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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. TARNYBOS STATUSAS
Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) prižiūri, ar teisėtai,
efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Elektrėnų savivaldybės (toliau –
Savivaldybė) turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto.
Savivaldybės taryba Savivaldybės biudžete nustato Tarnybai skiriamų asignavimų dydį.
Tarnyba turi registracijos pažymėjimą, antspaudą su pavadinimu ir Savivaldybės herbu.
Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinio audito
reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, kitais teisės aktais ir Savivaldybės
tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. TS - 237 patvirtintais Tarnybos nuostatais.
Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius.
Savivaldybės kontrolierius vadovavimą Tarnybai įgyvendina leisdamas įsakymus, duodamas
pavedimus, sudarydamas veiklos planus ir audito strategijas, taip pat kitais teisės norminių aktų
nustatytais būdais, priemonėmis ir formomis.

II. TARNYBOS VEIKLOS PRINCIPAI
Tarnyba užsibrėžtiems tikslams įgyvendinti atlieka veiklos plane numatytus ir nenumatytus
Savivaldybės administracijos, Savivaldybės administravimo subjektų bei Savivaldybės valdomų
įmonių finansinį, veiklos auditą ir kitus vertinimus; vykdo Savivaldybės turto apskaitos, valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo kontrolę; teikia Savivaldybės tarybai išvadas, vykdo prevencines
priemones, kad būtų ištaisyti ir nesikartotų audito metu nustatyti neatitikimai teisės aktams.
Siekiama, kad Tarnybos veikla būtų grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo ir
profesionalumo principais.
Savivaldybės kontrolierius, kiti Tarnybos darbuotojai yra nepriklausomi nuo audituojamo
subjekto pagal Savivaldybės kontrolierių asociacijos etikos kodeksą ir vykdo kitus šiame kodekse
nustatytus reikalavimus.
Auditas atliekamas pagal valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus,
kuriuose nurodyta auditą planuoti ir atlikti taip, kad būtų gautas pakankamas užtikrinimas dėl
auditui pateiktų duomenų finansinių ataskaitų rinkiniuose ir kt. dokumentuose, savivaldybės lėšos
ir turtas būtų valdomas, naudojamas ir disponuojama juo teisėtai ir įstatymų nustatytiems tikslams.
Tarnyba su Valstybės kontrole 2018 metais nepasirašė bendradarbiavimo susitarimo, tačiau
bendradarbiavo 2018 metais atlikdama Savivaldybės finansinį ir teisėtumo auditą. Tarnybai atlikus
Elektrėnų savivaldybės finansinį ir teisėtumo auditą, Savivaldybės kontrolierius teikė apibendrintus
audito rezultatus, audito ataskaitą ir išvadas Valstybės kontrolei, audito ataskaitą ir išvadas –
Savivaldybės tarybai ir kontrolės komitetui, merui, audituotiems subjektams.
Tarnyba teikė audito, kitų vertinimų ataskaitas ir / arba išvadas Savivaldybės tarybai, merui,
audituotiems subjektams.
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III. TARNYBOS PERSONALAS, VEIKLOS PLANAVIMAS IR
ORGANIZAVIMAS
Nuo 2012 m. vasario 1 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu TS-03 ,,Dėl didžiausio
leistino savivaldybės administracijos ir Kontrolės ir audito tarnybos tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo ir patvirtinimo“ Tarnyboje
patvirtintos 2 pareigybės – Savivaldybės kontrolieriaus ir vyriausiojo specialisto.
Savivaldybės 2018 m. biudžete Tarnybai buvo patvirtinta1 44,44 tūkst. Eur asignavimų.
Savivaldybės kontrolierius 2018 metais
✓ leido įsakymus, davė pavedimus, organizavo Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;
✓ rengė Tarnybos veiklos planą, audito strategiją, audito planą, atliko veiklos plane
numatytus ir nenumatytus auditus bei vertinimą, teikė Savivaldybės tarybai audito
ataskaitas ir išvadas, analizavo audito metu audito subjektams teiktų rekomendacijų
įgyvendinimą bei atliko valstybės tarnautojo atliekamo audito priežiūrą ir peržiūrą;
✓ sudaręs Tarnybos veiklos plano projektą, gavęs savivaldybės tarybos Kontrolės
komiteto pritarimą, iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtino ateinančių metų
Tarnybos veiklos planą (toliau – Planą), tikslino jį bendra Plano tvirtinimo tvarka;
Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka Planą pateikė Valstybės kontrolei,
Elektrėnų savivaldybės administracijos centralizuotam vidaus audito skyriui;
✓ organizavo 2018 m. Plano vykdymą;
✓ dalyvavo Savivaldybės tarybos, komitetų, posėdžiuose ir reiškė nuomonę savo
kompetencijos klausimais;
✓ nustatytu laiku Tarnyboje priėmė gyventojus;
✓ organizavo Tarnybos informacijos skelbimą Savivaldybės interneto svetainėje;
✓ nagrinėjo Tarnyboje gautus raštus, rengė ir siuntė juos;
✓ rengė 2019 m. Tarnybos dokumentacijos planą ir derino jį;
✓ Savivaldybės kontrolierius yra Savivaldybių kontrolierių asociacijos (toliau –
Asociacijos) narys. Kontrolierius dalyvavo Asociacijos rengiamuose pasitarimuose,
seminaruose, konferencijose;
✓ atliko kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.

