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KALVARIJOS SAVIVALDYBöS KONTROLöS IR AUDITO TARNYBOS
2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnyba yra savarankiška savivaldyb÷s institucija – viešojo
administravimo subjektas, finansuojamas iš savivaldyb÷s biudžeto, turintis savo registravimo
juridinių asmenų registre pažym÷jimą, antspaudą ir veikiantis Lietuvos Respublikos biudžetinių
įstaigų įstatymo pagrindu, kaip savivaldyb÷s biudžetin÷ įstaiga, vykdanti Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos, Viešojo administravimo ir kitų teis÷s aktų priskirtas funkcijas.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 4 punkte reglamentuojama,
kad savivaldyb÷s kontrolierius (savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnyba) prižiūri, ar teis÷tai,
efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldyb÷s turtas, patik÷jimo
teise valdomas valstyb÷s turtas, kaip vykdomas savivaldyb÷s biudžetas ir naudojami kiti piniginiai
ištekliai.
Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnyba yra nepolitizuota institucija ir be atskirų kontrol÷s
priemonių atlieka išor÷s finansinį ir veiklos auditą savivaldyb÷s administracijoje, savivaldyb÷s
administravimo subjektuose ir savivaldyb÷s kontroliuojamose įmon÷se. Pagal atliktų auditų
rezultatus imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teis÷s aktų
pažeidimai. Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių
teis÷s pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka teikia juos nagrin÷ti savivaldyb÷s tarybos
Administracinei komisijai.
Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnyba savo veikloje vadovaujasi Vietos savivaldos ir
kitais įstatymais, Valstybinio audito reikalavimais, Valstyb÷s kontrol÷s parengtomis metodikomis ir
kitais teis÷s aktais. Savivaldyb÷s kontrolieriaus atliekamų auditų išorinę peržiūrą atlieka Valstyb÷s
kontrol÷.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Kalvarijos savivaldyb÷s
tarybos veiklos reglamentu bei kontrol÷s ir audito tarnybos nuostatais, parengiama ir tarybai
teikiama savivaldyb÷s Kontrol÷s ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) 2009 metų veiklos ataskaita.
Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie pagrindinius 2009 metais atliktus darbus.
Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito institucijos funkcijoms įgyvendinti Kalvarijos savivaldyb÷je dirba
tik vienas kontrolierius, tod÷l, esant žmogiškųjų išteklių trūkumui, neįmanoma atlikti daugiau
auditų bei patikrinimų.
Savivaldyb÷s kontrolieriaus kompetenciją reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymas, Biudžeto sandaros įstatymas, Valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Tarnybos veiklos nuostatai. Tarnybai keliami
reikalavimai, kad audito ir kontrol÷s veikla būtų grindžiama nepriklausomumo, teis÷tumo, viešumo,

objektyvumo, profesionalumo principais, d÷l ko kontrolieriams būtina aukšta profesin÷
kvalifikacija. Jie privalo sugeb÷ti ne tik patikrinti finansines ataskaitas ir įrašus apskaitos
registruose, įvertinti, ar efektyviai ir taupiai valdomas valstyb÷s bei savivaldyb÷s turtas, bet ir būti
analitiku, strategu, ekspertu, numatyti pavojus audituojamo subjekto veiklai ir jo finansiniams
rezultatams, gerai išmanyti teis÷s aktus, ypač atsakant į tarybos narių ir asmenų skundus bei
paklausimus, gautus iš kitų institucijų.
2009 metais Tarnyba savo veiklą vykd÷ vadovaudamasi įstatymais ir metiniu veiklos
planu. Sudarytas planas svarstytas ir suderintas Kontrol÷s komitete, ir, jam pritarus, patvirtintas
kontrolieriaus. Vienas plano egzempliorius, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, išsiųstas
Valstyb÷s kontrolei. Už veiklos plano vykdymą atsakingas yra savivaldyb÷s kontrolierius.
Pagrindinis d÷mesys ir prioritetas 2009 metais buvo skiriamas finansiniams auditams.
Finansinio (teis÷tumo) audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto vidaus kontrolę, įskaitant
finansų valdymą, audituojamo subjekto turto (valstyb÷s ar savivaldyb÷s) valdymo, naudojimo,
disponavimo juo teis÷tumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę d÷l finansinių ir kitų ataskaitų
tikrumo ir teisingumo. Finansinio audito metu nustatyti reikšmingi dalykai yra pateikiami audito
ataskaitoje, o išvadoje pareiškiama nuomon÷.
