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1. Savivaldybės kontrolieriaus žodis
Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Elektrėnų savivaldybės
(toliau – Savivaldybė) tarybai atskaitingas juridinis asmuo. Tarnyba yra kontrolės ir audito institucija,
prižiūrinti, 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. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo,
objektyvumo ir profesionalumo principais.
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas ir suteiktus
įgaliojimus, Tarnyba atlieka finansinius ir veiklos auditus Savivaldybės administravimo subjektuose
bei Savivaldybės valdomose įmonėse. Kartu su finansiniais auditais, kurių tikslas – finansinių ataskaitų
duomenų vertinimas ir nepriklausomos nuomonės pareiškimas, taip pat yra atliekamas ir teisėtumo
auditas – audituojamojo subjekto lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimas. Veiklos auditai atliekami siekiant įvertinti
audituojamų subjektų viešojo ir vidaus administravimo veiklą, lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir
disponavimo jais ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą. Audito metu audituotam subjektui
pateikiamos rekomendacijos, padedančios tobulinti veiklą.
Savivaldybės kontrolės ir audito Tarnyba auditus atlieka vadovaudamasi Valstybinio audito
reikalavimais, Tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais. Tarnybos darbas ir teisės
aktais nustatytų funkcijų įgyvendinimas organizuojamas vadovaujantis Tarnybos kontrolieriaus
parengtu metiniu veiklos planu.
Tarnybos veiklos 2020 m. ataskaita parengta ir teikiama Savivaldybės tarybai vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamentu
ir Tarnybos nuostatais. Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie pagrindinius Tarnybos 2020 m.
atliktus darbus ir pasiekimus.
Tarnyboje daugiau nei pusę viso ataskaitinio laikotarpio dirbo tik vienas valstybės tarnautojas
(Tarnyboje yra dvi valstybės tarnautojų pareigybės). 2020 m. Lietuvos Respublikoje buvo paskelbtas
karantinas, todėl Tarnyba turėjo modifikuoti audito procedūras, organizuoti darbus nuotoliniu būdu.
Tarnyba savo veikloje vadovavosi ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais.
Tarnybos valstybės tarnautojai jaučia asmeninę atsakomybę už įstaigos veiklos rezultatus bei
siekia kurti

kuo didesnę naudą

Savivaldybės bendruomenei.

Darnus ir konstruktyvus

bendradarbiavimas su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu padėjo tinkamai parengti ir
pakoreguoti veiklos planus, tobulinti veiklą bei siekti veiklos rezultatų gerinimo.