Tarnybos 2018 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis atitinkamais Lietuvos
Respublikos įstatymais, Tarnybos nuostatais, kitais teisės aktais, kitais veiklos planavimą
reglamentuojančiais Tarnybos dokumentais atsižvelgiant į Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto
(toliau – Kontrolės komitetas) pasiūlymus.
Tarnybos 2018 metų veiklos plane numatyti darbai suplanuoti skiriant prioritetą finansiniam
ir teisėtumo auditui, išvadoms dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitos bei konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinių ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo
teise valdomo valstybės turto ataskaitų ir Savivaldybės lėšų bei turto valdymo, parengti.
Kontrolės komitetas posėdyje ( 2017 m. spalio 24 d. protokolas Nr. V.KK-10 ) pritarė
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2018 m. gruodžio 27 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimas Nr. V.TS-242.
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Tarnybos 2018 metų veiklos planui. Veiklos planas buvo patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus
2017 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 04V-6. Kontrolės komitetas pritarė patikslintam 2018 metų
Tarnybos veiklos planui (2018 m. spalio mėn. 2 d. protokolas Nr. V.KK-9), kuris patvirtintas
Savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 04V-6.
Elektrėnų savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius 2018 m. spalio
31 d. pateikė2 Tarnybai ateinančių metų Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos plano projektą
Tarnybai tarpusavio veiklos koordinavimo tikslais.
Tarnybos darbuotojai 2018 metais kėlė kvalifikaciją mokymuose: ,,Metinių finansinių
ataskaitų sudarymas pagal VSAFAS“, ,,VSAFAS ir kitų teisės aktų pasikeitimas, turintis įtakos
apskaitai. Darbo apmokėjimo, apmokestinimo, kitų išmokų ir darbo santykių aktualijos biudžetinėse
įstaigose“, ,,Asmens duomenų apsaugos reikalavimų naujovės: ruošiamės pokyčiams šiandien“,
,,Naujasis Valstybės tarnybos įstatymas ir svarbiausi pasikeitimai valstybės tarnyboje nuo 2019-0101“, ,,Teisės aktų, kurie aktualūs viešojo sektoriaus subjektų buhalteriams, pasikeitimai per 20182019 metus“, ,,Audito ataskaitų rašymas“, ,,Audito kokybės užtikrinimas savivaldoje: efektyvumas
ir ateities perspektyvos“ ir kt.
Tarnyboje užregistruoti 89 gauti raštai, išsiųsti – 64 raštai.
Tarnyba vadovaudamasi patvirtintu 2018 metų Tarnybos veiklos planu 2018 metais parengė ir
pateikė Savivaldybės tarybai šias išvadas:
1. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.
Atlikto vertinimo rezultatai pateikti Finansinio (teisėtumo) audito ataskaitoje ir išvadoje;
2. Dėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise
valdomo valstybės turto 2017 m. ataskaitos duomenų ir turto naudojimo. Atlikto vertinimo rezultatai
pateikti Finansinio (teisėtumo) audito ataskaitoje ir išvadoje;
3. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio.
Atlikto vertinimo rezultatai pateikti Finansinio (teisėtumo) audito ataskaitoje ir išvadoje.
Tarnyba pagal Tarnybos veiklos planą atliko:
1. Finansinį (teisėtumo) auditą, kurį sudarė:
1.1. Savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio vertinimas,
Savivaldybės biudžeto Savivaldybės valdymo programos (Elektrėnų savivaldybės
administracijoje, Elektrėnų savivaldybės administracijos padaliniuose, seniūnijose: Elektrėnų,
Vievio, Semeliškių, Kietaviškių, Kazokiškių, Pastrėvio, Gilučių, Beižionių), Švietimo kokybės
ir prieinamumo gerinimo programos (Elektrėnų savivaldybės administracijoje, Elektrėnų
savivaldybės švietimo paslaugų centre, Elektrėnų lopšelyje-darželyje ,,Drugelis“) audito
procedūros;
1.2. Savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio vertinimas ir audito
procedūros dėl subjektų finansinių ataskaitų rinkinių: Elektrėnų savivaldybės administracijoje,
Elektrėnų savivaldybės administracijos padaliniuose, seniūnijose (Elektrėnų, Vievio,
Semeliškių, Kietaviškių, Kazokiškių, Pastrėvio, Gilučių, Beižionių), Elektrėnų savivaldybės
švietimo paslaugų centre, Elektrėnų lopšelyje-darželyje ,,Drugelis“;
1.3. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto
2

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 28 str. 5d.

