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KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS 2007 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Kalvarijos savivaldybės
tarybos veiklos reglamentu ir Kontrolieriaus veiklos nuostatais, parengiama ir tarybai teikiama
savivaldybės kontrolieriaus 2007 metų veiklos ataskaita.
Savivaldybės kontrolieriaus institucijos kompetenciją reglamentuoja Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymas, Biudžeto sandaros įstatymas, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Savivaldybės kontrolieriaus veiklos nuostatai.
Savivaldybės kontrolierius vadovaujasi Valstybinio audito reikalavimais, Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolės parengtomis metodikomis ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta
tvarka privalo teikti savivaldybės kontrolieriaus veiklos ataskaitą, kurios santrauka turi būti
paskelbta vietos spaudoje. Nuo 2004 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo pakeitimui, Kalvarijos savivaldybės kontrolieriaus tarnyba tapo audito
institucija, prižiūrinčia, kaip naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos, ar teisėtai ir efektyviai
valdomas bei naudojamas savivaldybės turtas. Savivaldybės kontrolieriaus tarnybai keliami
reikalavimai, kad audito ir kontrolės veikla būtų grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo,
objektyvumo, profesionalumo principais.
Atliekamą auditą sudaro ne tik finansinės informacijos vertinimas ir klaidų paieška, bet jis
orientuotas į ateitį, jo metu siekiama paveikti, kad ateityje būtų išvengta klaidų, kad būtų sustiprinta
vidaus kontrolė, padidintas veiklos efektyvumas. Auditas grindžiamas tarptautinių ir nacionalinių
audito standartų pritaikymo, nuomonės nepriklausomumo, viešosios atsiskaitomybės, audituojamo
subjekto vadovybės atsakomybės, vidaus kontrolės, duomenų prieinamumo, viešųjų ir privačių
interesų konflikto vengimo.
Atliekant finansinį auditą, atkreiptinas dėmesys, ar nenusižengiama įstatymams ir kitiems
teisės aktams, valdant valstybės bei savivaldybės turtą ir disponuojant juo, naudojant iš
savivaldybės biudžeto ir iš kitų šaltinių asignavimų valdytojų gautas lėšas. Vertinamos ataskaitų
formos, sudarančios finansinę atskaitomybę, tikrinant tiek pirminius apskaitos dokumentus, tiek
suvestinius, bei nustatoma, ar finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą subjekto finansinę būklę
ir ar jos parengtos, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir
atskaitomybės sudarymą. Dažniausiai finansinio audito ciklas nebaigiamas su kalendoriniais metais,
nes audituojami subjektai metinę finansinę atskaitomybę, apie kurios teisingumą kontrolierius turi
pareikšti nepriklausomą nuomonę, sudaro tik kalendoriniams metams pasibaigus.
Savivaldybės kontrolės ir audito institucijos funkcijoms įgyvendinti Kalvarijos
savivaldybėje dirba tik vienas kontrolierius. Mažas specialistų skaičius neleidžia auditus atlikti
didesniu mastu. Pažymėtina, kad 2007 metais savivaldybėje kontrolierius dirbo nepilnus
kalendorinius metus, t. y. nuo 2007-01-01 iki 2007-03-01 dirbo kontrolierė Eugenija Gudaitienė,

