumui padengti. 2008 metais tarybai teiktos dvi išvados d÷l koncesijos šilumos
energijos gamybos srityje: išvada d÷l pagrindinių koncesijos sutarties sąlygų projekto ir išvada d÷l
visos koncesijos sutarties.
Per ataskaitinį laikotarpį kontrolierius atliko 9 ribotos apimties patikrinimus: d÷l vaikų
lopšelio-darželio „Žilvitis“ darbuotojų atlyginimų ir priedų skyrimo teis÷tumo ir pagrįstumo
(prad÷tas 2007 metais, baigtas ataskaitiniais metais) ir d÷l darželio maitinimo; d÷l audito ataskaitos
peržiūr÷jimo; d÷l VšĮ Kalvarijos ligonin÷s investicinių projektų; kartu su savivaldyb÷s
administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos vyr. specialiste atliktas važtaraščių ir dalies
buhalterin÷s apskaitos patikrinimas UAB „Kalvarijos komunalininkas“; atlikti du Kalvarijos
turgaviet÷s patikrinimai, iš kurių viename dalyvavo Kalvarijos policijos pareigūnai ir buvo
surašytas administracin÷s teis÷s pažeidimų protokolas; taip pat atliktas ribotos apimties Kalvarijos
viešosiose vietose esančių prekyviečių patikrinimas; vienas patikrinimas inicijuotas Marijampol÷s
rajono apylink÷s prokuratūros su tikslu nustatyti, ar nebuvo įstatymų bei poįstatyminių teis÷s aktų
pažeidimų, vykdant supaprastintą atvirą konkursą Kalvarijos savivaldyb÷s kaimo bendrojo lavinimo
mokyklų mokinių pav÷ž÷jimo į mokyklas ir atgal paslaugos pirkimui.
Tarnyboje 2008 metais gauti paklausimai: iš Valstyb÷s kontrol÷s su prašymu gauti
informaciją; taip pat iš UAB „Alvarsas“ d÷l Kalvarijos gimnazijos renovacijos projekto;
Marijampol÷s rajono apylink÷s prokuratūra kreip÷si d÷l duomenų apie turto ataskaitas pateikimo;
gautas vienas fizinio asmens skundas, kuris buvo nukreiptas savivaldyb÷s administracijos
Juridiniam-personalo skyriui atlikti tyrimą; Kontrol÷s komitete kartu su komiteto nariais buvo
svarstytas paklausimas d÷l vidaus kontrol÷s ir darbo organizavimo savivaldyb÷s administracijos
Juridiniame-personalo skyriuje. Atsakymai į paklausimus ir visa reikalinga informacija
suinteresuotiems asmenims pateikta laiku, nepažeidžiant įstatymo nustatytų terminų.
Tarnautojų profesinių geb÷jimų ugdymas ir kvalifikacijos k÷limas yra vienas iš Tarnybos
tikslų. Kasmet, įvertinant nuolat kintančius poreikius, vis daugiau d÷mesio skiriama mokymui ir
nuolatiniam kvalifikacijos tobulinimui, siekiant didinti kontrolieriaus kompetenciją, užtikrinant
tinkamą audito proceso organizavimą, aukštą kvalifikaciją ir audito kokybę. Šio tikslo

įgyvendinimui neatsitiktinai Tarnybos veiklos plane numatomas laikas dalyvavimams seminaruose
ir kvalifikacijos k÷lime. 2008 metais dalyvauta 5 mokymo renginiuose. Jie buvo finansuojami iš
Tarnybai skirtų biudžeto asignavimų kvalifikacijai kelti. Kontrolieriaus kvalifikacijai tobulinti buvo
skirtos 8 dienos. Daugiausia d÷mesio 2008 metais skirta ugdyti praktiniams audito geb÷jimams
buhalterin÷s apskaitos, turto valdymo ir l÷šų planavimo klausimais, viešojo sektoriaus apskaitos ir
atskaitomyb÷s reformos klausimais, išklausytos temos apie bendravimo ir konfliktų sprendimo
įgūdžių lavinimą, apie valstyb÷s ir savivaldyb÷s turto apskaitą, dalyvauta Valstyb÷s kontrol÷s
surengtame seminare, nagrin÷jant praktinius audito procesus, taip pat dalyvauta Pedagogų
profesin÷s raidos centro surengtame projekte „Saugus internetas“.