4
2. Organizacinė veikla
Tarnyba veiklą organizuoja vadovaudamasi suderintu1 su Savivaldybės tarybos Kontrolės
komitetu bei Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu patvirtintu veiklos planu. Savivaldybės
kontrolierius, organizuodamas Tarnybos darbą, leidžia įsakymus ir pavedimus dėl auditų atlikimo,
organizuoja valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą.
Tarnybos 2020 m. veiklos planas buvo patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus 2019 spalio 29
d. įsakymu Nr. 04V-3, veiklos planui 2019 m. spalio 29 d. pritarė Savivaldybės tarybos Kontrolės
komitetas (protokolas Nr. VI.KK-6).
2020 m. Tarnyba, vadovaudamasi veiklos planu, atliko Elektrėnų savivaldybės 2019 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais auditą,
nekilnojamojo turto valdymo Elektrėnų savivaldybėje veiklos auditą, Elektrėnų sav. Vievio meno
mokykloje 2017-2019 metais gautų paramos lėšų naudojimo vertinimą ir 2020 m. IV ketvirtį pradėjo
Elektrėnų savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, lėšų ir turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo jais bei ribotos apimties finansinį ir veiklos auditą Elektrėnų lopšelyje-darželyje
„Pasaka“.
2020 m. vadovaudamasi veiklos planu ir atsižvelgdama į Savivaldybės administracijos
raštus2,3,4,5,6, Tarnyba vykdydama kontrolės funkcijas pateikė 6 išvadas: „Dėl Elektrėnų savivaldybės
skolinimosi galimybių“, „Dėl Elektrėnų savivaldybės finansinio pagrįstumo 2020 metais imti
1 580 000 eurų trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto“, „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2019 metų
konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei turto naudojimo“, „Ilgalaikės
paskolos garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ galimybės
vertinimas“, Dėl ilgalaikės paskolos iki 998 930 Eur 10 metų laikotarpiui ėmimo investicijų
projektams įgyvendinti“, „Dėl ilgalaikės paskolos iki 824,00 tūkst. Eur 10 metų laikotarpiui ėmimo
investicijų projektams įgyvendinti“. Išvados buvo pateiktos Savivaldybės tarybai.
Tarnyba 2020 m. patvirtino Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vidaus kontrolės
politikos aprašą Tarnyboje buvo parengti 4 įsakymai personalo klausimais, 4 įsakymai veiklos
klausimasis. Taip pat parengti ir išsiųsti 49 raštai įvairiais Tarnybos veiklos klausimais, gautas 75
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 3 punktas.
Elektrėnų savivaldybės administracijos 2020 m. kovo 24 d. raštas Nr. 03.2-10-482 „Dėl išvados pateikimo“.
3 Elektrėnų savivaldybės administracijos 2020 m. balandžio 7 d. raštas Nr. 03.2-19-550 „Dėl išvados trumpalaikei paskolai
iš valstybės biudžeto imti“.
4 Elektrėnų savivaldybės mero 2020 m. rugpjūčio 5 d. raštas Nr. 01.2-19-214 „Dėl išvados ilgalaikei paskolai imti
projektams „Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ pastato, unikalus Nr. 4400-2001-2911, Šviesos g. 7, Vievis,
modernizavimas“ ir „Semeliškių gimnazijos pastato, unikalus Nr. 7993-2006-8035, Trakų g. 73, Semeliškės,
modernizavimas“ vykdyti“.
5 Elektrėnų savivaldybės mero 2020 m. rugpjūčio 6 d. raštas Nr. 01.2-19-215 „Dėl išvados ilgalaikei paskolai imti“.
6 Elektrėnų savivaldybės mero 2020 m. rugpjūčio 6 d. raštas Nr. 01.2-19-218 „Dėl išvados dėl ilgalaikės paskolos
garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“.
1
2
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raštas. Tarnybos valstybės tarnautojai pagal poreikį dalyvavo pasitarimuose, Savivaldybės tarybos ir
komitetų posėdžiuose, Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje, savivaldybių kontrolierių
pasitarimuose.
Vykdant Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planą ir
vadovaujantis teisės aktais7 Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui periodiškai (kiekvienam
ketvirčiui pasibaigus) teikta informacija8 apie Tarnybos veiklos plano vykdymą.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengta Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
2019 metų veiklos ataskaita, kuri Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka
buvo pateikta Savivaldybės tarybai ir jai buvo pritarta tarybos sprendimu9.
Tarnybos veiklos planui 2020 m. spalio 25 d. protokolu Nr. VI.KK-8 ir 2020 m. spalio 27
d. protokolu Nr. VI.KK-10 pritarus Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, Tarnybos 2021 m.
veiklos planas patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus 2020 lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 04V-1 „Dėl
Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos plano patvirtinimo“. Prieš tai
su veiklos plano projektu buvo supažindintas Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus
audito skyrius. Patvirtintas 2020 metų Tarnybos veiklos planas buvo pateiktas Valstybės kontrolei10.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengtas ir suderinus su Vilniaus regiono valstybės archyvu,
patvirtintas Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. dokumentacijos planas 11, su
šiuo archyvu suderintas ir Savivaldybės kontrolieriaus patvirtintas 2018-2019 metų nuolat saugomų
dokumentų apyrašas Nr. 1 bei parengtas ir Archyvui pateikta 2018-2019 m. Tarnybos veiklos istorija
ir dokumentų sutvarkymo pažyma. O taip pat saugojimui sutvarkytos Tarnybos 2020 metų dokumentų
bylos.
2020 metais atlikta Elektrėnų savivaldybės elektroninėje svetainėje12 pateiktos
informacijos inventorizacija, atnaujinta informacija pagal teisės aktų reikalavimus ir parengta nauja
aktuali informacija apie Tarnybos veiklą, pateiktos atliktų auditų ataskaitos ir išvados, paskelbtos visų
2020 metais atliktų auditų ir vertinimų ataskaitos ir išvados. Iš viso per metus svetainėje paskelbtų
dokumentų skaičius – 9 (3 ataskaitos, 6 išvados), palyginimui (1 pav.): 2019 m. paskelbtų dokumentų
skaičius – 6 (2 ataskaitos, 4 išvados); 2018 m. paskelbtų dokumentų skaičius – 6 (3 ataskaitos, 3
išvados).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 7 punktas. Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento
(2021 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. VI.TS-66) 136.7 papunktis.
8 2020 m. sausio 10 d. raštas Nr. 04.2-2 „Dėl veiklos plano vykdymo“. 2020 m. liepos 28 d. raštas Nr. 04.2-38 „Dėl 2020 m. II ketv.
veiklos plano vykdymo“. 2020 m. spalio 13 d. raštas Nr. 04.2-52 „Dėl III ketvirčio veiklos plano vykdymo“.
9 Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. VI.TS-213 „Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos ir savivaldybės kontrolieriaus 2019 metų veiklos ataskaitai“.
10
2020 m. lapkričio 26 d. raštas Nr. 04.2-60 „Dėl tarnybos 2021 metų veiklos plano pateikimo“.
11 2020 m. spalio 16 d. Nr. 04.B-1.
12 https://www.elektrenai.lt
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Visų Lietuvos savivaldybių kontrolės ir audito tarnyboms pritarus (tarp jų ir Elektrėnų
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai), 2020 m. gruodžio 22 d. su Europos socialinio fondo
agentūra buvo pasirašyta projekto „Auditų dokumentavimo ir analizės informacinės sistemos (ADAIS)
diegimas savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų (SKAT) veikloje“ (kodas Nr. 10.1.1-ESFA-V-91201-0043) finansavimo sutartis. Projektą siekta įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis, tačiau
Europos socialinio fondo agentūra 2021 m. birželio 16 d. informavo Savivaldybių kontrolierių
asociaciją, jog atsižvelgiant į tai, kad nėra galimybių sėkmingai įgyvendinti projektą, pasiekti numatytą
projekto tikslą, uždavinį ir rezultatus, priimtas sprendimas nutraukti projekto finansavimo sutartį.
3. Tarnybos veikla, rodikliai ir tikslų įgyvendinimas
3.1. Misija, vizija, vertybės
Tarnybos misija – padėti Elektrėnų savivaldybei tinkamai valdyti lėšas ir turtą. Skatinti
Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektus gerinti veiklos kokybę.
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.
Elektrėnų kontrolės ir audito tarnybos vertybės:
- Profesionalumas – būti savo srities profesionalais, nuolat tobulinti profesines žinias, kelti
profesinę kvalifikaciją. Atliekant kasdienį darbą, būti nepriklausomais ir sąžiningais, teikti pirmenybę
profesinėms žinioms, o ne emocijoms.
- Novatoriškumas – nuolat domėtis naujovėmis ir jas diegti savo darbe, taikyti
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pažangiausius darbo metodus bei technologijas.
- Efektyvumas – atliekant kasdienį darbą, nuolat siekti efektyvaus išteklių naudojimo ir
veiklos efektyvumo didinimo.
- Nauda bendruomenei – siekti, kad atliekamas darbas suteiktų apčiuopiamą naudą
Savivaldybės bendruomenei.