nuo 2007-10-22 dirba kontrolierius Tomas Lužanskis. Nuo 2007-03-01 iki 2007-10-22, t. y. beveik
8 mėnesius, Kalvarijos savivaldybėje kontrolierius nedirbo.
Kontrolieriams keliami ypač aukšti profesinės kvalifikacijos bei etikos reikalavimai. Jie
privalo sugebėti ne tik patikrinti finansines ataskaitas ir įrašus apskaitos registruose, įvertinti, ar
efektyviai ir taupiai valdomas valstybės bei savivaldybės turtas, bet ir būti analitiku, strategu,
ekspertu, numatyti pavojus audituojamo subjekto veiklai ir jo finansiniams rezultatams, gerai
išmanyti teisės aktus, ypač atsakant į tarybos narių ir asmenų skundus, paklausimus, gautus iš
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierės ir Valstybės kontrolės. Norint atlikti auditą kokybiškai,
reikalingos specialios žinios, todėl 2007 metais kontrolierius kėlė kvalifikaciją, dalyvaudamas
seminaruose, kuriuos organizavo UAB Ekonomikos mokymo centras, Kauno technologijos
universiteto Panevėžio instituto Vadybos mokymo centras. Seminarų metu buvo aiškinamas veiklos
audito reikalavimų teorinis ir praktinis taikymas savivaldybėse ir joms pavaldžiose įstaigose bei
biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos gerinimas.
2007-01-30 buvo suderintas su savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu ir savivaldybės
kontrolieriaus patvirtintas veiklos planas 2007 metams. Jame buvo numatyta atlikti du kontrolieriui
kasmet privalomus auditus, vertinant savivaldybės ataskaitas, tai yra savivaldybės 2006 metų
biudžeto vykdymo ataskaitą ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise
valdomo valstybės turto 2006 metų ataskaitą, taip pat atlikti auditus Kalvarijos savivaldybės
administracijoje, Kalvarijos savivaldybės administracijos Finansų skyriuje, Kalvarijos vaikų
lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, Liubavo pagrindinėje mokykloje. Taip pat šiame plane buvo
numatyta atlikti patikrinimus savivaldybės tarybos pavedimu, nagrinėti piliečių skundus ir
prašymus, atlikti tvarkomąją, organizacinę veiklą, metodinį ir kitus darbus. Pagal 2007 metų
kontrolieriaus veiklos planą, vykdant Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nuostatas ir
Valstybinio audito reikalavimus, buvo įvykdytas 2006 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos auditas,
parengta ir pateikta savivaldybės tarybai biudžeto įvykdymo ataskaitos išvada. Analogiškos 2007
metų išvados bus pateiktos iki 2008 m. birželio 1 d.
Kiti veiklos plane numatyti auditai neįvykdyti, kadangi ilgą laiką savivaldybėje
kontrolieriaus nebuvo. Suderinus su savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu, dalis 2007 metais
suplanuotų ir neįvykdytų auditų perkeliami į 2008 metų kontrolieriaus veiklos planą.
2007 metais buvo pateiktos dvi išvados dėl ilgalaikių banko paskolų paėmimo galimybių.
Dėl 295 tūkst. Lt projekto „Kalvarijos savivaldybės melioracijos sistemų ir jose esančių
hidrotechninių statinių renovacija“ darbų išlaidoms apmokėti bei dėl 880 tūkst. Lt projekto
„Kalvarijos vidurinės mokyklos pastato kapitalinis remontas“ išlaidoms apmokėti.
Per ataskaitinį laikotarpį kontrolierius gavo tris paklausimus: dėl mokyklos renovacijos,
dėl UAB „Kalvarijos komunalininkas“ įstatinio kapitalo ir dėl UAB „Kalkomas“ likvidavimo.
Atsakymai į šiuos paklausimus suinteresuotiems asmenims buvo duoti laiku.
2007 metais buvo pradėti du patikrinimai: Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros
inicijuotas patikrinimas apie galimus teisės aktų pažeidimus organizuojant konkursą Ekonominės
plėtros ir planavimo skyriaus vedėjo pareigoms užimti, kuris baigtas ataskaitiniais metais, bei
patikrinimas apie galimus teisės aktų pažeidimus, skaičiuojant vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“
darbuotojų atlyginimus ir priedus, kuris baigtas 2008 m. sausio 11 d. Abiem patikrinimų atvejais
buvo surašytos atitinkamos išvados, o antruoju atveju pateiktos ir 3 rekomendacijos.
Kontrolieriaus nuomone, įstaigų vadovai nepakankamai gerai supranta vidaus kontrolės
sistemos svarbą. Kiekvienos įstaigos vadovas privalo garantuoti, kad jo vadovaujamoje įstaigoje
būtų tinkama vidaus kontrolės sistema, kuri būtų nuolat atnaujinama. Be to, vadovai privalo būti
kompetentingi, kad suprastų efektyvios ir veiksmingos vidaus kontrolės sukūrimo ir palaikymo
svarbą. Tik stipri ir veiksminga vidaus kontrolės struktūra suteikia galimybę deramai užtikrinti, kad
įstaiga plėtotų ir palaikytų patikimą finansinę ir vadybinę informaciją.
Pasiūlymas: siekdami rezultatyvaus ir efektyvaus biudžeto resursų panaudojimo, įstaigų
vadovai kaip asignavimų valdytojai galėtų dalyvauti mokymuose apie vidaus kontrolės svarbą bei
vidaus kontrolės įdiegimo pagrindus.

