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ĮŽANGA
Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra viešasis juridinis
asmuo – savivaldybės biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto. Tarnybos
steigėja yra Elektrėnų savivaldybė (toliau – Savivaldybė). Tarnybos steigėjo ir savininko teises ir
pareigas įgyvendinanti institucija yra Savivaldybės taryba.
Tarnybos veiklos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai
valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip
vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Tarnyba atlieka finansinius ir teisėtumo bei veiklos auditus Savivaldybės viešojo
sektoriaus subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamoje bendrovėje; teikia Savivaldybės tarybai
sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės skolinimosi ir garantijų suteikimo
galimybių, viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo.
Savivaldybės kontrolierius pats nagrinėja iš gyventojų gautus prašymus, pranešimus, skundus ir
pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo,
valdymo ir disponavimo juo arba paveda nagrinėti Tarnybos valstybės tarnautojui ir teikia išvadas
dėl tokio tyrimo rezultatų.
Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir
profesionalumo principais1.
Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Vietos savivaldos2, Biudžetinių įstaigų3, Valstybės
tarnybos4 ir kitais įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės tarybos reglamentu,
Tarnybos nuostatais, tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais, Valstybinio audito
reikalavimais, Valstybės kontrolės patvirtintomis metodikomis ir kitais teisės aktais.
Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius. 2019 metais
Savivaldybės kontrolieriaus pareigas ėjo Danguolė Kliucevičienė.
Savivaldybės kontrolierius yra atskaitingas Savivaldybės tarybai. Savivaldybės tarybos
veiklos reglamente nustatyta tvarka iki kiekvienų metų spalio 1 dienos5 teikia tarybai Tarnybos
metinę veiklos ataskaitą.
Savivaldybės kontrolierius, neviršydamas Tarnybos išlaidų sąmatos, organizuoja įstaigos
finansinį, ūkinį, materialinį aptarnavimą.
Savivaldybės kontrolierius sudarė su Savivaldybės administracija Finansinio, ūkinio ir
materialinio aptarnavimo sutartį6 dėl Tarnybos buhalterinės apskaitos tvarkymo, ūkinio ir
materialinio aptarnavimo pagal Savivaldybės kontrolieriaus pateiktus dokumentus.
Tarnybos atliekamo audito išorės peržiūrą valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka atlieka
Valstybės kontrolė.
Tarnybos veiklą prižiūri, metinio veiklos plano vykdymo kontrolę atlieka Savivaldybės
tarybos Kontrolės komitetas.
Tarnybos veiklos ataskaitoje pateikta informacija apie 2019 metais atliktus auditus ir jų
apibendrintus rezultatus bei kitus darbus.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 3 dalies 4 punktas.
1994-07-07 Nr. I-533 (aktuali redakcija).
3
1995-12-05 Nr I-1113 (aktuali redakcija).
4
1999-07-08 Nr. VIII-1316 (aktuali redakcija).
5
Savivaldybės tarybos veiklos reglamento 206.5 punktas (patvirtintas tarybos 2020-04-15 sprendimu Nr. VI.TS-50).
6
2013-10-24 Finansinio, ūkinio ir materialinio aptarnavimo sutartis Nr. 03S-404.
1
2
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Informacija, susijusi su Tarnybos veikla, yra vieša, skelbiama Savivaldybės interneto
svetainėje www.elektrenai.lt >struktūra ir kontaktai>kontrolės ir audito tarnyba.
I.

FUNKCIJŲ VYKDYMAS BENDROSIOSE VEIKLOS SRITYSE

Darbai bendrosiose veiklos srityse, susiję su Tarnybos, kaip biudžetinės įstaigos, funkcijų
vykdymu:
• Tarnybos veiklos organizavimas;
• Tarnybos dokumentų valdymas, apskaita;
• finansų valdymas;
• prekių, paslaugų viešųjų pirkimų planavimas ir vykdymas;
• žmogiškųjų išteklių valdymas ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo organizavimas;
• Tarnybos buhalterinės apskaitos tvarkymas, ataskaitų parengimas ir pateikimas.
I.1. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad savivaldybės kontrolierius organizuoja kontrolės
ir audito tarnybos darbą7. Darbo organizavimo priemonė yra veiklos planavimas8.
2019 metais organizuodama Tarnybos darbą Savivaldybės kontrolierė nevykdė Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu9 patvirtintos Strateginio planavimo metodikos „II. Strateginio
veiklos plano rengimas ir biudžeto formavimas“ nuostatų ir neužtikrino Tarnybos veiklos
strateginio planavimo 2019–2021 metų laikotarpiu.
2019 metais Tarnyba neturėjo Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu patvirtinto Tarnybos
2019–2021 metų strateginio veiklos plano.
Strateginio planavimo metodikos 41 punkte nustatyta: „Asignavimų valdytojai privalo
užtikrinti, kad asignavimų paskirstymas pagal programas <..> atitiktų asignavimų valdytojų
patvirtintuose strateginiuose veiklos planuose pateiktą asignavimų paskirstymą pagal programas“.
Savivaldybės kontrolieriaus 2017-06-21 įsakymu Nr. 04V-4 „Dėl Elektrėnų savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintame
Tarnybos 2017–2019 metų strateginiame veiklos plane (SVP) nurodytas 2019 metų asignavimų
planas neatitinka Savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano10 priemonės „Kontrolės ir
audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas“ (01.01.01.03)
asignavimų plano.
Tarnybos 2017–2019 Savivaldybės
metų planas
2019–2021 m. SVP
2019 metai
2019 metai
Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei
materialinio aptarnavimo užtikrinimas (tūkst. Eur)