4

(toliau – Turto) ataskaitos pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis vertinimas ir Turto valdymo
audito procedūros.
Atlikto vertinimo rezultatai pateikti 2018 metų audito ataskaitoje ,,Dėl Elektrėnų
savivaldybės atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“ ir 3 išvadose: ,,Dėl Elektrėnų
savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio“, ,,Dėl Elektrėnų
savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio“, ,,Dėl Elektrėnų
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo
valstybės turto 2017 m. ataskaitos duomenų ir turto naudojimo“;
2. 2018 metų I-ojo pusmečio finansinių ataskaitų duomenų vertinimą subjektuose, kuriuose
Kontrolės ir audito tarnyba atliko audito procedūras prieš ketverius ar daugiau metų arba dėl galimų
rizikų įvertinimo: Kietaviškių pagrindinės mokyklos, Pylimų lopšelio-darželio, Elektrėnų meno
mokyklos, Priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos, Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno
muziejaus, Vievio kultūros centro, Beižionių vaikų globos namų, Elektrėnų sanatorinės mokyklos,
Visuomenės sveikatos biuro, Vievio meno mokyklos.
Atlikto vertinimo rezultatai pateikti ataskaitoje ,,Dėl tarpinių finansinių ataskaitų duomenų pagal
2018 m. birželio 30 d. duomenis vertinimo“.
3. Sisteminį socialinės srities veiklos auditą. Audito metu buvo vertinta, ar Elektrėnų savivaldybėje
ekonomiškai, efektyviai, rezultatyviai organizuojamas socialinių paslaugų teikimas.
Atlikto vertinimo rezultatai pateikti ataskaitoje ,,Išankstinio tyrimo ataskaita dėl sisteminio veiklos
audito“.
Tarnyba atliko Veiklos plane nenumatytą vertinimą, pateikė išvadą:
1. dėl lengvatinės paskolos iki 600 000 eurų ėmimo investicijų projektui ,,Elektrėnų lopšeliodarželio ,,Pasaka“, Saulės g. 2, Elektrėnai, pastato energetinio efektyvumo didinimas“
finansuoti.
IV. 2018 METAIS ATLIKTŲ AUDITŲ IR VERTINIMŲ REZULTATAI
2018 m. birželio 29 d. audito ataskaita Nr. 04.A-1 dėl Elektrėnų savivaldybės atlikto finansinio
(teisėtumo) audito rezultatų
Audito tikslas – įvertinti
✓ Elektrėnų savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų tikrumą
ir teisingumą, savivaldybės biudžeto lėšų valdymo, naudojimo, disponavimo jomis
teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams, pareikšti nepriklausomą
nuomonę dėl Elektrėnų savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų duomenų
tikrumo ir teisingumo, savivaldybės biudžeto lėšų valdymo, naudojimo, disponavimo jomis
teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams;
✓ Elektrėnų savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų tikrumą ir
teisingumą, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą ir jo naudojimą
įstatymų nustatytiems tikslams ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Elektrėnų
savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų, jų parengimo ir
pateikimo;
✓ ar Elektrėnų savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto 2017 metų ataskaita parodo
tikrą ir teisingą turto būklę, ar ji parengta pagal nustatytos tvarkos reikalavimus.
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Audito
ataskaitoje
rekomendacijos

pateiktos Gauta informacija
apie rekomendacijų
vykdymą
Elektrėnų savivaldybės tarybai:
1. Spręsti klausimą dėl Savivaldybei Atliekant finansinį ir
nuosavybės teise priklausančio turto teisėtumo auditą,
(Turto) nuomos sąlygų, kai remonto 2019-07-08 audito
ar kitos išlaidos įskaitomos į ataskaita
Nr. 04A-1.
nuompinigius.

2. Sprendimus dėl savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo priimti vadovaujantis Vietos
savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 26 p.
nuostatomis.

įvykdymas

1. Vykdoma iš dalies. Naujų
sprendimų 2018 metais dėl turto
nuomos, kai remonto ar kitos išlaidos
įskaitomos
į
nuompinigius
Savivaldybės taryba nepriėmė, tačiau
Savivaldybė 2018 metais įskaitė
remonto ar kitų išlaidų 27149,52 Eur
sumą į nuompinigius7, vykdydama
ankstesnių metų sprendimus.

Atliekant finansinį ir
teisėtumo auditą,
2019-07-08 audito
ataskaita
Nr. 04A-1;

2. Vykdoma iš dalies. Pateikta
rekomendacija ,,priimti sprendimą
dėl Elektrėnų savivaldybės turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo tvarkos aprašo 39-o punkto“.

