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2007 m. Pakruojo rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos ataskaita teikiama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
veiklos reglamentu ir Kontrolieriaus tarnybos nuostatais. Kontrolieriaus tarnyba atskaitinga Savivaldybės
tarybai.
Kontrolieriaus tarnyba yra kontrolės ir audito institucija, atliekanti finansinį ir veiklos auditą
savivaldybės

administracijoje,

savivaldybės

administravimo

subjektuose

bei

savivaldybės

kontroliuojamose įmonėse. Kontrolieriaus tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo,
viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.
Pagal Valstybinio audito reikalavimus finansinis auditas vykdomas už einamuosius metus.
Audito metu susipažįstama su subjekto veikla, organizacine struktūra, apskaitos sistema, vertinama
audituojamo subjekto vidaus kontrolė, informacinių sistemų panaudojimas, ankstesnio audito rezultatai,
nustatomi rizikos veiksniai, sudaromas audito planas ir audituojamų sričių programos. Audito metu pagal
jas atliekamas darbas fiksuojamas darbo dokumentuose. Audito metu audituojamam subjektui teikiamos
rekomendacijos dėl nustatytų trūkumų pašalinimo, dėl vidaus kontrolės gerinimo. Pradėti einamaisiais
metais auditai yra užbaigiami metams pasibaigus, tik tada surašomos galutinės audito ataskaitos ir išvados
dėl metinės finansinės atskaitomybės. Atliekant auditus, neapsiribojama apskaitos ir atskaitomybės
patikrinimu – daug dėmesio skiriama ir biudžeto lėšų bei turto naudojimo teisėtumo problemoms
nagrinėti.
Už audito rekomendacijų įgyvendinimą ir nustatytų trūkumų pašalinimą atsako
audituojamieji subjektai. Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba rekomendacijų įgyvendinimo procese
vykdo stebėsenos funkciją.
Pagal Valstybinio audito reikalavimus reikia skirti nemažai laiko audito dokumentams
parengti. Auditų kiekis atliekamas pagal esamas galimybes, įvertinus kontrolieriaus veiklą
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reglamentuojančius teisės aktus, darbo laiko išteklius, paskutinio patikrinimo datą ir skirtų asignavimų
dydį ir kt.
Savivaldybės kontrolieriaus tarnyboje nuo 2007 m. birželio 1 d. dirba dvi darbuotojos. Tai
neabejotinai turės įtakos atliekamų auditų apimčiai ir kokybei. Dirbant dviems darbuotojams atsiranda
galimybė atlikti Valstybinio audito reikalavimuose nustatytas kokybės užtikrinimo procedūras.
Įsigaliojus Valstybinio audito reikalavimams, kontrolierių tarnyboms keliami ypač aukšti
profesinės kvalifikacijos bei etikos reikalavimai. Norint atlikti auditą kokybiškai, reikalingos specialios
žinios, todėl Kontrolieriaus tarnybos darbuotojos kėlė savo kvalifikaciją, dalyvaudamos seminaruose,
kuriuos organizavo Valstybės kontrolė, Savivaldybių kontrolierių asociacija, Lietuvos savivaldybių
asociacijos mokymo ir konsultavimo centras, UAB „Ekonomikos mokymo centras“, UAB „Auditorių
aljansas“, lankė ECDL paskaitas ir sėkmingai išlaikė egzaminus ECDL pažymėjimui gauti.
Siekiant užtikrinti, kad tarnybos veikla būtų grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo,
viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais, parengtos ir patvirtintos Kontrolieriaus tarnybos
veiklos plano sudarymo taisyklės, Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo ir informacijos teikimo tvarka,
Audito kokybės valdymo taisyklės, Audito dokumentų rengimo, įforminimo ir tvarkymo taisyklės.
Vykdant audito stebėseną bei rekomendacijų ir pasiūlymų įgyvendinimo kontrolę, tarnyboje pildomi
nustatytos formos Sprendimų įgyvendinimo, Pasiūlymų ir rekomendacijų įgyvendinimo kontrolės
žurnalai.

Kontrolieriaus tarnyba 2007 m. vykdė veiklą pagal patvirtintą planą, kuriam pritarė
Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas. 2007 m. audituojami subjektai atrinkti pagal atliktą atranką
atlikus balavimą pagal nustatytus reikšmingus kriterijus bei įvertinus galimybes ir tikslingumą atlikti
viename ar kitame subjekte auditą. Planuojama iki 2008 m. gegužės 30 d. užbaigti (atlikti) 8 finansinius
auditus.
2007 m. užbaigti (atlikti) finansiniai auditai: Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų
centre, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre, Savivaldybės administracijoje (be padalinių,
kurie yra asignavimų valdytojai) ir VšĮ Pakruojo verslo informacijos centre.