Profesionalumas

Nauda
bendruomenei

Novatoriškumas

Efektyvumas
2 pav. Elektrėnų kontrolės ir audito tarnybos vertybės
Tarnybos valstybės tarnautojų misijos ir vizijos suvokimas, vertybių puoselėjimas leidžia į
darbą žvelgti kūrybiškai, nuolat tobulėti, siekti veiklos efektyvumo didinimo bei užtikrinti nustatytų
prioritetinių sričių kokybišką auditą.
3.2. Tarnybos 2020 m veiklos vertinimo rodiklių vykdymas
Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2020 m. veiklos planą vykdė 128,6 %.
Tarnybai Elektrėnų savivaldybės strateginiame veiklos plane buvo nustatytas programos
(01 „Savivaldybės valdymo programa“) priemonės 01.01.01.03 „Kontrolės ir audito tarnybos
finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas“ tikslo vertinimo kriterijus (rezultato
kriterijus) - atlikti auditai, patikrinimai, teiktos išvados savivaldybės tarybai, išnagrinėtų skundų
skaičius - 7, o įvykdymas - 9.
Pažymėtina, jog 2020 metų tikslo vertinimo kriterijus (rezultato kriterijus) viršytas, nors
Tarnyboje daugiau nei pusę ataskaitinio laikotarpio nebuvo užpildytos visos pareigybės.
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3.3. Tarnybos darbuotojai
Per ataskaitinį laikotarpį Tarnyboje buvo dvi pareigybės: savivaldybės kontrolierius ir
vyriausiasis specialistas. Nuo 2020 m. birželio 23 d. iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos savivaldybės
kontrolieriaus pareigybė buvo laisva. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu13 vyriausioji
specialistė buvo laikinai perkelta į įstaigos vadovo – Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
savivaldybės kontrolieriaus pareigas. Daugiau nei pusę ataskaitinio laikotarpio Tarnyboje dirbo tik
viena valstybės tarnautoja.
Tarnybos darbuotojai nuolat tobulina žinias, kelia kvalifikaciją, domisi gerąja praktika
audito srityje ir ją pritaiko savo kasdieniame darbe. 2020 m. Tarnybos darbuotojai dalyvavo šiuose
mokymuose: „Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir
paramos lėšų skyrimo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse dirbantiems valstybės tarnautojams“
(8 akad. val.); „Savivaldybių kontrolierių asociacijos seminaras-konferencija Lietuvos savivaldybių
kontrolės ir audito tarnybų darbuotojams“ (5 akad. val.); „Ruošiantis finansinių metų pabaigai viešojo
sektoriaus subjektuose: 2020 m. teisės aktų pakeitimų apžvalga“ (8 akad. val.). Per ataskaitinį laikotarpį
iš viso išklausyta 21 akademinė valanda mokymų.
Tarnyba nuolat bendradarbiauja su kitų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis,
Savivaldybių kontrolierių asociacija, Lietuvos Respublikos valstybės kontrole bei kitomis
institucijomis.
Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. VI.TS-160 „Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės
ir audito tarnybos vyriausiosios specialistės Ritos Trepeikos laikino perkėlimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas esant
tarnybiniam būtinumui ir pareiginės algos koeficiento nustatymo“.
13
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3.4. Auditai ir išvados
Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba prižiūri, 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 kiekvienais metais
iki liepos 15 dienos parengia14 ir Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka
pateikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio. 2020 metais Tarnyba atliko 2019 m. konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinių bei turto naudojimo auditą. Audito metu vertintas Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinys, kuris buvo sudarytas 36 savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų
finansinių ataskaitų pagrindu. Vertinti Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio duomenys, kurie buvo parengti 38 subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų pagrindu.
Lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisėtumo klausimai nagrinėti pagal rizikas atrinktose
audituoti srityse.
Atlikus auditą, buvo pateikta besąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės konsoliduotųjų
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, besąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio ir sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams. Mūsų
nuomone, išskyrus žemiau nurodytus neatitikimus, Elektrėnų savivaldybės konsoliduojamų viešojo
sektoriaus subjektų grupė visais reikšmingais atžvilgiais 2019 metais Savivaldybės lėšas ir turtą valdė,
naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų nustatytiems tikslams. Pagrindas sąlyginei
nuomonei dėl Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir
jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams: nustatyti kiekybiškai nereikšmingi neatitikimai žemesnio
lygio viešojo sektoriaus subjektų turto naudojimo ir apskaitos srityse dėl Savivaldybės biudžeto lėšų
planavimo, jo vykdymo ir teisės aktų reikalavimų laikymosi; kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos
tvarkymo pagal teisės aktų reikalavimus; pagal panaudos sutartis perduoto turto naudojimo ir sutarties
įsipareigojimų vykdymo nepakankamos kontrolės; nebaigtos statybos objektų naudojimo ir jų apskaitos
pagal teisės aktų reikalavimus; atliktų nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkomųjų statybos darbų
registravimo nekilnojamojo turto kadastre; nebaigtos statybos metinės inventorizacijos atlikimo;
Savivaldybės turto ataskaitoje pateiktos informacijos teisingumo ir kt. Audito metu nustatyti
neatitikimai ir rekomendacijos juos ištaisyti audituotiems subjektams buvo išdėstyti jiems pateiktose
ataskaitose, o grupės audito rezultatai pateikti audito ataskaitoje ir audito išvadoje. Išsami informacija
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktas.

10
apie rekomendacijas ir audito išvadas pateikta interneto svetainėje15.
Bendradarbiavimo su Valstybės kontrole susitarimo pagrindu, 2020 m. buvo atliktas
Nekilnojamojo turto valdymo Elektrėnų savivaldybėje veiklos auditas (toliau - Nekilnojamojo turto
auditas), kurio tikslas – įvertinti, ar Savivaldybių nekilnojamojo turto valdymo kryptys sudaro
galimybes spręsti šio turto valdymo problemas, o turtas naudojamas siekiant tenkinti visuomenės
interesus.
Nekilnojamojo turto audito metu kai kuriais atvejais buvo taisomi nustatyti neatitikimai, tuo
sukuriant didesnę Nekilnojamojo turto audito pridėtinę vertę ir skatinant audituojamuosius subjektus
aktyviai dalyvauti Nekilnojamojo turto audito procese.
Nekilnojamojo turto audito metu nustatyti dalykai suponavo išvadas, kad ne visais atvejais
Elektrėnų savivaldybės nekilnojamasis turtas valdomas efektyviai. Dėl šios priežasties pateikta
rekomendacijų (žr. šios ataskaitos priedą), kurias įgyvendinant tobulinamas nekilnojamojo turto
valdymas Elektrėnų savivaldybėje.
Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko audito procedūras, kurios buvo
suplanuotos kaip Savivaldybės 2019 m. finansinio (teisėtumo) audito dalis, Elektrėnų sav. Vievio meno
mokykloje ir nustatė, kad mokykla 2017-2019 metais gautų paramos lėšų buhalterinę apskaitą tvarkė
pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo reikalavimus. Paramos lėšos buvo
naudojamos atlikus viešuosius pirkimus. Mokykla nevykdė Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 50 punkto reikalavimų - iš gautų paramos lėšų
išlaidų sąmata nebuvo sudaroma ir tvirtinama vadovo. Mokykla ne visais atvejais derino paramos lėšų
planavimą ir panaudojimą su mokyklos taryba. Nepakankamai viešino paramos lėšų panaudojimą
mokyklos visuomenei. Paramos lėšų gavimo ir panaudojimo buhalterinė apskaita buvo tvarkoma pagal
VSAFAS reikalavimus. Mokyklos Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2019-12-31 duomenis gautos
paramos lėšų likutis yra teisingas ir atskleistas pagal VSAFAS reikalavimus. 2017-2019 metais paramos
lėšos buvo panaudotos mokyklos veiklai vykdyti. Mokykla visas pateiktas rekomendacijas įgyvendino.
2020 m. IV ketvirtį buvo pradėti Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
jais finansinis ir teisėtumo auditas. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, vadovaujantis viešojo
sektoriaus subjektų finansinio ir teisėtumo audito atlikimą reglamentuojančiais teisės aktais, pradėti
audito planavimo darbai, informacijos, dokumentų rinkimas, duomenų analizė, duomenų tikslinimas
bei rinkimas, testų parengimas, ankstesnių audito rekomendacijų vykdymo vertinimai.
2020 m. IV ketvirtį buvo pradėti ribotos apimties finansinio ir veiklos audito Elektrėnų
lopšelyje-darželyje „Pasaka“ audito procedūrų planavimo darbai, atliktas 9 mėnesių veiklos rezultatų
15

https://www.elektrenai.lt
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vertinimas, klausimyno parengimas, informacijos, dokumentų rinkimas, duomenų analizė, duomenų
tikslinimas bei rinkimas, testų parengimas.
Audituotiems subjektams 2020 metais pateikta 50 rekomendacijų, iš kurių 4 rekomendacijų
įgyvendinimo terminas nesuėjo, 1 rekomendacija neįvykdyta (pasiruošta ją vykdyti) dėl nevykdytos
veiklos (nuo audituoto subjekto nepriklausančios aplinkybės), 42 rekomendacijos įgyvendintos, 1
rekomendacija įgyvendinta ne pilna apimtimi, 2 rekomendacijos neįgyvendintos (planuojamos
įgyvendinti artimiausiu metu ir/arba gavus finansavimą). Rekomendacijų įgyvendinimo procentas,
įvertinant tai, kad dalies rekomendacijų įgyvendinimo terminai nėra suėję, – 95,7 %.