2018-07-31
Elektrėnų
savivaldybės
administracijos
raštas Nr. 03.2-191191.

2018-01-31 Savivaldybės taryba
priėmė sprendimą Nr. V.TS-3 ,,Dėl
Elektrėnų
savivaldybės
turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo tvarkos aprašo pakeitimo”.
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3. Savivaldybei prisiimant skolinius 2018-08-18 Išvada
įsipareigojimus, laikytis Vietos Nr. 04TI-4.
savivaldos įstatymo reikalavimų3.

Savivaldybės
administracijos
direktoriui:
4. Sprendimus dėl savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo priimti vadovaujantis Vietos
savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 26 p.

Rekomendacijų
Taip/Ne/Vykdoma

Atliekant finansinį ir
teisėtumo auditą,
2019-07-08 audito
ataskaita

3

3. Vykdoma.

4. Vykdoma iš dalies. Pateikta
rekomendacija ,,priimti sprendimą
dėl Elektrėnų savivaldybės turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo

16 str., 2 d., 28 p.
Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvada ,,Dėl lengvatinės paskolos iki 600 000 eurų ėmimo
investicijų projektui ,,Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“, Saulės g. 2, Elektrėnai, pastato energetinio efektyvumo
didinimas“ finansuoti“.
7
Sutartys: 2014-04-23 Nr. 03S-139; 2016-10-27 Nr. 03S-316; 2017-08-25 Nr. 03S-369/ST-17-1193; 2014-12-29 Nr.
03S-463 (2017-01-31 papildomas susitarimas Nr. 03S-15), 2015-11-05 Nr. 03S-431.
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nuostatomis.

Nr. 04A-1.

juo tvarkos aprašo 39-o punkto“.
2018-01-31 Savivaldybės taryba
priėmė sprendimą Nr. V.TS-3 ,,Dėl
Elektrėnų
savivaldybės
turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo tvarkos aprašo pakeitimo”.

5. Sandorius
dėl
įsipareigojimų sudaryti
Vietos
savivaldos
4
reikalavimų .

skolinių Atliekant finansinį ir
laikantis teisėtumo auditą,
įstatymo 2019-07-08 audito
ataskaita
Nr. 04A-1.

Elektrėnų
savivaldybės
administracijai:
6. Atlikti atnaujinto (modernizuoto) Atliekant finansinį ir
Savivaldybės turto ir įsipareigojimų teisėtumo auditą,
inventorizaciją 2018 m.
2019-07-08 audito
ataskaita
Nr. 04A-1;

7. Atlikti visų vietinės reikšmės Atliekant finansinį ir
kelių
ir
gatvių
techninę teisėtumo auditą,
inventorizaciją.
2019-07-08 audito
ataskaita
Nr. 04A-1.

8. Elektrėnų
savivaldybės
po
pastatais, keliais, sodininkų bendrijų
keliais5, miškais, parkais ir t.t.
naudojamą žemę
suformuoti ir
įregistruoti registre.

2018-07-31
Elektrėnų
savivaldybės
administracijos
raštas Nr. 03.2-191191.

5. Vykdoma iš dalies. Pateikta
rekomendacija ,,Laikytis atitinkamų
metų Lietuvos Respublikos valstybės
ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių
patvirtinimo
įstatymo
reikalavimų“.

6. Taip. 2018-11-27 Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymai
Nr. 03V-1069 ir NR. 03V-1070;
pastatų
inventorizacijos
ir
įsipareigojimų
inventorizacijos
aprašai.

7. Vykdoma. 2019 m. gegužės 28 d.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr.
VI.TS-24 į Savivaldybės biudžetą
įtraukta tikslinė eilutė ,,Vietinių kelių
kadastriniai matavimai ir teisinė
registracija“, numatyta 19,50 tūkst.
Eur.
8. Vykdoma. Po pastatais žemės
sklypai suformuoti 95 %. Miško
paskirties žemės Savivaldybė neturi
(priimtas Elektrėnų savivaldybės
tarybos 2016 m. sausio 27 d.
sprendimas Nr. V.TS-6 ,,Dėl miško
žemės sklypų Elektrėnų ir Vievio
miestų perdavimo valdyti patikėjimo
teise
Elektrėnų
savivaldybei“,

4

16 str., 2 d., 28 p.

5

LR sodininkų bendrijų įstatymas, 2003-12-18 Nr. IX-1934 (su vėlesniais pakeitimais), 6 str.
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Atliekant finansinį ir
teisėtumo auditą,
2019-07-08 audito
ataskaita
Nr. 04A-1.