2007 m. atlikti auditai, teminiai patikrinimai (teikta informacija, išvados):
1. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo pagal tikslinę paskirtį;
2. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės skolinimosi limitų prisilaikymo (2006 m. gruodžio 31 d.);
3. Dėl savivaldybės ilgalaikės paskolos 3700 tūkst.Lt gavimo galimybių vertinimo, neviršijant nustatytų
skolinimosi limitų;
4. Dėl lėšų iš Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo skyrimo;
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5. Dėl savivaldybės trumpalaikės paskolos 1000 tūkst.Lt gavimo galimybių vertinimo, neviršijant
nustatytų skolinimosi limitų;
6. Dėl savivaldybės ilgalaikės paskolos 1500 tūkst.Lt gavimo galimybių vertinimo, neviršijant nustatytų
skolinimosi limitų;
7. Dėl 2006 m. savivaldybės biudžeto įvykdymo ir savivaldybės skolinių įsipareigojimų ataskaitų;
8. Dėl 2006 m. Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise
valdomo valstybės turto ataskaitos.
Atlikus keturis finansinius auditus, teigiama nuomonė buvo pareikšta - dėl Pakruojo
nestacionarių socialinių paslaugų centro ir VšĮ Pakruojo verslo informacijos centro finansinės
atskaitomybės , sąlyginė nuomonė - dėl Pakruojo sauagusiųjų ir jaunimo švietimo centro ir Savivaldybės
administracijos finansinės atskaitomybės. Daugiausia pastabų buvo surašyta Savivaldybės administracijai.

2007 m. Savivaldybės tarybai buvo pateiktos dvi išvados: dėl savivaldybės biudžeto
įvykdymo ir savivaldybės skolinių įsipareigojimų ataskaitų ir dėl turto ataskaitos. Atlikus auditą, abiem
atvejais, buvo pareikšta sąlyginė nuomonė. Dalykai, į kuriuos buvo atsižvelgta formuojant nuomonę,
buvo pateikti Savivaldybės tarybai teikiamose išvadose.

Pastabos dėl auditų metu nustatytų netikslumų, nepakankamos vidaus kontrolės bei
rekomendacijos padėčiai gerinti pateiktos audito ataskaitose, audito rezultatai aptarti su biudžetinių
įstaigų vadovais, buhalteriais. Audituojami subjektai buvo prašomi pateikti rekomendacijų įgyvendinimo
planą, informuoti apie įvykdytas rekomendacijas.
Išvados, apibendrinus audito ataskaitose nustatytus dalykus:
1. Reikia skirti pakankamą dėmesį vidaus kontrolei, vidaus kontrolės procedūroms sukurti.
Vidaus kontrolė – tai viešojo juridinio asmens vadovo sukurta visų kontrolės rūšių sistema,
kurios dėka siekiama užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą,
rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir
ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi bei su
visa tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.
Vidaus kontrolės procedūros - tai subjekto parengtos ir vadovo patvirtintos taisyklės ir
normos, skirtos užkirsti kelią klaidoms ir trūkumams, pajėgios jas surasti ir ištaisyti, bei užtikrinti, kad
subjekto tikslai būtų pasiekti.
2. Būtina nustatyti darbuotojams priskirti konkrečias funkcijas ir atsakomybę už ūkinių
operacijų atlikimą, jų įforminimą, taip pat buhalterinei apskaitai ir kontrolei reikalingų dokumentų
perdavimą apskaitą tvarkantiems darbuotojams.
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3. Finansų kontrolės taisyklės turi būti patvirtintos ne dėl formalumo, bet ir realiai
vykdomos.
4. Reikia spręsti klausimą dėl apskaitos tvarkymo, duomenų kaupimo informacinių
technologijų pagalba, organizuoti buhalterinės apskaitos ir kitų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

Audito ataskaitos, išvados visais atvejais buvo teikiamos audituotam asignavimų valdytojui,
Savivaldybės merui, Savivaldybės direktoriui, Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, aptarinėjamos
Kontrolės komiteto posėdžiuose, priimamos atitinkamos nutartys. Veiklos ataskaita, atliktų auditų išvados
skelbiamos internetiniame tinklalapyje www.pakruojis.lt.

Savivaldybės kontrolierė

Irena Urmonienė