Kontrolieriaus institucija siekė ir ateityje sieks savo rezultatus vertinti ne tik atliktų auditų
skaičiumi ir išaiškintų pažeidimų bei klaidų suma, bet ir kontrolieriaus institucijos atlikto darbo
rezultatų teigiamu poveikiu. Tokį veiksmingumą atspindi (atlikus auditą ir kitas užduotis) tai, kaip
yra pasiekti nusistatyti tikslai, vidaus kontrolės bei finansų valdymo reikšmės supratimas,
tikslingesnis lėšų ir turto panaudojimas. Audito veiksmingumas pasireiškia ir tuo, kad apie audito
metu nustatytas klaidas, neatitikimus ir kitus trūkumus informuotas audituojamas subjektas juos
ištaiso, todėl finansinėje atskaitomybėje išvengiama esminių iškraipymų.
Audito metu nustatytų ir nurodytų trūkumų ištaisymas sudaro sąlygas išvengti jų
pasikartojimo ateityje, skatina audituojamo subjekto darbuotojų teigiamą požiūrį į kontrolės
priemones, stiprinančias įstaigos finansų valdymą, tikslingą turto naudojimą, teisingos ir vartotojo
poreikius atitinkančios finansinės atskaitomybės parengimą, diegimą. Siekdamas, kad finansinėje
atskaitomybėje nebūtų reikšmingų iškraipymų, kontrolierius ne tik audito metu konsultuoja
subjektus jiems rūpimais klausimais.
Sprendžiant kontrolieriui keliamus uždavinius, ieškoma naujų veiklos organizavimo
metodų, kurių pagrindinis tikslas – siekti, kad stiprėtų savivaldybės vidaus kontrolės sistema ir jos,
ypač finansų srityje, valdymas. Pagrindinė kontrolieriaus institucijos veiklos tobulinimo kryptis –
gerinti atliekamo audito kokybę, laikantis Valstybinio audito reikalavimų ir nepriklausomumo,
teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principų, taip pat skatinti pažangių finansų
valdymo ir kontrolės sistemų diegimą viešajame sektoriuje.
Patikrinimų temos, atlikti patikrinimai bei auditai ir rekomenduotos priemonės pateikti
ataskaitos priede.

Kontrolierius

Tomas Lužanskis

Kalvarijos savivaldybės kontrolieriaus
2007 metų veiklos ataskaitos priedas

Eil.
Nr.
1.

Numatytų atlikti auditų temos

Atliktų auditų temos

Atlikti auditą dėl 2006 metų
savivaldybės biudžeto vykdymo
ataskaitos išvados

Atliktas auditas dėl
savivaldybės 2006 m. biudžeto
vykdymo ataskaitos ir
parengta išvada.
Kontrolieriaus nuomonė apie
ataskaitą yra sąlyginė.

2.

Kontrolės funkcijų atlikimas

Parengtas ir suderintas su
Kontrolės komitetu 2007 m.
veiklos planas.
Parengta ir pateikta tarybai
kontrolieriaus veiklos
ataskaita už 2006 metus.

3.

Kitų kontrolės funkcijų atlikimas
Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis
„Žilvitis“

Rekomenduotos priemonės
Rekomenduota nustatyti papildomas
vidaus kontrolės procedūras, kurios
padėtų tobulinti asignavimų valdytojų
gebėjimą atsakingai ruošti programas
biudžeto sudarymui, o taip pat
sustiprinti Savivaldybės biudžetinėse
įstaigose išankstinę finansų vidaus
kontrolę, vadovaujantis Buhalterinės
apskaitos įstatymo 4 straipsniu ir 12
straipsnio 4 dalimi.

Įstaigos darbuotojų atlyginimų
ir priedų skaičiavimo tvarkos
patikrinimas

Nustatyta, kad išmokant 2007 m. spalio
mėn. atlyginimus lopšelio-darželio
darbuotojams, atlyginimai buvo
paskaičiuoti pažeidžiant LR gyventojų
pajamų mokesčio įstatymo 20 str. 1d.
Dėl nustatytų pažeidimų įstaigos
direktorei buvo pateiktos 3
rekomendacijos.

Kalvarijos savivaldybė

Išvados dėl ilgalaikių paskolų
paėmimo.

Pateiktos dvi išvados dėl ilgalaikių
banko paskolų paėmimo galimybių ir
abiem atvejais nustatyta, kad imamos
paskolos neviršys savivaldybei leistino
skolinimosi limito.

Tarybos nario Valdo Aleknavičiaus
paklausimai

Dėl Kalvarijos mokyklos
renovacijos

Kompetencijos ribose nustatyta, kad
sprendimo projektas, darbų vertę
padidinantis beveik 180 tūkst. Lt.,
paruoštas remiantis mokyklos
kapitalinio remonto papildomų statybos
darbų sąmata, kuriai paruošti buvo
sudaryta komisija.

Dėl UAB „Kalvarijos
komunalininkas“ įstatinio
kapitalo

Nustatyta, kad UAB „Kalvarijos
komunalininkas“ įstatinis kapitalas
2007-10-16 tarybos sprendimu Nr. T12-7 padidintas 110 tūkst. Lt.
papildomais įnašais ir naujasis įstatinio
kapitalo dydis yra 12 346 849 Lt.

Dėl UAB „Kalkomas“
likvidavimo

Vadovaujantis LR Vietos savivaldos
įstatymo 27 str. 1d. ir kontrolieriaus
veiklos nuostatų 10 p., kontrolierius
neturi teisės kontroliuoti UAB
„Kalkomas“ veiklą ir turtą, todėl
paklausime interesantą dominančios
informacijos pateikti negali.
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