9. Skolines lėšas
numatytą paskirtį.

naudoti

2018-07-31
Elektrėnų
pagal savivaldybės
administracijos
raštas Nr. 03.2-191191.

kreiptasi į Lietuvos Respublikos
Vyriausybę),
atskirų
želdynų
teritorijų žemės sklypai (7 vnt.)
suformuoti ir įregistruoti. Kelių ir
jiems priskirtų žemės sklypų
kadastriniai matavimai atliekami
palaipsniui.
9. Vykdoma iš dalies. Pateikta
rekomendacija
,,Skolines
lėšas
naudoti pagal numatytą paskirtį“. Žr.
10 - ą rekomendaciją.

10. Vykdoma iš dalies. Pateikta
rekomendacija
,,Teikti
tvirtinti
Savivaldybės tarybai prioritetinių
projektų ir/arba finansuojamų iš
skolinių lėšų projektų sąrašą“.

10. Teikti
tvirtinti
prioritetinių
projektų ir/arba finansuojamų iš
skolinių lėšų projektų sąrašą.

2013 m. balandžio 24 d.
sprendimu Nr. TS–80 patvirtintas
Elektrėnų savivaldybės 2014-2020
m. strateginis plėtros planas,
2018 m. gruodžio 27 d.
sprendimu Nr. V.TS–240 patvirtintas
„Elektrėnų savivaldybės 2014-2020
metų strateginio plėtros plano
atnaujinimas 2019-2020 metams“,
2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr.
V.TS-1
patvirtintas
Elektrėnų
savivaldybės 2019-2021 strateginis
veiklos planas (investicijų projektai,
planuojami finansavimo šaltiniai bei
apimtis), 2019 m. vasario 27 d.
sprendimu Nr. V.TS–14 patvirtintas
Elektrėnų savivaldybės 2019 metų
biudžetas
(investicijų
projektų
sąrašas, finansavimas).
11. Vykdoma. Viešame aukcione
parduodamo nekilnojamojo turto
sąrašą tvirtina Savivaldybės taryba
pagal LRV 2014-10-28 nutarimo Nr.
1179 6 p. ir 21 p. nuostatas.
Aukciono
organizatoriaus
–
Savivaldybės administracija (LRV
2014-10-28 nutarimas Nr. 1178).

11. Vykdyti
ankstesnių
metų
rekomendaciją – sudarant Elektrėnų
savivaldybės nekilnojamojo turto
realizavimo planą, atsižvelgti į
patvirtintas nekilnojamojo turto
aukciono sąlygas ir nekilnojamojo
8

turto vertę.
Neįvykdytas Savivaldybės 2018
metų pajamų planas – ilgalaikio
materialiojo
turto
realizavimo
pajamų gauta 423,2 tūkst. Eur
mažiau, negu planuota, 235,4 tūkst.
Eur daugiau nei 2017 metais.

12. Spręsti klausimą dėl sumokėtų iš Stebėjimo po audito,
Savivaldybės biudžeto asignavimų 2019-07-18
darbo
(PVM atskaitos už įsigytas prekes) dokumentas;
grąžinimo į Savivaldybės iždą.
2018-07-31
Elektrėnų
savivaldybės
administracijos
raštas Nr. 03.2-191191.
Elektrėnų vaikų lopšeliui-darželiui
„Drugelis“:
13. Planuojant
Savivaldybės
biudžeto
asignavimus,
vykdyti
Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių biudžetų pajamų ir
išlaidų klasifikacijos reikalavimus –
reikiamus asignavimus planuoti
tinkamoje išlaidų grupėje.

2018-08-02 Įstaigos
raštas
Nr. S-48;
2018-11-13
raštas
Nr. S-69;

12. Vykdoma. 2018 m. Elektrėnų
savivaldybės sporto centras pradėjo
vykdyti
PVM
užskaitą,
kuri
vykdoma mažinant priskaičiuotas
pervesti į biudžetą gyventojų pajamų
mokesčio (GPM) sumas.
2018 m. užskaityta 13494,90 Eur
GPM; 2019 m. – 57040,34 Eur.

13. Taip. Savivaldybės biudžeto
asignavimų sąmatoje materialiojo
turto paprastojo remonto išlaidos
(850,00 Eur) IT įsigijimui numatytos
kitų mašinų ir įrenginių straipsnyje.

Stebėjimo po audito,
2019-03-08
darbo
14. Savivaldybės
biudžeto dokumentas.
14. Vykdoma. Pateikta išlaidų
asignavimus iš įstaigos gautų pajamų
apyskaita 5SB(SP) 2018-01-01 naudoti pagal numatytą paskirtį.
2018-12-31.
15. Spręsti klausimą dėl UAB
„Renola“ skolos išieškojimo teisės
aktų nustatyta tvarka.

15. Vykdoma. Įstaiga pateikė
antstoliui 2018-11-19 raštą Nr. S-73
dėl skolos išieškojimo.

16. Iš gautų pajamų asignavimų
sąmatoje numatyti išlaidas maisto
gaminimui.

16. Vykdoma. Asignavimai
numatomos tam skirtoms išlaidoms.
17. Taip. Sąskaitų skaičius bankuose
optimizuotas.

17. Įvertinti esamų Įstaigos sąskaitų
bankuose poreikį.