Kontrolieriaus institucija siek÷ ir ateityje sieks savo rezultatus vertinti ne tik atliktų auditų
skaičiumi ir išaiškintų pažeidimų bei klaidų suma, bet ir kontrolieriaus institucijos atlikto darbo
rezultatų teigiamu poveikiu. Tokį veiksmingumą atspindi (atlikus auditą ir kitas užduotis) tai, kaip
yra pasiekti nusistatyti tikslai, vidaus kontrol÷s bei finansų valdymo reikšm÷s supratimas,
tikslingesnis l÷šų ir turto panaudojimas. Audito veiksmingumas pasireiškia ir tuo, kad apie audito
metu nustatytas klaidas, neatitikimus ir kitus trūkumus informuotas audituojamas subjektas juos
ištaiso, tod÷l finansin÷je atskaitomyb÷je išvengiama esminių iškraipymų.
Audito metu nustatytų ir nurodytų trūkumų ištaisymas sudaro sąlygas išvengti jų
pasikartojimo ateityje, skatina audituojamo subjekto darbuotojų teigiamą požiūrį į kontrol÷s
priemones, stiprinančias įstaigos finansų valdymą, tikslingą turto naudojimą, teisingos ir vartotojo
poreikius atitinkančios finansin÷s atskaitomyb÷s parengimą, diegimą. Siekdamas, kad finansin÷je
atskaitomyb÷je nebūtų reikšmingų iškraipymų, kontrolierius ne tik audito metu, bet ir kitu laiku
konsultuoja subjektus jiems rūpimais klausimais.
Prieš metus teiktoje Tarnybos metin÷je ataskaitoje min÷ta, kad, kontrolieriaus nuomone,
įstaigų vadovai nepakankamai gerai suprato vidaus kontrol÷s sistemos svarbą. Šiemet Tarnyba
pastebi pažangą tobulinant finansų valdymą ir vidaus kontrol÷s sistemą savivaldyb÷s biudžetin÷se
įstaigose, tačiau dar tikslinga siekti, kad vidaus kontrol÷s procedūros veiktų efektyviai ir užtikrintų
tinkamą asignavimų, turto valdymą bei tikslią apskaitą. Kiekvienos įstaigos vadovas privalo
garantuoti, kad jo vadovaujamoje įstaigoje būtų tinkama vidaus kontrol÷s sistema, kuri būtų nuolat
atnaujinama, kadangi tik stipri, efektyvi ir veiksminga vidaus kontrol÷s struktūra suteikia galimybę
deramai užtikrinti, kad įstaiga pl÷totų ir palaikytų patikimą finansinę informaciją. Audito metu
akcentuojama ir siekiama, kad įstaigose pasteb÷ti trūkumai būtų taisomi tuojau pat.
Sprendžiant kontrolieriui keliamus uždavinius, ieškoma naujų veiklos organizavimo
metodų, kurių pagrindinis tikslas – siekti, kad stipr÷tų savivaldyb÷s vidaus kontrol÷s sistema ir jos,
ypač finansų srityje, valdymas. Pagrindin÷ kontrolieriaus institucijos veiklos tobulinimo kryptis –
gerinti atliekamo audito kokybę, laikantis Valstybinio audito reikalavimų ir nepriklausomumo,
teis÷tumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principų, taip pat skatinti pažangių finansų
valdymo ir kontrol÷s sistemų diegimą viešajame sektoriuje.
Atlikdama savo funkcijas, Tarnyba bendradarbiavo su kitomis kontroliuojančiomis
institucijomis, teik÷ tarnybinę pagalbą kitų savivaldybių kontrolierių tarnyboms, konsultavo ir teik÷
metodinę paramą savivaldyb÷s biudžetinių įstaigų ir administracijos specialistams. Aktyviai
dalyvavo Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje, tobulinant savivaldybių audito institucijos
įstatyminę bazę ir bendradarbiavimą su Valstyb÷s kontrole.
Užbaigęs dar vienų metų auditų ciklą ir teikdamas ataskaitą savivaldyb÷s tarybai,
kontrolierius d÷koja audituotų subjektų vadovams ir specialistams už dalykišką bendradarbiavimą ir
supratimą viso audito metu, už operatyvų reagavimą į teikiamas pastabas ir klaidų taisymą, išreikštą
norą tobulinti savo veiklą, kad ekonomiškiau būtų naudojamos l÷šos, kad teis÷tai ir efektyviai būtų
valdomas savivaldyb÷s turtas. Tai pagerins atliekamų auditų kokybę, sutaupys darbo laiko
sąnaudas, geriau bus įsisavinami audito standartai ir teis÷s aktai. Nors Tarnyboje dirba tik vienas
kontrolierius ir atliktų auditų skaičiumi neįmanoma prilygti kitų savivaldybių Kontrol÷s ir audito
tarnyboms, tačiau ne gausus auditų skaičius lemia darbo kokybę ir pasiektus rezultatus, o audito

metu įnešti patobulinimai ir įgyvendinti tikslai. Tikiuosi, kad Tarnyba ir toliau prisid÷s prie
Kalvarijos savivaldyb÷s paslaugų kokyb÷s gerinimo.
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