4 pav. 2020 m. rekomendacijų įgyvendinimas
1
4
2
Pilnai įgyvendintos
Įvykdytos iš dalies

Nesuėjo terminas

43

Neįvykdytos

Detali audituotoms įstaigoms ir institucijoms 2020 metais pateiktų audito rekomendacijų
įgyvendinimo lentelė pateikta šios ataskaitos priede.
Tarnybos per ataskaitinį laikotarpį Elektrėnų savivaldybės tarybai pateiktos išvados trumpai
pristatomos 1 lentelėje.
1 lentelė
Dėl ko teikiama išvada

Išvadoje konstatuota

Dėl Elektrėnų savivaldybės skolinimosi Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2020 metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų rodiklių
galimybių (2020-04-08 Nr. 04TI-1)

patvirtinimo įstatymu nustatytą Savivaldybės skolos
ir skolinimosi likučius, Savivaldybė turi galimybę
2020 metais imti iki 596,7 tūkst. Eur paskolą
investiciniams projektams finansuoti.
Dėl
Elektrėnų
savivaldybės
finansinio Įvertinus Elektrėnų savivaldybės biudžeto finansines
pagrįstumo 2020 metais imti 1 580 000 eurų galimybes valstybės lygios ekstremaliosios situacijos
trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto (2020- metu vykdyti biudžeto pajamų ir asignavimų
finansavimo planus, nustatyta, kad Elektrėnų
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04-15 Nr. 04TI-2)

Dėl Elektrėnų savivaldybės 2019 metų
konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinių bei turto naudojimo (2020-0701 Nr. 04TI-3)

Ilgalaikės paskolos garantijos suteikimo
uždarajai
akcinei
bendrovei
„Elektrėnų
komunalinis ūkis“ galimybės vertinimas (202008-11 Nr. 04TI-4)

Dėl ilgalaikės paskolos iki 998 930 Eur 10 metų
laikotarpiui ėmimo investicijų projektams
įgyvendinti (2020-08-11 Nr. 04TI-5)
Dėl ilgalaikės paskolos iki 824,00 tūkst. Eur 10
metų laikotarpiui ėmimo investicijų projektams
įgyvendinti (2020-08-11 Nr. 04TI-6)

savivaldybė gali kreiptis į Lietuvos Respublikos
finansų ministeriją dėl trumpalaikės paskolos
laikinam biudžeto pajamų trūkumui padengti
1 580 000 Eur iš valstybės biudžeto sutikimo.
Mūsų nuomone: Elektrėnų savivaldybės 2019 metų
konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas
pagal
Lietuvos
Respublikos
teisės
aktus,
reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą; 2019 metų
Elektrėnų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Elektrėnų
savivaldybės 2019 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę,
2019 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius
ir pinigų srautus pagal Lietuvos respublikos viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartus; išskyrus mūsų išvadoje apibūdintą dalykų
poveikį, dėl ko pareikšta sąlyginė nuomonė dėl
Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams, Elektrėnų
savivaldybės konsoliduotųjų viešojo sektoriaus
subjektų grupė visais reikšmingais atžvilgiais 2019
metais Savivaldybės lėšas ir turtą valdė, naudojo,
disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų
nustatytiems tikslams.
Elektrėnų savivaldybė, 2020 metais neviršydama
Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyto
garantijų
limito,
turi
galimybę
prisiimti
įsipareigojimus, suteikdama iki 1000,0 tūkst. Eur
ilgalaikės paskolos iki dešimties metų garantiją
uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis
ūkis“ šilumos tiekimo trasai su įranga pirkti.
Elektrėnų savivaldybės taryba gali neviršydama
Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų
skolinimosi limitų, priimti sprendimą imti iki 998 930
Eur ilgalaikę paskolą 10 metų laikotarpiui investicijų
projektams finansuoti.
Elektrėnų savivaldybės taryba gali neviršydama
Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų
skolinimosi normatyvų priimti sprendimą imti iki
824,00 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą 10 metų
laikotarpiui investicijų projektams finansuoti,
bendrajam finansavimui užtikrinti.

3.5. Tarnybos veiklos kryptys ir prioritetai
Tarnybai keliami reikalavimai įpareigoja atlikti aukšto kokybinio lygio auditus, nuolat
siekti kuriamų rezultatų poveikio didinimo, profesinės kompetencijos kėlimo, pažangių vadybos
metodų naudojimo, nuolatinio Tarnybos veiklos efektyvumo didinimo. Sieksime visų audito
rekomendacijų įgyvendinimo, nuolat stebėsime įgyvendinimo pažangą audituojamuose subjektuose.
Viešindami darbo rezultatus, naudosime įvairius informacijos teikimo šaltinius, sieksime kuo aiškesnio
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informacijos pateikimo. Sieksime prisidėti prie teigiamų pokyčių Savivaldybėje, lemiančių skaidrų,
racionalų ir ekonomišką išteklių valdymą. Taip pat sieksime didesnio pasitikėjimo Tarnyba, nuolatinio
įstaigos autoriteto didinimo.
Tarnybos veikla, darbo rezultatai (ataskaitos ir išvados, kita informacija) pateikiama
Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje16.
4. Finansinės veiklos ataskaita
Elektrėnų savivaldybės taryba Savivaldybės biudžete nustato17 Elektrėnų savivaldybės
kontrolės ir audito Tarnybai skiriamų asignavimų dydį. Tarnybos veiklos plano vykdymui 2020 m.
Savivaldybės tarybos patvintame biudžete18 buvo numatyta 61 270 Eur asignavimų. 2020 m. buvo
panaudota 80,6 % asignavimų – 49359,07 Eur. Tarnybos darbuotojų darbo užmokesčiui panaudota
44 015,02 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 638,19 Eur, prekėms ir paslaugoms – 851,47 Eur,
socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 542,62 Eur, turtui įsigyti – 3311,77 Eur.
Ataskaitiniu laikotarpiu Tarnybos buhalterinę apskaitą tvarkė Savivaldybės administracijos
Finansų ir strateginio planavimo skyrius. Savivaldybės administracija taip pat atliko Tarnybos ūkinį
aptarnavimą.