18. Taip. Įstaigos vadovo 2018-10-

18. Patikslinti ir papildyti Įstaigos
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viešųjų
pirkimų
taisykles.

organizavimo 2018-08-02 Įstaigos
raštas
Nr. S-48;
2018-11-13
raštas
Nr. S-69;

01 įsakymu nr. V-51 patvirtintas
patikslintas
viešųjų pirkimų
organizavimo ir vykdymo tvarkos
aprašas.

Stebėjimo po audito,
19. Įstaigos viešųjų pirkimų plane 2019-03-08
darbo 19. Taip. Direktorius 2019-02-21
nurodyti pirkimų vykdymo būdą.
dokumentas.
įsakymu Nr. V-11 patvirtino Įstaigos
2019 metų viešųjų pirkimų planą.

20. Įstaigos buhalterinę apskaitą
tvarkyti naudojant kompiuterinę
buhalterinės apskaitos programą.

20. Vykdoma. Vyksta apskaitos
duomenų įkėlimas į apskaitos
programą „Debetas“.

21. Vadovaujantis
atsargumo
principu tvarkyti mokėtinų ir gautinų
sumų buhalterinę apskaitą.

21. Taip. Atliktas beviltiškų gautinų
sumų
nuvertėjimas.
Mokėtinos
sumos
pagrįstos
apskaitos
dokumentais.
22. Taip. Įstaiga 2018-09-26 raštu
Nr. S-53 „Dėl skolų pripažinimo
beviltiškomis“ kreipėsi į Elektrėnų
savivaldybės
administracijos
beviltiškų
skolų
nurašymo
nagrinėjimo komisiją. Skola nurašyta
2018-11-15, buhalterinė pažyma Nr.
549.

22. Kreiptis
į
Savivaldybės
beviltiškų
skolų
nurašymo
nagrinėjimo komisiją dėl leidimo
nurašyti skolas, kurios, tikėtina,
nebus atgautos.

23. Vykdyti Lietuvos Respublikos
biudžeto sandaros įstatymo 5
straipsnio 1 dalies 6 punkto
reikalavimus – užtikrinti, kad
teikiamų
biudžeto
vykdymo
ataskaitų duomenys būtų pagrįsti
apskaitos registrų duomenimis.

23. Taip. 2018 m. I ketvirčio
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos
duomenys atitinka apskaitos registro
duomenis.

24. Užtikrinti, kad į metinės
inventorizacijos
aprašus
būtų
įrašytas visas Įstaigos registruose
apskaitomas turtas, mokėtinos ir
gautinos sumos.

24. Taip. 2018 metų metinė
inventorizacija atlikta pagal 2018-1119 direktoriaus įsakymą Nr. V-70.

Iš 24 teiktų, įvykdyta rekomendacijų – 9, t.y. 37 % , vykdomų – 15, t.y. 63 %, neįvykdytų – 0,
t.y. 0%.
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2018 m. birželio 29 d. audito išvada Nr. 04TI-1 dėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2017 m. ataskaitos
duomenų ir turto naudojimo
Sąlyginė nuomonė dėl Turto ataskaitos duomenų ir turto naudojimo.
Mūsų nuomone,
✓ Elektrėnų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise
valdomo valstybės turto 2017 metų ataskaita parodo tikrą ir teisingą finansinę turto būklę,
yra parengta pagal nustatytos tvarkos reikalavimus.
✓ Elektrėnų savivaldybės konsoliduojamų subjektų grupė visais reikšmingais atžvilgiais 2017
metais savivaldybės turtą valdė, naudojo, disponavo juo teisėtai ir naudojo įstatymų
nustatytiems tikslams, išskyrus nustatytus atvejus:
Negalime patvirtinti įskaitytos į turto nuomos mokestį sumos teisėtumo (2017 m. – 18924,45
Eur), kadangi nuomotojo atlikti veiksmai
1. Neatitinka LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo Nr. VIII-729 15 str. 7 dalies nuostatų, kuriose nurodoma, kad nuomininkui, pagerinusiam
išsinuomotą turtą, už pagerinimą neatlyginama.
2. Neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 26 p. nuostatų, kuriose nurodoma, kad
savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija yra sprendimų priėmimas dėl disponavimo savivaldybei
nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
tvarkos taisyklių nustatymas, išskyrus atvejus, kai tvarka yra nustatyta įstatymuose ar jų pagrindu
priimtuose kituose teisės aktuose.
2018 m. birželio 29 d. audito išvada Nr. 04TI-2 dėl Elektrėnų savivaldybės 2017 m.
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų vertinimo
Besąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio.
Mūsų nuomone, Elektrėnų savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.
2018 m. birželio 29 d. audito išvada Nr. 04TI-3 dėl Elektrėnų savivaldybės 2017 metų
biudžeto vykdymo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų vertinimo
Sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio.
Mūsų nuomone, Elektrėnų savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą, išskyrus nustatytus dalykus:
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✓ negalime patvirtinti 37, 1 tūkst. Eur skolinių įsipareigojimų (finansinės nuomos
(lizingo)) sumos teisėtumo;
✓ negalime patvirtinti 52365,75 Eur paskolos lėšų naudojimo teisėtumo, kadangi
projektas neįtrauktas į finansuojamų iš paskolos lėšų sąrašą8;
✓ Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas – Elektrėnų savivaldybės sporto centras,
kuris užregistruotas pridėtinės vertės mokesčių (PVM) mokėtoju, neišsprendė iki
2017-12-31 klausimo dėl PVM už įsigytas prekes iš Savivaldybės biudžeto
asignavimų atskaitos grąžinimo į Savivaldybės iždą. Įstaigos apskaitos registre
užregistruotas PVM atskaitos likutis 2017-12-31 sudarė 79,44 tūkst. Eur.
2018 m. rugpjūčio 18 d. išvada Nr. 04TI-4 dėl lengvatinės paskolos iki 600 000 eurų ėmimo
investicijų projektui ,,Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“, Saulės g. 2, Elektrėnai, pastato
energetinio efektyvumo didinimas“ finansuoti
Vertinimo tikslas – įvertinti, ar Elektrėnų savivaldybė turi galimybę neviršydama nustatytų
limitų 2018 metais imti paskolą investicijų projekto finansavimui iki 600 000 eurų ir pateikti
Elektrėnų savivaldybės tarybai išvadą dėl paskolos ėmimo.
Išvada. Elektrėnų savivaldybė turi galimybę neviršydama nustatyto limito 2018 metais imti
lengvatinę paskolą – iki 600 000 eurų investicijų projekto ,,Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“,
Saulės g. 2, Elektrėnai, pastato energetinio efektyvumo didinimas“ finansavimui.