43,0

57,75

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 2 punktas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-06 nutarimas Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos
patvirtinimo“.
9
2002-06-06 nutarimas Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“.
10
Patvirtintas Savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. V.TS-1 „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2019–2021 metų
strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
7
8
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Vykdydamas Vietos savivaldos įstatymo nuostatą11 Savivaldybės kontrolierius patvirtino12
Tarnybos 2019 metų veiklos planą. Prieš tai su veiklos plano projektu buvo supažindintas
Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius ir gautas Savivaldybės tarybos
Kontrolės komiteto pritarimas13. Patvirtintas 2019 metų Tarnybos veiklos planas buvo pateiktas
Valstybės kontrolei14.
Tarnybos 2019 metų veiklos planas buvo patikslintas15 dėl gauto Savivaldybės tarybos
Kontrolės komiteto pavedimo atlikti UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ skolinių lėšų vertinimą.
Patikslintas Tarnybos 2019 metų veiklos planas buvo pateiktas Valstybės kontrolei16 ir
Savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui.17
Patikslintame Tarnybos plane buvo numatyta atlikti:
• 3 finansinius auditus (pateikti 3 audito ataskaitas ir 3 išvadas);
• 1 veiklos auditą;
• 1 vertinimą.
Veiklos plane nenumatytas veiklos ir ribotos apimties finansinis auditas.
2019 metais Tarnyba pagal dokumentų registrus18 atliko:
• 1 finansinį auditą (pateikta 1 audito ataskaita ir 3 audito išvados)19;
• 1 vertinimą (pateikta 1 ataskaita);
• parengė 2 išvadas (dėl skolinimosi ir garantijos suteikimo);
• išnagrinėjo 2 skundus;
• 1 finansinį auditą (pradėtas);
• 1 veiklos auditą (pradėtas).
Pastebėjimas
Savivaldybės tarybos patvirtintame Savivaldybės 2019–2021 metų strateginiame veiklos
20
plane nustatyti 01 programos „Savivaldybės valdymo programa“ 01 tikslo „Užtikrinti efektyvų
savivaldybės darbą“ 1 uždavinio priemonės „Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei
materialinio aptarnavimo užtikrinimas“ (01.01.01.03) įgyvendinimo vertinimo kriterijai: atlikti 4
išorės auditus ir pateikti 4 išvadas.
Išvada. Savivaldybės kontrolierius, organizuodamas Tarnybos veiklą, neužtikrino veiklos
planavimo teisės aktų nustatyta tvarka, nevykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 3 punktas.
2018-11-14 įsakymas Nr. 04V-7 „Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos plano
patvirtinimo“.
13
2018-11-14 protokolas Nr. V.KK-14.
14
2018-11-14 Nr. 04.2-56 „Dėl Tarnybos 2019 m. veiklos plano“.
15
Savivaldybės kontrolieriaus 2019-08-29 įsakymas Nr. 04V-2. Gautas Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto
pritarimas, 2019-08-27 protokolas Nr. VI.KK-4.
16
2019-08-30 raštas Nr. 04.2-24.
17
2019-08-30 raštas Nr. 04.2-25.
18
04TI „2019 m. Audito išvadų registras“; 04A „2019 m. audito ataskaitų registras“.
19
Pagal Finansinio ir teisėtumo audito vadovo 14. „Ataskaita ir išvada“ 4 punktą: „kai finansinis ir teisėtumo auditas
atliekamas kartu, rengiama bendra audito ataskaita ir bendra audito išvada. <..> išvadoje auditoriai pareiškia nuomonę
dėl (konsoliduotų) finansinių ataskaitų rinkinio ir dėl (konsoliduotų) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, o audito
metu atlikti ir nustatyti dalykai dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo
įstatymų nustatytiems tikslams paprastai pateikiami tik audito ataskaitoje“.
20
Patvirtintas Savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. V.TS-1 „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2019–2021 metų
strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
11
12
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patvirtintos Strateginio planavimo metodikos nuostatų. Savivaldybės 2019–2021 metų SVP
priemonei „Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo
užtikrinimas“ (01.01.01.03) nustatytus vertinimo kriterijus Tarnyba įvykdė iš dalies.
I.2. TARNYBOS VEIKLOS REGLAMENTAVIMAS
Eidamas pareigas Savivaldybės kontrolierius ne visais atvejais vykdė Savivaldybės tarybos
sprendimų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.
Tarnybos nuostatai yra pagrindinis dokumentas, kuriuo įstaiga vadovaujasi savo veikloje.
Nuostatuose išvardyti Tarnybos veiklos tikslai ir uždaviniai, atliekant išorės auditą, organizuojant
valstybės tarnybos ir kitas funkcijas, apibrėžtos teisės ir pareigos.
2019 metais Tarnyba vykdė veiklą vadovaudamasi Savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio
30 d. sprendimu Nr. TS-237 „Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų
patvirtinimo“ patvirtintais veiklos nuostatais, kurie neatitiko Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 27 straipsnio ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII1316 pakeitimo įstatymo21 3 straipsnio 22 dalies reikalavimų.
Savivaldybės taryba 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. VI.TS-145 „Dėl Elektrėnų
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtino patikslintus pagal teisės
aktų reikalavimus Tarnybos veiklos nuostatus (toliau – Nuostatai). Savivaldybės taryba įgaliojo
Savivaldybės kontrolierių pasirašyti ir pateikti VĮ Registrų centrui Nuostatus ir atlikti kitus
veiksmus, susijusius su šių nuostatų registravimu. Savivaldybės tarybos sprendimo projekto
aiškinamajame rašte buvo nurodytas sprendimo įvykdymo terminas – 2019 metai.
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo22 6 straipsnio 5
dalyje nustatyta: „<...> Pakeisti biudžetinės įstaigos nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo
Juridinių asmenų registre dienos. Pakeitus nuostatus, kartu su teisės aktų nustatytais dokumentais
Juridinių asmenų registrui turi būti pateikti pakeisti biudžetinės įstaigos nuostatai ir nurodyti jų
pakeitimai.“
Savivaldybės kontrolierius nevykdė Savivaldybės tarybos suteiktų įgaliojimų ir iki 201912-31 nepateikė Nuostatų registruoti Juridinių asmenų registrui.
Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių23 (toliau – Taisyklės) 17.1. punkte nustatyta,
kad steigimo dokumentai ir jų pakeitimai/patikslinimai turi būti pateikti Registro tvarkytojui
nepraėjus 6 (šešiems) mėnesiams nuo dokumento patvirtinimo/pakeitimo.
Savivaldybės kontrolierius nevykdė Taisyklių reikalavimo ir per 6 mėnesius iki 2020-0430 nepateikė Registro tvarkytojui Nuostatų.
Savivaldybės taryba 2020 metais pakartotinai svarstė Nuostatų patikslinimo klausimą.
Savivaldybės tarybos 2020-06-17 sprendimu Nr. VI.TS-127 „Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės
ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“ buvo patvirtinti Nuostatai. Savivaldybės meras Kęstutis
Vaitukaitis, vykdydamas Savivaldybės tarybos 2020-06-17 sprendimu Nr. VI.TS-127 suteiktus
įgaliojimus, pateikė VĮ Registrų centrui registruoti Nuostatus. Savivaldybės tarybos patvirtinti
Nuostatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2020-07-01, kodas 188635281.