Svarbiausias audito tikslas yra ne surasti ir nubausti, bet surasti ir pad÷ti ištaisyti
neatitikimus ir pažeidimus. Auditas atliekamas einamaisiais metais, siekiant paveikti, kad būtų
sustiprinta vidaus kontrol÷, padidintas veiklos efektyvumas, išvengta klaidų ir pažeidimų naudojant
biudžeto asignavimus bei turtą. Galutinis finansinio audito rezultatas, pasibaigus finansiniams
metams – įvertinti audituojamo subjekto sudarytą finansinę atskaitomybę ir informuoti audito
ataskaitų naudotojus, ar ji parodo tai, kas iš tikrųjų įvyko tuo laikotarpiu, ar tai, kas įvyko yra
leistina, teis÷ta ir tinkamai apskaičiuota bei pateikta. Finansinio audito procesas prasideda
pasibaigus einamųjų metų pirmam ketvirčiui ir baigiasi kitų metų balandžio – geguž÷s m÷nesiais.
Finansinių auditų metu, atliekant savarankiškas audito procedūras, siekta įsitikinti, kaip buvo
naudojami asignavimai, ar juos naudojant laikytasi teis÷s aktų reikalavimų.
Tarnybos 2009 metų veiklos planas įvykdytas pilnai, be to atliktas vienas neplaninis
auditas, kurį sprendimu paved÷ atlikti savivaldyb÷s taryba. Iš viso atlikti 6 auditai (palyginimui
2008 m. – 5 auditai) ir surašytos jų ataskaitos. Didesnis d÷mesys buvo akcentuojamas finansinių
auditų atlikimui. Ataskaitiniais metais savivaldyb÷s tarybai buvo pateikta Kalvarijos savivaldyb÷s
2008 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos audito ataskaita ir išvada, 2008 metų ataskaitų apie
savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausantį turtą bei patik÷jimo teise valdomą valstyb÷s turtą audito
ataskaita ir išvada, taip pat buvo audituoti šie subjektai: Jung÷nų pagrindin÷ mokykla, Sangrūdos
vidurin÷ mokykla ir savivaldyb÷s administracijos socialin÷s paramos skyrius (pastarieji auditai
baigti 2010 metais). Be auditų atlikti 4 ribotos apimties patikrinimai, kurių metu apsiribota tik
vienos finansų srities ar ataskaitos tikrinimu. Tai Marijampol÷s rajono apylink÷s prokuratūros
inicijuotas UAB „Kalvarijos agroservisas“ įsiskolinimo patikrinimas (atliktas 2009-01-06);
Kalvarijos savivaldyb÷s pasirinktų biudžetinių įstaigų tarnybinių telefonų limitų nustatymo ir l÷šų,
skirtų ryšių paslaugoms apmok÷ti, panaudojimo patikrinimas (baigtas 2009-02-27); Kalvarijos
vietos veiklos grup÷s ribotos apimties patikrinimas (baigtas 2009-06-10); būsto pritaikymo
žmon÷ms su negalia skirtų l÷šų atlikti remonto darbus patikrinimas (baigtas 2009-08-27).
Be atliktų auditų ir patikrinimų, savivaldyb÷s kontrolierius dirbo įvairiose komisijose ir
darbo grup÷se. Beveik vienu metu dalyvauta 3 darbo grupių veikloje: 2009-03-26 mero potvarkiu
Nr. M-8 (ir 2009-04-10 administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-50) buvo sudaryta darbo grup÷
administracijos specialistų funkcijų ir atliekamų darbų krūviui įvertinti (darbo grup÷ dirbo iki 2009
m. geguž÷s 12 d.); 2009-04-09 patvirtinta komisijos sud÷tis UAB „Kalvarijos komunalininkas“
išeitinių išmokų paskyrimo teis÷tumui patikrinti, kurioje kontrolierius dirbo pirmininku (komisija
išvadą pateik÷ 2009-05-15); ir 2009-04-28 buvo sudaryta darbo grup÷ Suvalkijos turizmo ir verslo
informacijos centro veiklai ir vadovo paskyrimo teis÷tumui patikrinti (darbas grup÷je tęs÷si iki
2009-05-20). Be min÷tų trumpalaikių komisijų, savivaldyb÷s kontrolierius pirmąjį ataskaitinių metų

pusmetį priklaus÷ tarybos sudarytai Antikorupcijos komisijai (dalyvauta dviejuose pos÷džiuose).