2018 m. lapkričio 16 d. ataskaita Nr. 04.A-2 dėl tarpinių finansinių ataskaitų duomenų pagal
2018 m. birželio 30 d. duomenis vertinimo
Vykdydami Elektrėnų savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų patikslintą
veiklos planą, atlikome Elektrėnų savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų 2018 metų I
pusmečio finansinių ataskaitų duomenų vertinimą.
Tikslas – įvertinti 2018 m. I-ojo pusmečio finansinių ataskaitų duomenis subjektų, kuriuose
Kontrolės ir audito tarnyba atliko audito procedūras prieš ketverius ar daugiau metų ir / arba dėl
galimų rizikų nustatymo: Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinės mokyklos (toliau – Kietaviškių
pagrindinė mokykla), Elektrėnų sav. Pylimų lopšelio-darželio (toliau – Pylimų lopšelis-darželis),
Elektrėnų meno mokyklos, Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos (toliau –
Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba), Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus (toliau –
Literatūros ir meno muziejus), Vievio kultūros centro, Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų
globos namų (toliau – Beižionių vaikų globos namai), Elektrėnų sanatorinės mokyklos (toliau –
Sanatorinė mokykla), Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Visuomenės
sveikatos biuras), Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos (toliau – Vievio meno mokykla).
Atlikto vertinimo rezultatų apibendrinimas. Apibendrinant numatytų Savivaldybės
kontrolieriaus pavedime biudžetinių įstaigų tarpinių finansinių ataskaitų pagal 2018-06-30
duomenis, atlikto vertinimo rezultatus ir nustatytas rizikas, nuspręsta atlikti audito procedūras ir
įvertinti, ar visose vertintose biudžetinės įstaigose buhalterinė apskaita tvarkoma visais atvejais
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pagal VSAFAS reikalavimus: kitų paslaugų sąnaudų ir grynojo turto vertės srityse. Nustačius audito
metu kitas rizikas, bus atliktos papildomos audito procedūros.
Audito procedūros atliktos 2018 - 2019 m. finansinio ir teisėtumo audito metu.
2018 m. gruodžio 4 d. ataskaita Nr. 04.A-3 dėl sisteminio veiklos audito
Įvertinus turimus duomenis, prieinama prie išvados, kad Elektrėnų savivaldybėje aktuali
sisteminiam socialinės srities auditui problema (audituotina sritis) yra:
✓ Socialinių paslaugų teikimas / plėtra;
✓ Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra.
Apibendrinus aktualias audituotinas sritis, nustatoma:
✓ audito objektas – socialinių paslaugų teikimas;
✓ audito subjektas – Elektrėnų savivaldybės
administracija, savivaldybės
biudžetinės įstaigos, kiti subjektai;
✓ audito tikslas – įvertinti, ar Elektrėnų savivaldybėje ekonomiškai, efektyviai,
rezultatyviai organizuojamas socialinių paslaugų teikimas;
✓ audituojamas laikotarpis – 2016 metai – 2018 metų pirmas pusmetis. Siekiant
įvertinti pokyčius ir palyginti duomenis, kai kuriais atvejais – ir ankstesnių metų
duomenys.
Išankstinio tyrimo metu taikyti metodai
Tyrimo metu taikyta atranka pagal profesinį sprendimą. Duomenys buvo renkami
taikant dokumentų peržiūrą, anketavimą (klausimynus). Duomenys buvo vertinti palyginamosios
analizės (įvairių laikotarpių; dokumentų), skaičiavimo būdu.
Ekonomiškumas suprantamas kaip minimalus išteklių panaudojimas išlaikant nustatytą
produkto ir / ar teikiamų paslaugų kokybę;