21

2018-06-29 Nr. XIII-1370.
2010-01-21 Nr. XI-666 (aktuali redakcija).
23
Patvirtintos VĮ Registrų centro generalinio direktoriaus 2019-12-18 įsakymu Nr. VE-639 (1.3 E) „Dėl Juridinių
asmenų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
22
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I.3. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
Savivaldybės tarybos 2012-02-01 sprendimu Nr. TS-03 „Dėl didžiausio leistino
Savivaldybės administracijos ir Kontrolės ir audito tarnybos tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo ir patvirtinimo“ patvirtintas Tarnybos
didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 2 pareigybės.
Savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 04.P-1 „Dėl Elektrėnų
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo, tarnybos
vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo ir darbo užmokesčio nustatymo“
patvirtintas Tarnybos pareigybių sąrašas.
Savivaldybės kontrolierius 2018-07-30 įsakymu Nr. 04V-3 „Dėl Elektrėnų savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos struktūros patvirtinimo“ patvirtinta Tarnybos struktūra.
Tarnybos struktūra nepaskelbta Tarnybos interneto svetainėje. Savivaldybės kontrolierius
nevykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-12-12 nutarimu Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms
programoms aprašo patvirtinimo“ patvirtintų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo 13 ir 16 punktų
reikalavimų.
Ataskaitiniais metais nesikeitė Tarnybos pareigybių skaičius, struktūra, nevyko valstybės
tarnautojų kaita, visos pareigybės buvo užimtos. Valstybės tarnautojų darbo Tarnyboje stažas 201912-31: Savivaldybės kontrolieriaus – 7 metai 1 mėnuo, vyriausiojo specialisto – 19 metų 6
mėnesiai. Tarnybos valstybės tarnautojai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Valstybės
tarnautojų tarnybos santykių teisinis reglamentavimas nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos ir Vietos savivaldos įstatymuose.
Tarnybos valstybės tarnautojų darbo laiko normą per metus reglamentuoja Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 112 ir 123 straipsniai. Tarnybos valstybės tarnautojų 2019 metų darbo
laiko plano vykdymas pateiktas lentelėje.
(darbo dienos)
Darbo laiko planas
Darbo
laikas
Neatvykimo į darbą laikas
(5 dienų darbo savaitė) (faktiškai dirbta) Atostogų laikas
Nedarbingumo/ligų
laikas
2019 m.
502
391
52
59*
Paaiškinimas. „*“ – Savivaldybės kontrolieriaus nedarbingumas.
I.4. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Savivaldybės kontrolierius, vadovaudamasis nuo 2019-01-01 netekusiu galios Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012-12-28 nutarimu Nr. 1575 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais, patvirtino Tarnybos
valstybės tarnautojų 2019 metų mokymo tikslus ir prioritetines mokymo grupes.
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Savivaldybės kontrolieriaus patvirtinta24 Tarnybos valstybės tarnautojų kvalifikacijos
tobulinimo kryptis neatitinka nuo 2019-01-01 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu25
patvirtintų Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų.
Ataskaitiniais metais Tarnybos valstybės tarnautojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo
seminaruose. Per metus vienas valstybės tarnautojas profesinių gebėjimų tobulinimo seminaruose
vidutiniškai išklausė 38,5 akademinių valandų. Iš viso 2019 metais seminaruose dalyvauta 77
akademines valandas. Valstybės tarnautojų kvalifikacijai tobulinti panaudota 575 Eur biudžeto
asignavimų.
I.5. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMAS
Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas buvo vykdomas ne visais
atvejais teisės aktų nustatyta tvarka.
Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą reglamentuoja Valstybės
tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas26 (toliau – Aprašas).
Aprašo 12 punkte nustatyta: „Valstybės tarnautojui, įstaigai ar įstaigos padaliniui
nustatytos užduotys turi būti aiškios, įvykdomos, orientuotos į konkretų rezultatą, o ne į
procesą, turėti nustatytą įvykdymo terminą. Valstybės tarnautojui, įstaigai ar įstaigos padaliniui
užduotys nustatomos atsižvelgiant į įstaigos strateginio veiklos plano programų tikslus, uždavinius
ar priemones, taip pat įstaigos metinio veiklos plano priemones, valstybės tarnautojo pareigybės
aprašyme nustatytas funkcijas. Pasiektų tarnybinės veiklos rezultatų, vykdant nustatytas užduotis,
vertinimo rodikliai turi būti paprasti, suprantami, jų reikšmės – pamatuojamos, apskaičiuojamos,
patikimos ir patikrinamos.“
Strateginio planavimo metodikos 42 punkte nustatyta: „ <..> valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, nustatomi siektini rezultatai, atsižvelgiant į
patvirtinto (patikslinto) strateginio veiklos plano programų tikslus, uždavinius ar priemones, taip pat
metinio veiklos plano priemones“.
Savivaldybės kontrolieriui nustatyti 2019 metų veiklos uždaviniai nesusieti su Tarnybos
strateginio ir metinio veiklos planų priemonėmis ir yra neaiškūs, nepamatuojami ir nesusieti su
konkrečiu rezultatu.
Savivaldybės kontrolierius, nustatydamas Tarnybos valstybės tarnautojui 2019 metų
veiklos uždavinius, nevykdė Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo 12
punkto ir Strateginio planavimo metodikos 42 punkto nuostatų. Tarnybos valstybės tarnautojui
nustatyti 2019 metų veiklos uždaviniai nesusieti su Tarnybos strateginio ir metinio veiklos planų
priemonėmis, yra neaiškūs, nepamatuojami.
Nustatyti Savivaldybės kontrolieriui ir valstybės tarnautojui 2019 metų veiklos uždaviniai
neorientuoti į Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio nuostatų vykdymą ir nesusieti su Tarnybai
nustatytais uždaviniais, kurie nurodyti Tarnybos nuostatuose (palyginimas pateiktas lentelėje).

2019-01-07 įsakymas Nr. 04V-1 „Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų 2019
mokymo tikslų ir prioritetinių mokymo grupių“.
25
LRV 2018-11-28 nutarimas Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“.
26
Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-28 nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymo įgyvendinimo“.
24
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Savivaldybės kontrolieriaus 2019 Tarnybos
vyriausiojo
Tarnybos veiklos uždaviniai metų veiklos uždaviniai
specialisto 2019 metų veiklos
27
pagal Nuostatus
uždaviniai
Atlikti išorės finansinį, veiklos Didinti audito poveikį, teisinėmis Kokybiškas
vyriausiojo
ir
programų
auditą priemonėmis
siekti,
kad specialisto
pareigybės
Savivaldybės administracijoje, nustatytais terminais ir optimaliai aprašyme,
Savivaldybės
Savivaldybės administravimo būtų šalinami nustatyti trūkumai, kontrolieriaus pavedimuose,
subjektuose ir Savivaldybės vykdomos rekomendacijos;
audito užduočių planuose
kontroliuojamose įmonėse;
Bendradarbiauti su Valstybės nustatytų ir kitų užduočių
Kiekvienais metais rengti ir kontrole;
vykdymas;
Savivaldybės tarybos veiklos Dalyvauti Valstybės kontrolės, Teisės aktuose, Savivaldybės
reglamente
nustatytais Savivaldybių
kontrolierių kontrolieriaus pavedimuose,
terminais ir tvarka teikti asociacijos, Europos regioninių audito užduočių planuose
Savivaldybės tarybai išvadą audito institucijų organizuojamoje nustatytų terminų laikymasis;
dėl Savivaldybei nuosavybės veikloje;
Etikos taisyklių laikymasis.
teise priklausančio turto ir Bendradarbiauti su Savivaldybės
patikėjimo teise valdomo taryba ir Kontrolės komitetu;
valstybės turto ataskaitos ir Bendradarbiauti su Savivaldybės
išvadą dėl pateikto tvirtinti administracijos
Centralizuotu
biudžeto vykdymo ataskaitų vidaus audito skyriumi.
rinkinio;
Rengti ir Savivaldybės tarybai
teikti <..> reikalingas išvadas
dėl <..> paskolų ėmimo ir
teikimo, garantijų suteikimo
<..>;
Rengti
<...>
reikalingas
išvadas,
suteikiančias
Savivaldybės tarybai pagrindą
tvirtinti koncesijos konkurso
sąlygas
ir
pagrindines
koncesijos sutarties sąlygas;
<..> iki koncesijos sutarties
pasirašymo rengti išvadas
galutiniam koncesijos sutarties
projektui;
Valstybės kontrolės prašymu
teikti Tarnybos atliktų auditų
ataskaitas ir darbo dokumentus
audito išorinei peržiūrai atlikti;
Vykdyti
prevencines
27