2009 metais dalyvauta 16 savivaldyb÷s tarybos pos÷džių, 2 Kontrol÷s komiteto pos÷džiuose,
bendradarbiauta su komisija d÷l Kalvarijos turgaus nuomos klausimo nagrin÷jimo (komisijai
Tarnyba pateik÷ savo išvadas d÷l Kalvarijos savivaldyb÷s turgaviet÷s patikrinimų). Be šios veiklos
Tarnyba aktyviai teik÷ informaciją savo kompetencijos ribose piliečiams, įstaigoms, institucijoms ir
kitiems juridiniams asmenims (Vyriausyb÷s atstovui, Marijampol÷s regiono pl÷tros tarybai,
Vyriausiajai tarnybin÷s etikos komisijai, Marijampol÷s rajono apylink÷s prokuratūrai, tarybos
nariams ir kt.). Atsakymai į paklausimus ir visa reikalinga informacija suinteresuotiems asmenims
pateikta laiku, nepažeidžiant įstatymo nustatytų terminų. Savivaldyb÷s tarybai 2009 metais pateikta
viena išvada d÷l banko paskolos limito dydžio.
Tarnyba priklauso savivaldybių kontrolierių asociacijai, tod÷l aktyviai dalyvaujama jos
narių veikloje, taip pat apskrities kontrolierių susirinkime, kur aptariami svarbūs bei probleminiai
kontrolieriams klausimai. Ataskaitiniais metais Tarnyba paruoš÷ 6 tarybos sprendimų projektus
(visi sprendimai buvo priimti savivaldyb÷s taryboje). Pažym÷tina, kad pasikeitus vietos savivaldos
įstatymui, dalį laiko už÷m÷ neplanuoti darbai – įstaigos dokumentacijos sutvarkymas, t.y. naujos
kontrolieriaus pareigyb÷s aprašymo parengimas, Kontrol÷s ir audito tarnybos naujų nuostatų
paruošimas, jų derinimas su notaru, registravimas Juridinių asmenų registre, taip pat įstaigos
registravimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje.
Atlikdama savo funkcijas Tarnyba bendradarbiavo su kitomis kontroliuojančiomis
institucijomis, teik÷ tarnybinę pagalbą kitų savivaldybių kontrolierių tarnyboms, konsultavo ir teik÷
metodinę paramą savivaldyb÷s biudžetinių įstaigų ir administracijos specialistams. Vienas iš
pagrindinių Tarnybos tikslų – užtikrinti, kad nuolat būtų teikiama informacija visuomenei apie
auditų rezultatus. Šį tikslą Tarnyba įgyvendina visas atliktų auditų ataskaitas skelbdama interneto
svetain÷je www.kalvarija.lt bei įstatymo nustatyta tvarka pateikdama informaciją Vyriausyb÷s
atstovui apskrityje.
Viso audito metu, nustačius klaidas, neatitikimus ir, įvertinus jų reikšmingumą, rašomi raštai
vadovams, siekiant, kad iki metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo jos būtų ištaisytos, o
pateiktos ataskaitos būtų teisingos. Rekomendacijų įgyvendinimas yra vienas iš audito ir kontrol÷s
veiklos vertinimo kriterijų, teikiantis grįžtamąją informaciją apie finansinio ar veiklos audito
veiksmingumą. Siekiant efektyvesnio rekomendacijų įgyvendinimo, Tarnyba bendrauja su
audituojamais subjektais, vykdo audito metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo steb÷seną.
Dalies rekomendacijų vykdymo terminas nesu÷jęs, kitos dar vykdymo eigoje.
Pažym÷tina, kad ataskaitiniais metais LR Valstyb÷s kontrol÷s Vyriausioji valstybin÷
auditor÷ Kristina Navickien÷ atliko Kalvarijos savivaldyb÷s Kontrol÷s ir audito tarnybos vidaus
dokumentacijos ir Liubavo pagrindin÷s mokyklos finansinio audito peržiūrą. Galima pasidžiaugti
vykusios peržiūros duomenimis, nes LR Valstyb÷s kontrol÷ teigia, kad gerai yra atliktas audito
planavimo etapas, kad savivaldyb÷s kontrolierius gerai suprato ir įvald÷ metodologiją, audito
ataskaita ir išvada parengtos laikantis nustatytos tvarkos ir formos bei rekomendavo toliau gilinti ir
tobulinti žinias finansinio audito klausimais.
