PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS KONTROLöS IR AUDITO TARNYBOS
2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2017 m. kovo 9 d.
Pakruojis
Įžanga
Ataskaita teikiama Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybai, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentu ir Savivaldyb÷s
kontrol÷s ir audito tarnybos (toliau — Tarnyba) veiklos nuostatais.
Tarnyba yra savivaldyb÷s biudžetin÷ įstaiga. Tarnybos uždavinys yra prižiūr÷ti, ar
teis÷tai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldyb÷s turtas ir
patik÷jimo teise valdomas valstyb÷s turtas, kaip vykdomas savivaldyb÷s biudžetas ir naudojami kiti
piniginiai ištekliai. Kontrol÷s ir audito tarnyboms vykdyti priskirtos funkcijos nustatytos Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatyme. Pagrindin÷s funkcijos: atlikti išor÷s finansinį ir veiklos
auditą savivaldyb÷s administracijoje, savivaldyb÷s administravimo subjektuose ir savivaldyb÷s
kontroliuojamose įmon÷se, kiekvienais metais rengti ir reglamente nustatytais terminais ir tvarka
teikti savivaldyb÷s tarybai išvadą d÷l pateikto tvirtinti savivaldyb÷s konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio, rengti ir savivaldyb÷s tarybai teikti sprendimams priimti reikalingas išvadas d÷l
savivaldyb÷s naudojimosi bankų kreditais, paskolų ÷mimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir
laidavimo kreditoriams už savivaldyb÷s kontroliuojamų įmonių imamas paskolas. Be šių išvardintų
funkcijų kontrol÷s ir audito tarnyboms priskirtos ir kitos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir
kituose įstatymuose nustatytos funkcijos.
Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teis÷tumo, viešumo, objektyvumo ir
profesionalumo principais. Tarnyba atskaitinga Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybai. Metin÷s
veiklos ataskaitos svarstymas ir sprendimo d÷l jos pri÷mimas yra išimtin÷ savivaldyb÷s tarybos
kompetencija.
Tarnyba savo veiklą vykdo pagal Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos patvirtintus
veiklos nuostatus. Kiekvienais metais darbas vykdomas pagal patvirtintą veiklos planą, kuris
derinamas su Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos Kontrol÷s komitetu. Tarnybos 2016 m. veikla
buvo planuojama ir vykdoma taip, kad užtikrintų prioritetinių užduočių — išvados parengimo ir
pateikimo d÷l pateikto tvirtinti savivaldyb÷s konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.
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Savivaldyb÷s konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį sudaro savivaldyb÷s biudžetinių įstaigų,
savivaldyb÷s išteklių fondų ir kitų savivaldyb÷s kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų
finansinių ataskaitų rinkiniai ir savivaldyb÷s biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.
Informacija apie auditų sričių ir subjektų apimtį:
 Savivaldyb÷s tarybos patvirtintas Pakruojo rajono savivaldyb÷s 2016 m. biudžetas:
19 601,2 tūkst. eurų

pajamų,

savivaldyb÷s

biudžeto

deficitas

(paskolos)

—

170,5 tūkst. eurų ir 19 771,7 tūkst. eurų asignavimų, kurie skirti 44 asignavimų
valdytojams;
 Savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio nefinansinio turto balansin÷ vert÷ —
45 168,3 tūkst. eurų;
 Savivaldyb÷s nuosavyb÷s vertybiniai popieriai (akcijos ir viešųjų įstaigų dalininkų
kapitalo dalis) — 5 037,6 tūkst. eurų;
 Savivaldyb÷s patik÷jimo teise valdomo valstyb÷s nefinansinio turto balansin÷ vert÷ —
5 824,2 tūkst. eurų;
 Savivaldyb÷s konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal 38 viešojo
sektoriaus subjektų pateiktus finansinių ataskaitų rinkinius (35 savivaldyb÷s įstaigos, 1
išteklių fondas — iždas, 2 sveikatos priežiūros viešosios įstaigos);

2016 m. atliktas (užbaigtas) auditas
Pakruojo rajono savivaldyb÷s 2015 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas.

2016 m. Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybai pateiktos išvados:
1. D÷l Pakruojo rajono savivaldyb÷s 2015 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio (2016-07-15);
2. D÷l Pakruojo rajono savivaldyb÷s galimyb÷s suteikti 321,48 tūkst. eurų garantiją UAB
„Pakruojo vandentiekis“ imant paskolą investiciniam projektui vykdyti (2016-03-17).