Savivaldybės kontrolierius

16

Egidijus Šinkūnas

https://www.elektrenai.lt
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 27 straipsnio 3 dalis.
18 Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. VI.TS-26 „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2020 metų
biudžeto patvirtinimo“.
17
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Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos
Priedas

ELERTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
AUDITUOTOMS ĮSTAIGOMS IR INSTITUCIJOMS 2020 METAIS PATEIKTŲ AUDITO REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS
2021 m. rugsėjo __ d.
Elektrėnai

1

2

3

Iki kada
planuojama
įgyvendinti

1
I

Pateiktos rekomendacijos

Įvykdymas

Eil.
Nr.

2

3

4

Nustatyta poauditinio stebėjimo metu
5

2020-04-03 audito ataskaita Nr. 04.A-1 „Dėl Nekilnojamojo turto valdymo Elektrėnų savivaldybėje veiklos audito rezultatų“
Patikslinti
Elektrėnų
savivaldybės taip
Iki
Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020-01-29 sprendimas Nr. VI.TS-21 „Dėl Elektrėnų
nekilnojamojo turto valdymo strategiją.
2020-09- savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos patvirtinimo“.
01
Atlikti Savivaldybės bendruomenės teiktų taip
Nuolat
Savivaldybės administracija nagrinėja visus gautus gyventojų ar bendruomenių pasiūlymus.
pasiūlymų ir pastabų dėl Turto valdymo
Nustatyta, kad Kazokiškių ir Kietaviškių bendruomenės kreipėsi pagalbos ir teikė pasiūlymus
analizę ir atsižvelgti į pastabas ir pasiūlymus
įgyvendinant ES projektus, pritaikant erdves bendruomenių veiklai.
priimant sprendimus dėl Turto valdymo.
Iki
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio taip
Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. VI.TS-290 „Dėl
turto ataskaitoje detalizuoti informaciją apie
2020-12- Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir
Turto apimtis, pateikti duomenis apie Turto
disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
31
išlaikymo
sąnaudas,
Turto
valdymo
Nustatyta, kad ataskaitoje informacija apie Savivaldybės nekilnojamojo turto judėjimą pagal
efektyvumo rodiklius, palyginti rodiklius tarp
turto gavėjus, turto pavadinimą, buvimo vietą ir kitus požymius pateikiama užpildant aprašo
institucijų, taip pat pateikti informaciją apie
2–8 lenteles.
Turto sandorių būklę bei nekilnojamojo turto
panaudojimą. Turto valdymo tvarkoje
numatyti
Turto
ataskaitų
paskelbimą
Savivaldybės interneto svetainėje.
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Kiekvienais
metais, po
audito
ataskaitos
pateikimo
Iki
2020-1231

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. VI.TS-290 patvirtinto
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 9 punktas. Nustatyta, kad gavus Tarnybos išvadą, Turto
ataskaita teikiama tvirtinti Savivaldybės tarybai.

taip

Iki
2020-05-31

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. VI.TS-291 „Dėl
Elektrėnų savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir
naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Panaudos gavėjui vykdyti Savivaldybės Turto
panaudos sutartyse numatytus įsipareigojimus.

taip

Savivaldybės Turto panaudos sutartyse įrašytos panaudos gavėjo pareigos.
Nustatyta, kad buvo peržiūrėta, atnaujinta 11 panaudos sutarčių.

8

Papildyti esamą arba patvirtinti atskirą Turto
naudojimo
tvarką,
kuria
vadovaujantis
Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis
turtas pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu
(negalimu) naudoti, joje nurodyti, kad Turto
valdytojas, gavęs valdytojo sudarytos komisijos
siūlymą priima sprendimą dėl Turto pripažinimo
nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti,
kuriame turi nurodyti konkrečias priežastis: jei
Turtą dar galima naudoti - siūlymą Turtą
panaudoti, nurodant panaudojimo būdą; jei Turto
negalima panaudoti - siūlymą nurašyti, išardyti ir
likviduoti arba nurašyti ir likviduoti. Tvarkoje
nustatyti Turto likvidavimo liekamųjų medžiagų
naudojimo tvarką.

ne

Nuolat, po
audito
ataskaitos
pateikimo.
Iki
2020-09-01

9

Priimti atitinkamus sprendimus dėl Elektrėnų
savivaldybėje esančio nenaudojamo veikloje

taip

Nuolat, po
Audito
ataskaitos

Savivaldybės administracija nagrinėja nenaudojimo turto galimus panaudojimo būdus ir
teikia klausimus svarstyti tarybai (dėl turto panaudos, nuomos ar pardavimo).
Nustatyta, kad nenaudojamas Beižionių vaikų globos namų pastatas dabar naudojamas.

4

Teikti Savivaldybės Turto ataskaitas svarstyti
Savivaldybės tarybai.

taip

5

Elektrėnų
savivaldybės
tarybai
priimti
sprendimus dėl patikėjimo teise valdomo Turto.
Turtą perduoti patikėjimo teise valdyti turto
perdavimo-priėmimo aktais.
Paskirti atsakingą asmenį už Turto panaudos
sutarčių vykdymo kontrolę

taip

7

6

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. VI.TS-297 „Dėl
Elektrėnų savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. VI.TS – 22 „Dėl
Elektrėnų savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (pripažintas netekusiu galios Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 31
d. sprendimu Nr. VI.TS-60 „Dėl Elektrėnų savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“)
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arba Savivaldybės funkcijoms vykdyti Turto.

pateikimo.

Pastato patalpose vykdoma vaikų dienos centro ir Beižionių bendruomenės veikla.
Savivaldybės nenaudojami trys objektai buvo parduoti.
Dar 4 aukcionai dėl NT pardavimo vyks šių metų gegužės 13-27 d.
Administracijos nenaudojamo turto eksploatacijos kaštai nuolat apskaitomi.
Administracijos nenaudojamam turtui dalis išlaidų apskaitoma atskirai kiekvienam vienetui
tai yra palūkanų sąnaudos (4 vnt. nenaudojami butai Semeliškių g. 33-13; 33-14; 33-15; 3316 Vievis) ir dalis išlaidų apskaitoma bendroje sąskaitoje tai yra komunalinės paslaugos
(4vnt. nenaudojami butai Semeliškių g. 33-13; 33-14; 33-15;33-16 Vievis). Už komunalinės
paslaugas pagal kiekvieną butą bendra suma gaunama iš Elektrėnų komunalinio ūkio.
Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. VI.TS-58 „Dėl
Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai
nežinomi), nustatymo, apskaitymo, dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais
ir perėmimo savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10

Savivaldybės
funkcijoms
vykdyti
nenaudojamam Turtui apskaityti eksploatacijos
kaštus.

taip

Nuolat, po
Audito
ataskaitos
pateikimo.