Patvirtinti Savivaldybės tarybos 2008-12-30 sprendimu Nr. TS-237 „Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos nuostatų patvirtinimo“ (galiojo 2019 metais).
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priemones, kad būtų ištaisyti ir
nepasikartotų auditų metu
nustatyti
teisės
aktų
pažeidimai.
I.6. FINANSŲ VALDYMAS
2019 metų Savivaldybės biudžeto28 01 Savivaldybės valdymo programa Tarnybai buvo
patvirtinta 55,6 tūkst. Eur biudžeto asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui 50,86 tūkst. Eur, turtui
įsigyti 2,0 tūkst. Eur.
Tarnyba Savivaldybės biudžeto asignavimus naudojo pagal Savivaldybės kontrolieriaus
patvirtintą biudžeto išlaidų sąmatą.
2019 metais Tarnyba veiklai vykdyti panaudojo 46,85 tūkst. Eur biudžeto asignavimų, iš jų
darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti – 45,73 tūkst. Eur.
Nepanaudotų biudžeto asignavimų suma sudarė 8,746 tūkst. Eur, iš jų dėl darbuotojo
nedarbingumo nepanaudota 5,87 tūkst. Eur biudžeto asignavimų darbo užmokesčiui ir socialinio
draudimo įmokoms mokėti, darbuotojų kvalifikacijai kelti – 0,6 tūkst. Eur, turtui įsigyti – 2,0 tūkst.
Eur.
Tarnybos 2019-12-31 gautinos ir mokėtinos sumos sudarė po 9,48 tūkst. Eur. Tai yra
Tarnybos darbuotojų sukauptų ir nepanaudotų kasmetinių atostogų dienų darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo įmokų sumos.
Pagal 2019-12-31 duomenis, Tarnybos valstybės tarnautojų sukauptų kasmetinių atostogų
dienų buvo 98,26 darbo dienos.
Kitų gautinų ir mokėtinų sumų 2019-12-31 Tarnyba neturėjo.
Tarnybos biudžeto asignavimų ir išlaidų buhalterinę apskaitą pagal sutartį29 tvarkė
Savivaldybės administracija. Tarnybos biudžeto vykdymo ir finansinės ataskaitos parengtos laiku
teisės aktų nustatyta tvarka.
Tarnybos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys paskelbtas interneto svetainėje
www.elektrenai.lt > struktūra ir kontaktai>kontrolės ir audito tarnyba.
I.7. PREKIŲ, PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS IR VYKDYMAS
Savivaldybės kontrolierius, naudodamas Savivaldybės biudžeto asignavimus, neužtikrino
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 25 dalies nuostatų vykdymo.
Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo, kurio veikla finansuojama iš
Savivaldybės biudžeto asignavimų, todėl pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 25 dalies
nuostatas, Tarnyba laikoma perkančiąja organizacija.
Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 25 dalies nuostatas, Savivaldybės kontrolierius
turėjo registruoti Tarnybą, kaip perkančiąją organizaciją, Viešųjų pirkimų tarnybos CVP IS portale.
Pagal Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo30 15 punktą, Savivaldybės kontrolierius turėjo
patvirtinti Tarnybos pirkimų vykdymo organizavimo tvarką.

28
29

Patvirtintas Savivaldybės tarybos 2019-02-27 sprendimu Nr. V.TS-14.
2013-10-24 Finansinio, ūkinio ir materialinio aptarnavimo sutartis Nr. 03S-404.
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Savivaldybės kontrolierius nevykdė Viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsnio nuostatų ir
nepatvirtino 2019 metų Tarnybos viešųjų pirkimų plano.
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 20 punkte nustatyta: „perkančioji organizacija CVP
IS priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybai jos nustatyta tvarka pateikia per kalendorinius metus
sudarytų pirkimo sutarčių, atlikus mažos vertės pirkimą, ataskaitą. Ataskaita pateikiama per 30
dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams“.
Savivaldybės kontrolierius nevykdė Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 20 punkto
nuostatų ir nepateikė / neinicijavo per 30 dienų ataskaitiniams metams pasibaigus Viešųjų pirkimų
tarnybai metinės ataskaitos apie Tarnybos 2019 metais atliktus pirkimus.
Prekėms ir paslaugoms pirkti Tarnyba per metus panaudojo 1001 Eur 05 ct.
Pastabos:
Pagal sudarytą su Savivaldybės administracija finansinio, ūkinio ir materialinio
aptarnavimo sutarties (Sutartis) 1.2.6. punktą, Savivaldybės administracija vykdo Tarnybos
viešuosius pirkimus.
Pagal Sutarties 3.5. punktą, Tarnyba įsipareigoja suteikti Administracijai visą būtiną
informaciją aptarnavimui teikti. Tarnyba yra atsakinga už finansinių, statistinių ir kitų ataskaitų
viešinimą ir pateikimą nustatytu laiku.
I.8. TARNYBOS DOKUMENTŲ VALDYMAS, APSKAITA
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių31 7 punktas nustato: „už įstaigos dokumentų
valdymo organizavimą ir kontrolę yra atsakingas įstaigos vadovas ar kitas teisės aktų suteiktus
įgaliojimus turintis tos įstaigos asmuo“.
Savivaldybės kontrolieriaus atsakingas už dokumentų tvarkymą ir apskaitą, nes kitam
Tarnybos darbuotojui įgaliojimai nesuteikti.
Tarnybos 2019 metų dokumentacijos planas suderintas su Vilniaus regioniniu valstybės
32
archyvu ir patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus33.
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse nustatyta: „įstaigos parengti ir gauti su jos
veikla susiję dokumentai turi būti užregistruoti. Dokumentai įstaigoje registruojami vieną kartą.
Dokumentai registruojami tą dieną, kai jie gaunami, pasirašomi ar patvirtinami (10 p.). Dokumentai
registruojami dokumentų registruose, kurių sąrašo duomenis, suderintus su valstybės archyvu <...>,
tvirtina įstaigos vadovas. Dokumentų registruose registruojami kalendoriniais metais parengti ar
gauti dokumentai, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip (11 p.)“.
Savivaldybės kontrolierius neužtikrino Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių 10 ir 11
punktų nuostatų vykdymo, ne visi Tarnybos dokumentai apskaityti registruose. Tarnybos
dokumentų registrų būklė pagal 2019-12-31 duomenis:
• 2019 m. kontrolieriaus pavedimų registras 04PV – įrašų nėra. Byloje 4.1. įsegti 3
pavedimai;

Patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 201-06-28 įsakymu Nr. IS-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
31
Patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos
taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija).
32
2018-12-17.
33
2018-12-03 Nr. 1.
30
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• 2019 m. gyventojų pasiūlymų, prašymų, skundų registras 04.3 – įrašų nėra. Byloje 2.5.
dokumentų nėra. (Pastaba. Tarnyba per metus gavo 2 gyventojų skundus);
• 2019 m. kontrolieriaus įsakymų veiklos klausimais registras 04V – įrašų nėra. Byloje
1.1. įsegti 5 įsakymai.
Pastaba. Peržiūrėjus Tarnybos 2020 m. iki birželio 23 d. dokumentų registrus, kurie
saugomi Romas – > Visiems – > Kontrolės ir audito tarnyba – > 2020 m., nustatyta, kad dokumentų
registruose, išskyrus registrus Nr. 04AK, 04TI ir 04A, įrašų nėra, nors minimų metų bylose
dokumentai yra.
Tarnybos dokumentacijos plane nėra bendro vidaus dokumentų registro, todėl kai kurie
Tarnybos dokumentai neužregistruoti registre (pvz.: kasmetiniai Tarnybos dokumentacijos planai,
Tarnybos dokumentų naikinimo aktai).
2019-12-09 suderinus su Vilniaus regioniniu valstybės archyvu, buvo sutvarkyti už 2017
metus Tarnybos nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 1 ir ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 2.
2019 metais nebuvo naikinami Tarnybos dokumentai. Paskutinis Tarnybos dokumentų
naikinimas vyko 2018-01-19, Dokumentų naikinimo aktas Nr. 1. Buvo sunaikinti Tarnybos
dokumentai, kurių saugojimo terminas:
• 10 metų už 2006–2007 m.:
• 5 metai už 2009–2012 m.;
• 3 metai už 2011–2014 m.
II. TARNYBOS 2019 M. VEIKLOS REZULTATAI (SPECIALIOJI VEIKLOS SRITIS)
II.1. Gyventojų gautų prašymų, pranešimų, skundų nagrinėjimas
Tarnyba, vykdydama Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 13 punkte ir
Tarnybos nuostatuose34 numatytą funkciją, nagrinėja iš gyventojų gautus prašymus, pranešimus,
skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto
naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.
Savivaldybės kontrolierius pats nagrinėja iš gyventojų gautus prašymus, pranešimus,
skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto
naudojimo, valdymo ir disponavimo juo arba paveda nagrinėti Tarnybos valstybės tarnautojui ir
teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.
Tarnyba 2019 metais gavo iš gyventojų 1 skundą ir 1 prašymą, iš viso 2 dokumentus.
Tarnyba, išnagrinėjusi gyventojo skundą dėl atsiskaitymo su juo, atleidžiant iš darbo
biudžetinėje įstaigoje, teisėtumo ir teisingumo, nustatė, kad su darbuotoju buvo atsiskaityta
Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Apie skundo nagrinėjimo rezultatus gyventojas buvo informuotas raštu35.

Patvirtinti Savivaldybės tarybos 2008-12-30 sprendimu Nr. TS-237 „Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos nuostatų patvirtinimo“
35
2019-04-25 Nr. 04.2-4 „Dėl skundo“.
34
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Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė persiuntė36 Tarnybai gyventojo prašymą
pasidomėti Kurkliškių kaimo kapinių vietos pasirinkimo klausimu ir kitomis Elektrėnų
savivaldybės vykdomomis funkcijomis.
Tarnyba, išnagrinėjusi gyventojo pateikto prašymo aplinkybes, Elektrėnų savivaldybės
vykdomas funkcijas, Elektrėnų savivaldybės administracijos atliktas procedūras dėl Kurkliškių
kaimo kapinių vietos parinkimo, nustatė, kad Kurkliškių kaimo kapinių vietai parinkti ir įteisinti
Elektrėnų savavaldybės administracija atliko visas teisės aktuose numatytas privalomas procedūras.
Apie prašymo nagrinėjimo rezultatus Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir
gyventojas buvo informuoti raštu37.
II.2. Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų 2018 metų finansinio ir teisėtumo audito
atlikimas
Pagal Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų 2018 metų finansinio ir teisėtumo audito
strategiją, Tarnyba atliko Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, lėšų ir turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo jais auditą. Audito metu vertino biudžeto asignavimų ir turto
panaudojimo teisėtumą bei jų buhalterinę apskaitą, nagrinėjo reikšmingos apskaitos sritis, ataskaitų
rinkinių duomenų teisingumą. Savivaldybės lygmeniu Tarnyba vertino savivaldybės biudžeto
vykdymą, mokėtinų sumų pokyčių valdymą, finansinių ataskaitų konsolidavimo procedūrų atlikimą
ir kontrolę, turto realizavimo / nuomos pajamų vertinimą, skolinių lėšų panaudojimo vertinimą,
skolinių įsipareigojimų pokyčius per metus ir Savivaldybės skolinių limitų vykdymą.
Audito procedūroms atlikti buvo atrinkta 16 subjektų: Savivaldybės administracija,
Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinė mokykla, Elektrėnų sav. Pylimų lopšelis-darželis, Elektrėnų
meno mokykla, Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba, Elektrėnų savivaldybės
literatūros ir meno muziejus, Vievio kultūros centras, Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų
globos namai, Elektrėnų sanatorinė mokykla, Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
Elektrėnų sav. Vievio meno mokykla, Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija, Elektrėnų ligoninė,
Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis „Gandriukas“, VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė,
Elektrėnų savivaldybės sporto centras.
Atliktos audito procedūros atskleidė neatitikimus kilnojamųjų kultūros vertybių, grynojo
turto, pagrindinės veiklos sąnaudų grupavimo srityse. Nustatyta, kad Savivaldybės biudžeto
asignavimai ne visais atvejais buvo planuojami ir naudojami pagal tinkamą išlaidų ekonominės
klasifikacijos kodą. Tarnyba negalėjo patvirtinti paskolos lėšų naudojimo teisingumo, nes dalis
skolinėmis lėšomis finansuojamų projektų neįtraukta į finansuojamų iš paskolos lėšų sąrašą.
Audito metu nustatyti neatitikimai buvo nereikšmingi kiekybiniu požiūriu, todėl
suformuluota besąlyginė nuomonė38 dėl Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių
duomenų, nes Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų
rinkiniai visais reikšmingais atžvilgiais parengti ir pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus,
reglamentuojančius šių rinkinių sudarymą.
Audito metu suformuluota sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės 2018 metais lėšų ir turto
valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo atitikties įstatymų nustatytiems tikslams
2019-03-01 raštas Nr. SD-(4-1.9)-119 „Dėl Jūsų prašymo“.
2019-05-13 raštas Nr. 04.2-7 „Dėl gauto prašymo“.
38
2019-07-08 Nr. 04TI-2 „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio“, 201907-08 Nr. 04TI-4 „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio“.
36
37
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(teisėtumo)39, nes buvo nustatyti kokybiniu požiūriu reikšmingi neatitikimai dėl teisės aktų taikymo
(teisėtumo).
Savivaldybės finansinio ir teisėtumo audito ataskaitoje40 pateikti viešojo sektoriaus
subjektų grupės audito rezultatai / neatitikimai ir rekomendacijos juos ištaisyti. Audito rizikai
mažinti audituojamiems subjektams buvo pateiktos 9 audito rekomendacijos.
Audito metu nustatyti neatitikimai ir rekomendacijos juos ištaisyti audituotiems
subjektams buvo išdėstyti jiems išsiųstuose raštuose. Audituojamieji subjektai parengė priemonių
planą pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. įgyvendintos 8
rekomendacijos, vienos rekomendacijos įgyvendinimo terminas pratęstas41.
Dėl Valstybės kontrolės metodinių rekomendacijų vykdymo atliekant Savivaldybės 2018 metų
finansinio ir teisėtumo auditą
Tarnybos atliekamų auditų metodinį vadovavimą vykdo Lietuvos Respublikos valstybės
kontrolė.
2019 metais Savivaldybės kontrolierius ne visais atvejais vykdė Valstybinio audito
reikalavimų 3 reikalavimo „Finansinis (teisėtumo) auditas“ 42 punkto ir Finansinio ir teisėtumo
audito vadovo reikalavimus.
Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu42 Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų 2018
metų finansinis ir teisėtumo auditas buvo planuojamas ir atliekamas kartu. Parengta bendra audito
ataskaita43.
Valstybinio audito reikalavimų 3 reikalavimo 42 punkte nustatyta: „audito rezultatai
įforminami audito ataskaita, nuomonė pateikiama audito išvadoje“.
Finansinio ir teisėtumo audito vadovo44 14 skirsnio „Ataskaita ir išvada“ 4 punkte
nurodoma: „kai finansinis ir teisėtumo auditas atliekamas kartu – rengiama bendra audito ataskaita
ir bendra audito išvada. Audito išvadoje auditoriai pareiškia nuomonę dėl (konsoliduotų) finansinių
ataskaitų rinkinio ir dėl (konsoliduotų) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, o audito metu atlikti ir
nustatyti dalykai dėl valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams paprastai pateikiami tik audito ataskaitoje“.
Savivaldybės kontrolierius nevykdė Valstybės kontrolės metodinių nurodymų, Finansinio
ir teisėtumo audito vadovo reikalavimų, Savivaldybės tarybai pateikė tris audito išvadas: 2019-0708 „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio“ Nr. 04TI2, 2019-07-08 „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2018 metų lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumo ir naudojimo įstatymo nustatytiems tikslams“ Nr. TI-3 ir 2019-07-08
„Dėl Elektrėnų savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio“ Nr.
04TI-4.