Audito ataskaitos ir išvados visais atvejais buvo pateiktos audituotų įstaigų vadovams,
savivaldyb÷s administracijos direktoriui, merui. Tarnybos veiklos plano vykdymas, audito ataskaita
ir išvados buvo aptartos Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos Kontrol÷s komiteto pos÷džiuose.
Pagal galiojančias Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas, siekiant didesnio
Tarnybos viešumo ir veiksmingumo, audito ataskaitos ir išvados skelbiamos savivaldyb÷s interneto
svetain÷je www.pakruojis.lt.
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Pakruojo rajono savivaldyb÷s 2015 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas
(audito ataskaita (2016-07-15, Nr. AT-23) ir audito išvada (2016-07-15, Nr. AT-3))

Pareikšta sąlygin÷ nuomon÷ d÷l konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio,
besąlygin÷ nuomon÷ — d÷l konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir sąlygin÷
nuomon÷ — d÷l savivaldyb÷s/valstyb÷s l÷šų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais
teis÷tumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.
Atliekant Pakruojo rajono savivaldyb÷s 2015 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
auditą, siekiant gauti audito tikslams reikalingus, pakankamus ir tinkamus įrodymus, audito
planavimo etape atlikta išsami analiz÷ pagal nustatytas rizikas, atrankos kriterijus ir reikšmingumą,
parengta audito strategija. Audito procedūros buvo atliekamos pagal atrankinio tyrimo rezultatus
pasirinktuose subjektuose (komponentuose) — savivaldyb÷s administracijoje, jos struktūriniuose
teritoriniuose padaliniuose — Linkuvos, Pakruojo seniūnijose bei biudžetin÷se įstaigose —
Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijoje, Linkuvos gimnazijoje, Žeimelio gimnazijoje, Rozalimo
pagrindin÷je mokykloje, Lygumų pagrindin÷je mokykloje, Pakruojo „Žemynos“ pagrindin÷je
mokykloje.

Rekomendacijų vykdymas
Tarnybos teikiamų rekomendacijų tikslas — siekti, kad savivaldyb÷s biudžeto l÷šos ir
turtas būtų valdomas ir naudojamas teis÷tai, efektyviai ir ekonomiškai, parengtose ataskaitose
nebūtų informacijos iškraipymų, jų informacija būtų patikima vidaus ir išor÷s naudotojams, būtų
gerinama vidaus kontrol÷.
2015 m. konsoliduotųjų ataskaitų audito ataskaitoje pateikta 17 rekomendacijų: 16 —
Savivaldyb÷s administracijai, 1 — Linkuvos socialinių paslaugų centrui. Administracija ir Linkuvos
socialinių paslaugų centras iki šio laiko įvykd÷ 12 rekomendacijų, tęsia 2 rekomendacijų vykdymą,
1 rekomendacijos neįvykd÷ d÷l objektyvių priežasčių, 2 rekomendacijas planuoja įvykdyti iki
2017 m. pabaigos. Tarnyba steb÷jo ir ankstesniais metais pateiktų, tęsiamų rekomendacijų
vykdymą.

Bendradarbiavimas
Tarnyba, būdama audituojamo subjekto (komponento) konsoliduotųjų ataskaitų
auditor÷, užbaigusi auditą, Lietuvos Respublikos valstyb÷s kontrolei nustatyta forma ir tvarka
praneša apie jo rezultatus.
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Žmogiškieji ištekliai. Kvalifikacijos k÷limas
Savivaldyb÷s tarybos nustatytas didžiausias leistinas valstyb÷s tarnautojų pareigybių
skaičius Tarnyboje — trys. Iki šio laiko dirba du darbuotojai — savivaldyb÷s kontrolierius ir
savivaldyb÷s kontrolieriaus pavaduotojas. D÷l trečiojo darbuotojo pri÷mimo paskelbtas konkursas.
Savivaldyb÷s kontrolierius — įstaigos vadovas — į pareigas priimtas Valstyb÷s tarnybos įstatymo
nustatyta tvarka konkurso būdu. Jo pareigyb÷ nepriskiriama prie politinio (asmeninio) pasitik÷jimo
valstyb÷s tarnautojų. Tarnybos valstyb÷s tarnautojų santykių teisiniai pagrindai nustatyti Valstyb÷s
tarnybos įstatyme ir Vietos savivaldos įstatyme.
2016 m. Tarnybos darbuotojai kvalifikaciją k÷l÷ dalyvaudami mokymuose — 185
akademines valandas. Kvalifikacijos k÷limas Tarnybai yra labai aktualus, nes nuolat keičiama ir
taip sud÷tinga audito atlikimo metodika ir keliami vis didesni reikalavimai. Did÷jant reikalavimams,
did÷ja ir darbo krūvis. Audito metu atliktas darbas turi būti pagrįstas darbo dokumentais. Jų
parengimui neturime kompiuterin÷s programos, kurios pagalba būtų galima greičiau ir kokybiškiau
parengti audito darbo dokumentus ir kt. Svarbu užtikrinti audito kokybę — atliekant audito
priežiūrą, vidinę detaliąją ir bendrąją peržiūrą.

Tarnybos finansavimas
Savivaldyb÷s tarybos paskirti 2016 m. biudžeto asignavimai — 46 637 eurai — buvo
naudojami pagal patvirtintą sąmatą. L÷šos ir materialiniai ištekliai naudojami tikslingai, jų
naudojimas tiesiogiai susijęs su Tarnybos funkcijų vykdymu ir tikslų įgyvendinimu.

Raštvedyba
2016 m. Tarnybos raštvedyba buvo tvarkoma ir dokumentai saugomi pagal su Šiaulių
apskrities archyvu suderintą dokumentacijos planą.

Tarnybos

veiklos

ataskaita

skelbiama

savivaldyb÷s

interneto

svetain÷je

www.pakruojis.lt.

Savivaldyb÷s kontrolier÷

Irena Urmonien÷