11

Nustatyti tvarką dėl Turto, kuris neturi savininko
(ar
savininkas
nežinomas),
nustatymo,
apskaitymo ir dokumentų pateikimo pripažinti
statinius bešeimininkiais.

taip

Iki
2020-0901

12

Apskaityti ir inventorizuoti visą Savivaldybės
Turtą, kuris neturi savininko (-ų) arba kurio
savininkas (-ai) nėra žinomas (-i).

taip

Iki
2020-12-31

Kai turtas teismo sprendimu pripažįstamas Savivaldybės nuosavybėn, atliekami jo
kadastriniai matavimai ir įregistruojama turto nuosavybė.
Bešeimininkis turtas apskaitomas vadovaujanti LRV 2004-05-26 nutarimu Nr. 634.
VĮ Turto bankui leidus surašomi patvirtintos formos apskaitos aktai.
Turto, kuris neturi savininko, apskaitos sąraše 2021-03-31 įrašų nėra.

taip

Iki
2020-0901

taip

Nuolat, po
Audito
ataskaitos
pateikimo.

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. VI.TS – 22 „Dėl
Elektrėnų savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (pripažintas netekusiu galios Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 31
d. sprendimu Nr. VI.TS-60 „Dėl Elektrėnų savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. VI.TS-83 „Dėl
Elektrėnų savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Savivaldybėje pagal poreikį turtas išsinuomojamas vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų
įstatymo nuostatomis.
Nustatyta, kad Savivaldybė išsinuomojusi 1 objektą.

13

14

Registruotiną Turtą, kuris neturi savininko (ar
savininkas
nežinomas)
užregistruoti
Nekilnojamojo turto registre.
Nustatyti tvarką, pagal kurią Savivaldybė galėtų
išsinuomoti Turtą.

Sprendimus
išsinuomoti
Turtą
priimti
vadovaujantis įstatymų nustatyta tvarka.

17

15

Tvarkoje dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto
nuomos nustatyti: procedūras, kurios turėtų būti
atliekamos siekiant mažinti Turto nuomininkų
įsiskolinimą; trumpalaikės Turto nuomos atvejus
ir objektus; Savivaldybės administracijos
atsakingų skyrių informacijos suderinimo
procedūras.

taip

Iki
Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. VI.TS-83 „Dėl
2020-09-01 Elektrėnų savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“

16

Priimant sprendimus dėl Turto nuomos už
mažesnę nei rinkos (lengvatinę) kainą, atsižvelgti
į pajamų, kurios galėtų būti gaunamos už to
paties Turto nuomą, jei Turtas nebūtų išnuomotas
lengvatinėmis sąlygomis, skaičiavimus.
Savivaldybės turto nuomos sutartyse visais
atvejais nurodyti nuomojamo Turto naudojimo
paskirtį, terminą.

taip

Nuolat, po
Audito
ataskaitos
pateikimo.

Nustatyta, kad turto nuomos tvarkos apraše nenumatytos jokios išimtys, kad nuomoti
turtą už mažesnę nei rinkos kainą.
Tokios sutartys nebesudaromos.

taip

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. VI.TS-83 „Dėl
Elektrėnų savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nustatyta, kad buvo patikslintos 25 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartys.

18

Paskirti atsakingą asmenį už Turto nuomos
sutarčių vykdymo kontrolę.

taip

Nuolat, po
Audito
ataskaitos
pateikimo.
Iki
2020-05-31

19

Savivaldybės būsto ir Socialinio būsto
išnuomojimo, naudojimo tvarkoje įvardinti
Savivaldybės būsto fonde esančių gyvenamųjų
patalpų administratorių, nurodyti jo funkcijas.

taip

20

Patvirtinti Savivaldybės būsto ir socialinio būsto
nuomos sutarties formą.

taip

21

Stiprinti savivaldybės būsto ir socialinio būsto
nuomos sutartinių įsipareigojimų vykdymo
kontrolę: atlikti patikras vietoje, vykdyti
sutarties pažeidimų apskaitą.

taip

22

Visais atvejais sudaryti valstybinės žemės
panaudos sutartis žemės sklypams, kurie

taip

17

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. VI.TS-83 „Dėl
Elektrėnų savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Iki
Savivaldybės būsto fondą administruoja Elektrėnų savivaldybės administracija.
2020-09-01 Neatnaujintų daugiabučių namų patalpų administravimą vykdo UAB „Elektrėnų
komunalinis ūkis“. Administratorius paskirtas Elektrėnų savivaldybės administracijos
direktoriaus 2012-12-31 įsakymu Nr. 03V-1176, pratęsimas 2021-03-02 įsakymu Nr.
03V-170.
Iki
Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020-11-25 sprendimas Nr. VI.TS-262 „Dėl Elektrėnų
2020-09-01 savivaldybės socialinio būsto ir Elektrėnų savivaldybės būsto nuomos tvarkos aprašų
patvirtinimo“.
Nuolat, po Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr.
Audito
03V- 406 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sutartinių įsipareigojimų
ataskaitos vykdymo kontrolės“.
pateikimo. Nustatyta, kad karantino metu buvo atliktas 20 butų patikrinimas (1 gyventojas iškraustytas,
5 gyventojams parašyti įspėjimai).
Pateiktos 55 pretenzijos dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.
Iki
Dėl visų savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems pastatams suformuotų žemės
2020-12-31 sklypų valdymo teisių nustatymo kreiptasi į NŽT.
Nustatyta, kad buvo kreiptasi į NŽT, sudarytos dar 6 žemės sklypų, priskirtų savivaldybės

18

Savivaldybei reikalingi eksploatuoti pastatą (jo
dalį).

pastatams panaudos sutartys. Dokumentai tvarkomi.

23

Atlikti teisės aktuose nustatytas procedūras
(apibrėžti visų žemės sklypų, ant kurių stovi
pastatai, ribas; valstybinės žemės patikėtiniui
(Nacionalinei žemės tarnybai) pateikti prašymus
perduoti
neatlygintinai
naudotis
visais
valstybinės žemės sklypais).

taip

Iki
2020-12-31

Visiems Savivaldybės pastatams suformuoti žemės sklypai.
Nustatyta, kad po Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiais pastatais suformuota ir
sudaryta 91 panaudos sutartis.

24

Apie rekomendacijų įgyvendinimą informuoti
Elektrėnų savivaldybės kontrolierių.

taip

Iki
2021-01-31

Elektrėnų savivaldybės administracijos 2021-02-05 raštas Nr. 03.2-10-148 „Dėl
rekomendacijų įgyvendinimo“.