Efektyvumas suprantamas kaip santykis tarp pagaminto produkto ir / ar paslaugų
apimties ir jiems panaudotų išteklių;
Rezultatyvumas suprantamas kaip tikslų pasiekimo lygis, taip pat kaip santykis tarp
pasiekto efekto ir tikslams pasiekti panaudotų išteklių.
Išvada. Socialinių paslaugų plėtros srityje įžvelgiama problema ir audito atlikimo
rizika, kadangi:
1. Elektrėnų savivaldybės administracijos 2016 m. veiklos plane nurodyta, kad socialinių
paslaugų plėtojimui numatytos priemonės infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai Elektrėnų
savivaldybėje; nurodyti projektai, kurių įgyvendinimas vyko iki 2008 metų ir vėliau, tačiau šių
duomenų nėra galimybės įvertinti ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu, nes
Elektrėnų savivaldybės administracija nepateikė duomenų apie įvykdytus projektus iki 2016 metų.
Dėl šios priežasties negalima nustatyti projektų teikiamos naudos socialinių paslaugų plėtrai
Savivaldybėje ir palyginti su šiuo metu vykdoma socialinių paslaugų plėtra.
2. Dalis priemonių / projektų socialinių paslaugų plėtros srityje šiuo metu yra
įgyvendinama, todėl duomenų negalima įvertinti rezultatyvumo požiūriu.
Priežastys, dėl kurių siūloma neatlikti audito
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Išankstinio tyrimo metu nustatyti reikšmingi audito atlikimo rizikos veiksniai,
nurodyti išankstinio tyrimo dalyje ,,Projektų, vykdomų socialinių paslaugų plėtros srityje, analizė“;
yra rizika, kad nebus sukurta audito pridėtinė vertė.
Išvada. Tikslinga atlikti veiklos auditą socialinių paslaugų plėtros srityje, kai bus
įmanoma įvertinti duomenis ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.
V. KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS
Svarbi Tarnybos veiklos funkcijų dalis yra teikiamos rekomendacijos, užtikrinančios
Savivaldybės turto ir lėšų teisėtą, efektyvų, ekonomišką ir rezultatyvų naudojimą. Pateiktų
rekomendacijų įgyvendinimas didina pridėtinę audito vertę, stiprina išorės audito reikšmę
Savivaldybėje.
Atlikus 2018 metais audituotiems subjektams teiktų rekomendacijų įgyvendinimo
apibendrinimą, nustatyta, kad 2018 m. teiktos 24 rekomendacijos, iš kurių įvykdytos yra 9 (37%),
vykdomų – 15 (63 %), neįvykdytų – 0 ( 0 %).
Pažymime, kad pateiktos tik tos rekomendacijos, kurios išdėstytos auditų ataskaitose ir kurių
nebuvo galima įgyvendinti audito metu. Siūlymus taisyti klaidas ir neatitikimus teikiame visų
auditų metu ir daugelį jų audituojami subjektai taiso nedelsdami, kad išorės vartotojams būtų
pateikta kiek įmanoma teisingesnė ir išsamesnė informacija.
Prie vykdomų rekomendacijų priskiriamos tos rekomendacijos, kurių vykdymo terminas /
procesas Ataskaitos rengimo / teikimo metu dar nesibaigė arba jas būtina vykdyti nuolat.
VI. TARNYBOS VEIKLOS VEIKSMINGUMAS IR TOBULINIMAS
Tarnybos veiklos veiksmingumas matuojamas atlikto darbo apimtimi, pasiektais rezultatais
ir jų teigiamu poveikiu. Pasiektus veiklos rezultatus Tarnyba pateikė ankstesniuose šios veiklos
ataskaitos skyriuose.
Audito veiksmingumas pasireiškia tuo, kad apie audito metu nustatytas klaidas, netikslumus
ir kitus trūkumus informuotas audito subjektas juos ištaiso ir finansinėse ataskaitose išvengiama
esminių iškraipymų.
Tarnybos veikla nuolat tobulinama, naudojamasi gerąja praktika.

Savivaldybės kontrolierė

Danguolė Kliucevičienė
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