2019-07-08 Nr. TI-3 „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2018 metų lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumo ir naudojimo įstatymo nustatytiems tikslams“
40
2019-07-08 audito ataskaita Nr. 04.A-1 „Dėl Elektrėnų savivaldybės atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų“.
41
Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus neįvertino kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąją vertę
pagal 2019-12-31 būklę.
42
2018-11-23 pavedimas Nr. 04PV-3 „Dėl finansinio ir teisėtumo audito“.
43
2019-07-08 audito ataskaita Nr. 04.A-1 „Dėl Elektrėnų savivaldybės atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“.
44
Patvirtintas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2018-04-20 įsakymu Nr. V-160 „Dėl Finansinio ir
teisėtumo audito vadovo patvirtinimo“.
39
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Savivaldybės kontrolierius tokiu būdu galbūt siekė įrodyti Savivaldybės tarybai, kad
Tarnyba atliko tris auditus, kai iš tikrųjų buvo atliktas vienas Savivaldybės finansinis ir teisėtumo
auditas ir pateikta viena bendra audito ataskaita.
II.3. Tarnybos atlikti vertinimai dėl Savivaldybės galimybių imti paskolas ir suteikti
garantijas
Tarnyba, vykdydama Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir
Tarnybos nuostatus, rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas
dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir
laidavimo kreditoriams už Savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas.
2019 metais Tarnyba parengė ir pateikė Savivaldybės tarybai sprendimams priimti dvi
reikalingas išvadas:
Dėl ilgalaikės paskolos iki 338 470 Eur ėmimo 10-ties metų laikotarpiui investicijų
projektams finansuoti (2019-08-13 Nr. 04TI-5). Priimtas Savivaldybės tarybos 2019-08-28
sprendimas Nr. VI.TS-103;
Dėl ilgalaikės paskolos garantijos iki 893,6 tūkst. Eur suteikimo uždarajai akcinei
bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ vertinimo (2019-06-11 Nr. TI-1 „Dėl ilgalaikės paskolos
garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ vertinimo“).
Priimtas Savivaldybės tarybos 2019-06-26 sprendimas Nr. VI.TS-65.
II.4. Veiklos auditų, ribotos apimties finansinių auditų, audito procedūrų atlikimas
II.4.1. Atliktos audito procedūros Savivaldybės valdomoje bendrovėje
Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019-08-01 posėdžio nutarimu Tarnybai buvo
pavesta atlikti UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ skolinių lėšų vertinimą už 2017–2019 metų
laikotarpį.
Vertinimo metu nustatyta, kad UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2017–2019 m.
skolindamasi laikosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Neatitikimų dėl sandorių sudarymo
teisėtumo ir gautų skolinių lėšų panaudojimo pagal paskirtį nepastebėta.
Vertinimo rezultatai ir rekomendacijos pateiktos ataskaitoje45.
Audito rizikai mažinti audituojamam subjektui buvo pateiktos 3 audito rekomendacijos.
Iki 2019 m. gruodžio 31 d. įgyvendintos 2 rekomendacijos, vienos rekomendacijos
įgyvendinimo terminas pratęstas.
II.4.2. Tarnybos pradėti audito darbai, kurie bus baigti 2020 metais
Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo auditas
2019 metais buvo pasirašytas Valstybės kontrolės ir Tarnybos bendradarbiavimo
susitarimas46, kurio pagrindu 2019 m. spalio 1 d. pradėtas47 Savivaldybės nekilnojamojo turto
valdymo veiklos auditas.