1

Ataskaita „Dėl paramos lėšų panaudojimo Vievio meno mokykloje
vertinimo“ ( 2020-05-19 Nr. 04.A-2).
Parengti ir patvirtinti mokyklos mažos vertės taip
Iki
viešųjų pirkimų tvarkos aprašą.
2020 -0709

Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos 2020-06-19 raštas Nr. D2-74 „Dėl audito
rekomendacijų įgyvendinimo“.
1. Aprašas patvirtintas direktoriaus 2020-06-23 įsakymu Nr. V1-96
2. Parengtas Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo,
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2020-10-21 įsakymu Nr.
V1-154

2

Peržiūrėti ir patikslinti Mokyklos paramos
gavimo, panaudojimo ir apskaitos tvarką.

taip

Iki
2020-06-18

Mokyklos paramos gavimo, panaudojimo ir apskaitos tvarka parengta ir patvirtinta
direktoriaus 2020-06-18 įsakymu Nr. V1-91.

3

Parengti paramos lėšų panaudojimo strateginę
viziją ir aptarti ją su mokyklos taryba.

taip

2020-05-27

Su mokyklos taryba aptarta 2020-05-27 pasėdžio protokolas Nr. 2, 6 punktas.

4

Paramos lėšas naudoti pagal vadovo patvirtintą ir
su mokyklos taryba suderintą išlaidų sąmatą.

taip

2020-06-17

2020 metų paramos lėšų sąmata patvirtinta 2020-06-17 direktoriaus įsakymu Nr. V1-88.

5

Įrašyti akordeono PIGINI Convertor 55/P Senior
C (120 bosų) modelį į turto apskaitos kortelę.

taip

2020-06-11

Paramos priėmimo ir skyrimo komisijos 2020-06-11 protokolu Nr. 1, nustatytas akordeono
modelis įrašytas į turto apskaitos kortelę.

6

Ištaisyti vertinimo metu pastebėtus neatitikimus taip 2020-06-12
buhalterinėje apskaitoje.
2020-07-01 audito ataskaita Nr. 04.A-3 „Elektrėnų savivaldybės
2019 metų atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
vertinimas“.
Vykdyti LR valstybės biudžeto ir savivaldybių taip
Nuolat
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo

II

II
I
1

Ištaisyta
Elektrėnų savivaldybės administracijos 2021-02-05 raštas Nr. 03.2-10-148 „Dėl audito
rekomendacijų įgyvendinimo“.
Elektrėnų savivaldybės „Mokėtinų sumų 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita“, (2021-02-17 Nr.
19.2-16).

19

įstatymo reikalavimus, kad einamųjų metų sausio
1 d. mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms
grąžinti, būtų ne didesnės nei praėjusiu metų
sausio 1 d. mokėtinos sumos, išskyrus sumas
paskoloms grąžinti.

Mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti:
2019-12-31 – 1352,48 tūkst. Eur.
2020-12-31 – 693,61 tūkst. Eur.
Sumažėjo 658,89 tūkst. Eur.

2

Užtikrinti, kad naujai perduodamiems iš
Nacionalinės žemės tarnybos žemės sklypams,
esantiems po pastatais, sklypų panaudos sutartys
būtų sudarytos tiesiogiai su pastatų naudotojais,
kurie valdo Savivaldybės turtą patikėjimo teise.

-

Nuolat

Iki 2020-12-31 naujų prašymų sudaryti žemės sklypų panaudos sutarčių po Savivaldybei
priklausančių pastatų sudaryta nebuvo.

3

Užtikrinti, kad panaudos teise gautų žemės
sklypų metinės inventorizacijos rezultatai būtų
įforminti Inventorizacijos taisyklių 25 punkto
nustatyta tvarka – nurodyti ilgalaikio turto
panaudos pabaigos laiką.

taip

2020-12-31

Panaudos teise gautų žemės sklypų 2020 m. metinės inventorizacijos rezultatai įforminti
Inventorizacijos taisyklių 25 punkto nustatyta tvarka – žiniaraščiuose nurodytos turto
panaudos pabaigos data. Sutikrinimo žiniaraštis Nr. 1.

4

Parengti ir pateikti tarybai tvirtinti Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto ir
savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės
turto ataskaitos rengimo tvarkos aprašą (toliau –
Aprašas). Apraše patvirtinti Turto ataskaitos
duomenų rengimo principus ir tvarką. Rengiant
Aprašą
atsižvelgti
į Tarnybos
atlikto
nekilnojamojo turto valdymo Savivaldybėje
veiklos audito rezultatus19.
Įgyvendinant LR administracinės naštos
mažinimo
įstatymo
nuostatus20
mažinti
administracinę naštą. Apraše numatyti, kad
rengiant
Savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo
teise valdomo valstybės turto ataskaitą naudotis
informacinės sistemos VSAKIS duomenimis
apie turtą ir įsipareigojimus.

taip

Iki
2020-12-31

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. VI.TS-290 „Dėl
Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinta nauja
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo
valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos forma.
Nustatyta, kad ataskaitoje informacija apie Savivaldybės nekilnojamojo turto judėjimą pagal
turto gavėjus, turto pavadinimą, buvimo vietą ir kitus požymius pateikiama užpildant aprašo
2–8 lenteles.

taip

Ataskaitos
pateikimo
laikotarpiui

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. VI.TS-290
patvirtintame savivaldybės ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo
apraše numatyta teikiant turtą ataskaitą naudotis informacinės sistemos VSAKIS duomenimis
(aprašo 7 p.).

Po atliktų turto modernizavimo/ rekonstrukcijos

taip

2020-12-31

Įvykdyta

5
19
20

2020-04-03 Audito ataskaita Nr. 04.A-1 „Dėl nekilnojamojo turto valdymo Elektrėnų savivaldybėje veiklos audito rezultatų“.
2012-11-08 Nr. XI-2386 (aktuali redakcija).

20

darbų turto perdavimo–priėmimo akte nurodyti,
ar pasikeis turto naudingo tarnavimo laikas
(nurodyti metus)
6

Vykdyti panaudos sutartyje gavėjo prisiimtų
įsipareigojimų vykdymo kontrolę.

taip

Nuolat

7

Užtikrinti, kad nebaigtos statybos apskaita būtų
tvarkoma pagal 12-ojo VSAFAS 11 ir 73.10
punktų reikalavimus. Sutvarkyti nebaigtos
statybos turto grupėje apskaitomų objektų,
kuriuose darbai nevyksta nuo 2015–2018 metų,
apskaitą pagal 12-ojo ir 22-ojo VSAFAS.
Sustiprinti vidaus kontrolę nebaigtos statybos
metinės inventorizacijos atlikimo metu.

ne

Nuolat.
Inventorizacijos
metu.

8

Savivaldybės
interneto
svetainėje
www.elektrenai.lt paskelbti visą Įstatymų
nustatytą
privalomą
informaciją
apie
Savivaldybės sudarytas turto panaudos, nuomos,
pirkimo–pardavimo,
patikėjimo
sutartis
(unikalus numeris, sutarties sudarymo ir
galiojimo data, sutarties kaina, teisinis pagrindas,
kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas
dėl sutarties sudarymo).

ne

Nuolat

Vykdoma. Patalpinta dalinė informacija.

9

Registruoti Nekilnojamojo turto registre visus
atliktus nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų
tvarkymo statybos darbus.

taip

Nuolat

2020 metais nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkymo statybos darbai nebuvo
vykdomi.

10

Vykdyti
prisiimtus
panaudos
sutarties
įsipareigojimus dėl Abromiškių dvaro svirno
naudojimo muziejaus veikloje (Elektrėnų
savivaldybės literatūros ir meno muziejus).

taip

Iki

Kilnojamąsias kultūros vertybes įvertinti tikrąja
verte iki 2020-12-31 (Elektrėnų savivaldybės
literatūros ir meno muziejus).

taip

11

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. VI.TS-291
patvirtintas Elektrėnų savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai naudotis tvarkos aprašas ir jame numatytas sutarties kontrolės vykdymas.

Parašytas raštas 2021-01-05 raštas Nr. 04.2-3.

2020-08-01

iki
2020-11-30

Savivaldybės kilnojamųjų kultūros vertybių likutis per metus padidėjo 14,87 tūkst. Eur ir
2020-12-31 sudarė 38,3 tūkst. Eur. Savivaldybės kilnojamosios kultūros vertybės
apskaitomos Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus (Muziejus) kultūros
vertybių apskaitos registre.

21

Muziejaus pateiktame kilnojamųjų kultūros vertybių registre pagal 2019-12-31 duomenis
buvo apskaitoma 90 eksponatų, per 2020 metus kultūros vertybių skaičius padidėjo – 202012-31 198 eksponatai. 23 eksponatai įvertinti tikrąją verte, dėl to jų vertė padidėjo 5,96 tūkst.
Eur. Muziejui 2020 metais padovanotos 108 kultūros vertybės, kurių vertė 8,91 tūkst. Eur.
2020 metais Muziejus pradėjo vykdyti 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
reikalavimus ir kultūros vertybes vertinti tikrąja verte. Audito metu nustatyta, kad Muziejuje
11,6 % saugomų kultūros vertybių įvertinta tikrąja verte.
12

13

14

15

IV

1

Savivaldybės biudžeto asignavimus planuoti ir
naudoti pagal tinkamą išlaidų klasifikaciją
(Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija).

taip

Darbuotojų vidutinį darbo užmokestį skaičiuoti
tesės aktų nustatyta tvarka (Elektrėnų
„Ąžuolyno“ progimnazija).

taip

Darbuotojų nepanaudotų kasmetinių atostogų
dienų apskaitą tvarkyti darbo dienomis kaip
numato darbo kodeksas (Elektrėnų savivaldybės
sporto centras).

taip

Nuo
2020-01-01
Nuo
2020-01-01
Iki
2020-12-31

Sutvarkyti gauto pagal panaudos sutartį žemės
taip
Iki
sklypo buhalterinę apskaitą. Pateikti informaciją
2020-12-31
apie žemės sklypą įstaigos 2020 metų finansinių
ataskaitų rinkinyje (Elektrėnų lopšelis-darželis
„Pasaka“).
Dėl vidaus kontrolės aplinkos ir procedūrų vertinimo (Elektrėnų
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020-05-18 raštas Nr.
04.2-32).
2022-09-01
Parengti ir pateikti Savivaldybės tarybai tvirtinti
didžiausius leistinus pareigybių, finansuojamų iš
Savivaldybės biudžeto specialiosios tikslinės
dotacijos lėšų, skaičius ir pareigybių dydžius
Savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose.

Įstaigos 2020-06-30 raštas Nr. SD-56 „Dėl rekomendacijų <..> įgyvendinimo“.
Išlaidos planuojamos tinkamoje grupėje.
Nustatyti audito metu neatitikimai ištaisyti. Vienam darbuotojui buvo perskaičiuota ir
apmokėta, iš kito darbuotojo DU buvo išskaičiuotos permokėtos sumos.
2021-02-02 raštas Nr. 04.1-18. Pateiktas atostogų dienų likučio 2020-12-31 žiniaraštis.
Apskaita tvarkoma darbo dienomis.

2021-01-12 el. raštas 9:59. Žemės sklypas apskaitytas 010002 s. „Pagal panaudą gautas IMT
iš kitų įstaigų“, 39400 Eur.

Administracijos direktoriaus 2021-02-05 raštas Nr. 03.2-10-148 „Dėl audito rekomendacijų
įgyvendinimo“.
Vadovaujantis rekomendacija bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018
m. liepos 27 d. raštu Nr. SR-3365 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo
pakeitimo įstatymo bei mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos
aprašo įgyvendinimo“ ir 2018 m. spalio 5 d. raštu Nr. SR-4145 „Dėl švietimo valdymo
informacinės sistemos duomenų“ parengtas Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio
25 d. sprendimas Nr. VI.TS-260 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 26
d. sprendimo Nr. VI.TS-177 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš
savivaldybės biudžeto lėšų, skaičiaus ir dydžio Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose
nustatymo ir švietimo ir sporto įstaigų pavyzdinių pareigybių sąrašų patvirtinimo“

22

2

Atnaujinti Savivaldybės administracijos
apibūdinančius dokumentus.

IS

2021-12-31

3

2020 m. atlikti informacinių technologijų rizikos
vertinimą.

2021-12-31

4

2020–2021 m. planuoti atlikti informacinių
technologijų saugos atitikties vertinimą.

2022-06-30

1

pakeitimo“.
Dėl pandemijos pakitus darbo su informacinėmis sistemomis pobūdžiui, pareikalavusiam
papildomų duomenų saugumo sprendimų ir informacinių sistemų vartotojų administravimo
tvarkos keitimo, paruošti dokumentai nebuvo pateikti tvirtinimui, kol nebus papildyti.
2020 metų informacinių technologijų rizikos vertinimas nedokumentuotas dėl nuolatinio IT
darbo pobūdžio kitimo, informacinių sistemų naudojimo sprendimų taikymo ir kibernetinio
saugumo reikalavimų didinimo.
Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimas dar nesuplanuotas dėl nežinomos
karantino apribojimų pabaigos.

Iki 2020 m. sausio 1 d. pateiktų ir neįgyvendintų audito rekomendacijų vertinimas (liekamoji rizika)
Ataskaita „Dėl UAB „Elektrėnų komunalinio ūkio“ skolinių lėšų Bendrovės 2021-02-11 raštas Nr. S-21-0105 „Dėl rekomendacijų įgyvendinimo plano“.
vertinimo rezultatų“. ( 2019-11-07 Nr. 04.A-2)
Atnaujinti UAB „Elektrėnų komunalinio ūkio“ taip
Iki
Apskaitos politika patikslinta, papildytas sąskaitų planas. Bendrovės direktoriaus 2020-09-28
apskaitos politiką.
2020-09-30 raštas Nr. TK-72-1
„Dėl apskaitos politikos bei sąskaitų plano patvirtinimo“.

_______________