2019-11-07 ataskaita Nr. 04.A-2 „Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ skolinių lėšų vertinimo rezultatų“.
Valstybės kontrolės ir Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos bendradarbiavimo susitarimas 2019 m.
rugsėjo 12 d. Nr. BS-8.
47
Savivaldybės nekilnojamojo turto veiklos auditą planuojama baigti iki 2020 m. balandžio 1 d.
45
46
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Valstybės kontrolė, siekdama dalytis profesine patirtimi ir gerąja audito praktika, pateikė
Tarnybai visus auditui atlikti reikalingus audito darbo dokumentus ir vykdė metodinį vadovavimą.
Audito darbo dokumentų peržiūrą iki 2020 m. vasario 25 d. Tarnyba atliko savo jėgomis, o
nuo 2020 m. vasario 26 d. pagal 2020 m. vasario 26 d. Tarnybos ir Kėdainių rajono savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos bendradarbiavimo susitarimą Nr. 04.SP-1 – Kėdainių rajono
savivaldybės kontrolierius.
Savivaldybės kontrolieriaus 2019-11-07 įsakymu Nr. 04V-4 „Dėl Auditų kokybės
užtikrinimo vadovo patvirtinimo“ patvirtintame Auditų kokybės užtikrinimo vadove nėra numatyta,
kad vidinę peržiūrą gali atlikti kitų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų valstybės tarnautojai.
Pastaba. Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo veiklos auditą buvo planuojama
užbaigti 2020 m. balandžio 1 d. Audito ataskaita parengta 2020-04-03 Nr. 04A-1 „Dėl
nekilnojamojo turto valdymo Elektrėnų savivaldybėje veiklos audito rezultatų“ ir rekomendacijos
pateiktos Savivaldybės administracijai 2020 m. balandžio 3 d. Audituojamiems subjektams buvo
pateiktos 24 rekomendacijos.
Savivaldybės 2019 metų finansinio ir teisėtumo audito atlikimas
2019 m. lapkričio 4 d. Tarnyba pradėjo48 Savivaldybės 2019 metų finansinio ir teisėtumo
auditą49.
Vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais, Finansinio ir teisėtumo audito vadovu ir
kitais audito atlikimą reglamentuojančiais teisės aktais, iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvo pradėti
audito planavimo darbai. Buvo parengta ir Savivaldybės kontrolieriui pateikta bendroji audito
strategija, joje buvo apibrėžtos audito apimtys ir kryptys. Remiantis sudaryta audito atlikimo
strategija, buvo sudarytas audito planas ir audito darbų atlikimo grafikas. Parengti ir pateikti
audituojamiems subjektams vidaus kontrolės aplinkos klausimynai. Parengti dokumentai buvo
pateikti Savivaldybės kontrolieriui peržiūrėti.
Planavimo metu nustatyti finansinio ir teisėtumo audito rezultatų vertinimo kriterijai –
reikšmingumo ir darbinio reikšmingumo sumos. Buvo pradėti reikšmingo iškraipymo rizikos
nustatymo ir įvertinimo, susipažįstant su audituojamu subjektu ir jo aplinka, darbais, finansavimo
šaltiniais, planais.
Pastebėjimas. Atlikto audito ataskaita su audito rekomendacijomis ir audito išvada
audituojamiems subjektams pateiktos 2020 m. liepos 1d.50
Abiejų minėtų auditų apimtis ir rezultatai bus pateikti atsiskaitant už Tarnybos 2020 metų
veiklą.
II.5. Tarnybos veiklos veiksmingumas
Tarnybos atliktų auditų veiksmingumo užtikrinimo priemonė yra audituotiems subjektams
pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena ir jų atsiskaitymas už įgyvendinimo rezultatus.

Finansinio ir teisėtumo auditą atlikti iki 2020 m. liepos 1 d.
Savivaldybės kontrolieriaus 2019-10-29 pavedimas Nr. 04PV-3 „Dėl finansinio ir teisėtumo audito“.
50
2020-07-01 audito ataskaita Nr. 04.A-3 „Elektrėnų savivaldybės 2019 metų atlikto finansinio (teisėtumo) audito
rezultatų vertinimas“, 2020-07-01 audito išvada Nr. 04TI-3 „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų
finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei turto naudojimo“.
48
49
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Tarnyba 2019 metais pateikė audituojamiems subjektams 15 rekomendacijų, iš jų 12
rekomendacijų įgyvendinta, 2 rekomendacijų įgyvendinimo terminas atidėtas, 1 rekomendacija
neįgyvendinta.
Auditų / vertinimų
pavadinimai
Dėl Elektrėnų savivaldybės
atlikto finansinio
(teisėtumo) audito rezultatų

Rekomendacijos skaičius
pateikta įgyvendinta neįgyvendinta
9
8
1

Dėl UAB „Elektrėnų
komunalinis ūkis“ skolinių
lėšų vertinimo rezultatų.

3

2

1

Dėl ilgalaikės paskolos
garantijos
suteikimo
uždarajai akcinei bendrovei
„Elektrėnų
komunalinis
ūkis“ vertinimo
Dėl ilgalaikės paskolos iki
338470 eurų ėmimo 10-ties
metų laikotarpiui investicijų
projektams finansuoti
Iš viso:

1

1

–

2

1

1

15

12

3

Paaiškinimas
Elektrėnų savivaldybės
literatūros
ir
meno
muziejus
neįvertino
kultūros
vertybių
tikrosios vertės.
Bendrovės
apskaitos
politikos
atnaujinimo
terminas atidėtas iki
2020-09-30.
–

Elektrėnų savivaldybės
mokėtinos sumos per
2019 metus padidėjo
149,5 tūkst. Eur.

Pastebėjimas
2019 metais Savivaldybės kontrolieriaus teikiamos audito / vertinimo rekomendacijos ne
visais atvejais atitiko nustatytą audito / vertinimo tikslą, o tik didino audituojamo subjekto
administracinę naštą.
2019 m. birželio 11 d. išvadoje Nr. 04TI-1 „Dėl ilgalaikės paskolos garantijos suteikimo
uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ vertinimo“ Savivaldybės kontrolierius
pateikė rekomendaciją „Elektrėnų savivaldybei kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl priemonės
atitikimo valstybės pagalbai ekspertizės Taisyklių51 nustatyta tvarka“, nors parengtoje išvadoje
pateikti įrodymai, kad Savivaldybės garantija šiuo atveju nelaikoma valstybės pagalba52.
Savivaldybės administracija kreipėsi 2019-06-07 raštu Nr. 03.2-19-800 „Dėl priemonės
atitikties valstybės pagalbai ekspertizės“ į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybą.
51

Patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-09-06 nutarimu Nr. 1136 „Dėl Valstybės pagalbos projektų
ekspertizės atlikimo, išvadų ir rekomendacijų teikimo valstybės pagalbos teikėjams, valstybės pagalbos pranešimų ir
kitos informacijos, susijusios su valstybės pagalba, pateikimo Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms
institucijoms taisyklių patvirtinimo“ nauja redakcija nuo 206-02-24; II skyrius „Valstybės pagalbos pranešimų
pateikimas Europos Komisijai“.
52
Išvados 4 puslapyje atliktas pagal Komisijos komunikato (2014/C249/01) gairės bendrovės finansinės situacijos
vertinimas.
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Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba 2019-06-13 raštu Nr. (9.8E-35) 6V-1347 „Dėl
paskolos garantijos suteikimo“ patvirtino, kad valstybės pagalbos taisyklės netaikomos šios
infrastruktūros finansavimui (garantijos suteikimui).
Tarnybos ankstesniais metais audituotiems subjektams pateiktos audito rekomendacijos yra
įgyvendintos arba vykdomos53.
Atliktų auditų analizė rodo, kad dažniausiai nustatomi Lietuvos Respublikos teisės aktų,
reglamentuojančių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, biudžeto asignavimų planavimą
pagal tinkamą išlaidų ekonominės klasifikacijos kodą, pagrindinės veiklos sąnaudų grupavimą į
tinkamą grupę, nesilaikymo atvejai.
Vykdydama Tarnybos nuostatuose nustatytus uždavinius, Tarnyba sieks, kad audituoti /
tikrinti viešojo sektoriaus subjektai įgyvendintų teikiamas audito / tikrinimo rekomendacijas ir
efektyviau šalintų veiklos trūkumus.
Visų auditų ir patikrinimų ataskaitų projektai buvo suderinti su audituojamais subjektais.
Visos audito, patikrinimo ataskaitos ir išvados buvo pateiktos Savivaldybės tarybos
Kontrolės komitetui.
Su Tarnybos 2019 m. atliktų auditų ataskaitomis ir audito išvadomis galima laisvai
susipažinti Tarnybos interneto svetainėje www.elektrenai.lt > struktūra ir kontaktai>kontrolės ir
audito tarnyba.
III.

Tarnybos 2019 metai atliktų darbų suvestinė:

Eil. Nr.

Atliktų darbų pavadinimas

1.

Atliktų finansinių ir teisėtumo
skaičius:
parengta audito ataskaita
parengtos audito išvados
Atlikti patikrinimai:
parengta patikrinimo ataskaita
Parengtos išvados dėl skolinimosi ir
garantijos suteikimo
Subjektų, kuriuose atliktos pagrindinės
audito procedūros
Pateiktos rekomendacijos
Įgyvendintos rekomendacijos

1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Skaičius Pagal
valstybinio
reikalavimus turi būti
auditų
1
1

Išnagrinėtų gyventojų skundų skaičius
Pradėtų auditų, kurie bus baigti 2020 m.,
skaičius
Įregistruota gautų raštų
Įregistruota siunčiamųjų raštų

1
3
1
1
2

1
1
X
X
X

16

–

15
12

–

2
2

audito

Dviejų
rekomendacijų
įgyvendinimo terminas atidėtas.
X
X

173
51

Savivaldybės tarybos 2019-08-28 sprendimu Nr. VI.TS-100 „Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai“ patvirtintos Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų
veiklos ataskaitos IV. „2018 metais atliktų auditų ir vertinimų rezultatai“.
53
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IV. Kita informacija
Tarnyba pasirašė su Savivaldybių kontrolierių asociacija 2019 m. gruodžio 12 d. sutikimą
(toliau – Sutikimas) dalyvauti projekte, kuriant ir įdiegiant savivaldybių kontrolierių informacinę
auditų atlikimo sistemą.
2020-08-04 gautas Savivaldybių kontrolierių asociacijos (SKA) pranešimas, kad Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerija įtraukė SKA projektą „Auditų dokumentavimo ir analizės
informacinės sistemos kūrimas ir diegimas“ į 0.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų
skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ siūlomų finansuoti valstybės projektų
sąrašą. Projektui nustatyta paraiškos pateikimo data 2020-09-30.
Yra rizika, kad Sutikimas gali būti pripažintas negaliojančiu, nes Savivaldybės
kontrolierius pasirašė su SKA Sutikimą vadovaudamasis negaliojančiais Tarnybos nuostatais, kurie
buvo patvirtinti Savivaldybės tarybos 2019-10-30 sprendimu Nr. VI.TS-145, bet neįregistruoti VĮ
Registrų centro Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
V. TARNYBOS VEIKLOS VIEŠINIMAS
Kontrolės ir audito tarnyba skelbia informaciją apie Tarnybos veiklą Savivaldybės
interneto svetainėje www.elektrenai.lt > struktūra ir kontaktai>kontrolės ir audito tarnyba.
Savivaldybės kontrolierius neužtikrino, kad visos Tarnybos 2019 metais parengtos audito
ataskaitos ir išvados būtų pateiktos interneto svetainėje. Iš viso visuomenei pateiktos 2 ataskaitos ir
4 išvados. Išvada dėl ilgalaikės paskolos iki 338 470 Eur ėmimo 10-ties metų laikotarpiui
investicijų projektams finansuoti (2019-08-13 Nr. 04TI-5) nebuvo paskelbta svetainėje.
Tarnybos svetainėje pateikta informacija ne visais atvejais atitinka bendruosius
reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms54. Savivaldybės
kontrolierius neužtikrino, kad svetainėje būtų pateikta privaloma informacija apie kiekvieno
darbuotojo atliekamas funkcijas ir specialius reikalavimus jo pareigybei, nurodyti kiekvieno
darbuotojo elektroninio pašto adresai ir kt., einamųjų metų uždaviniai ir pan., kaip nustato Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2018-12-12 nutarimu Nr. 1261 patvirtinti reikalavimai interneto
svetainėms.
VI. TARNYBOS VEIKLOS PRIORITETAI IR TOLESNIS TOBULINIMAS
Pagrindinė Savivaldybės kontrolieriaus (Tarnybos) misija – padėti Savivaldybei tinkamai
valdyti lėšas ir turtą, skatinti Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektus gerinti veiklos kokybę.
Tarnyba vykdys Tarnybos nuostatuose55 numatytus uždavinius, sieks veiklos tikslo.
Pagrindinis Tarnybos veiklos uždavinys – atlikti Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo,
naudojimo teisėtumo, konsoliduotųjų biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkinių auditą.
Tarnyba, padėdama Savivaldybei tinkamai valdyti biudžeto lėšas ir turtą, siekia būti ne tik
vertintoja, bet ir patarėja, todėl stiprins bendradarbiavimą su Savivaldybės administracija ir
audituojamais subjektais, Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-12-12 nutarimas Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“.
55
Patvirtinti Savivaldybės tarybos 2020-06-17 sprendimu Nr. VI.TS-127 „Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“.
54
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Tarnyba rūpinsis atliekamo audito kokybe, todėl plėtos bendradarbiavimą su Valstybės
kontrole ir Savivaldybių kontrolierių asociacija, planuos valstybės tarnautojų kvalifikacijos
tobulinimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus prioritetus.
Tarnyba 2020 m. dalyvaus Savivaldybės kontrolierių asociacijos vykdomame projekte
„Auditų dokumentavimo ir analizės informacinės sistemos kūrimas ir diegimas“.

Laikinai einanti savivaldybės kontrolieriaus pareigas

Rita Trepeika