Tarnybos darbuotojams, atliekantiems išor÷s auditą ir kontrol÷s funkcijas, keliami ypač
aukšti profesin÷s kvalifikacijos ir etikos reikalavimai. Dirbant šį sud÷tingą ir kokybiškai naują
darbą, reikia nuolat gilinti žinias ir tobulinti įgūdžius. Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnyboje
2009 metais dirbo 1 valstyb÷s tarnautojas. Tarnybos žmogiškieji ištekliai yra pernelyg maži, kad
būtų galima auditus atlikti didesniu mastu ir kas 3 metus būtų audituoti visi savivaldybei
priklausantys subjektai. Kontrol÷s ir audito tarnybos tarnautojų skaičius nekinta nuo savivaldyb÷s
atsiradimo pradžios (2000 metų). Vienas svarbiausių veiksnių, leidžiantis užtikrinti tinkamą ir
efektyvų audito atlikimą, yra Tarnybos valstyb÷s tarnautojo profesin÷ kompetencija. Reikalavimai
darbuotojams yra nuolat didinami profesionalumo, atsakomyb÷s, veiklos viešumo ir kitais
aspektais. Norint išlaikyti tinkamą Tarnybos specialistų kompetenciją, būtina užtikrinti savalaikį ir
efektyvų mokymą. Valstyb÷s tarnybos įstatymo 46 str. nuostatos reglamentuoja, kad valstyb÷s

tarnautojų mokymui skirtos l÷šos turi sudaryti ne mažiau kaip 1 % ir ne daugiau kaip 5 % valstyb÷s
tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų. Deja, 2009 metais Tarnybos valstyb÷s
tarnautojo mokymui nebuvo skirta l÷šų ir tai didesne dalimi įtakojo Lietuvoje susidariusi sunki
ekonomin÷ pad÷tis ir taupymo politika.
Kontrolieriaus institucija siek÷ 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 kontrol÷s bei finansų valdymo reikšm÷s supratimas,
tikslingesnis l÷šų ir turto panaudojimas. Audito veiksmingumas pasireiškia ir tuo, kad apie audito
metu nustatytas klaidas, neatitikimus ir kitus trūkumus informuotas audituojamas subjektas juos
ištaiso, tod÷l finansin÷je atskaitomyb÷je išvengiama esminių iškraipymų. Audito metu nustatytų ir
nurodytų trūkumų ištaisymas sudaro sąlygas išvengti jų pasikartojimo ateityje, skatina audituojamo
subjekto darbuotojų teigiamą požiūrį į kontrol÷s priemones, stiprinančias įstaigos finansų valdymą,
tikslingą turto naudojimą, teisingos ir vartotojo poreikius atitinkančios finansin÷s atskaitomyb÷s
parengimą, diegimą. Siekdamas, kad finansin÷je atskaitomyb÷je nebūtų reikšmingų iškraipymų,
kontrolierius ne tik audito metu, bet ir kitu laiku konsultuoja subjektus jiems rūpimais klausimais.
Sprendžiant kontrolieriui keliamus uždavinius, ieškoma naujų veiklos organizavimo
metodų, kurių pagrindinis tikslas – siekti, kad stipr÷tų savivaldyb÷s vidaus kontrol÷s sistema ir jos,
ypač finansų srityje, valdymas. Pagrindin÷ kontrolieriaus institucijos veiklos tobulinimo kryptis –
gerinti atliekamo audito kokybę, laikantis Valstybinio audito reikalavimų ir nepriklausomumo,
teis÷tumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principų, taip pat skatinti pažangių finansų
valdymo ir kontrol÷s sistemų diegimą viešajame sektoriuje.
Užbaigęs dar vienų metų auditų ciklą ir teikdamas ataskaitą savivaldyb÷s tarybai,
kontrolierius d÷koja audituotų subjektų vadovams ir specialistams už dalykišką bendradarbiavimą ir
supratimą viso audito metu, už operatyvų reagavimą į teikiamas pastabas ir klaidų taisymą, išreikštą
norą tobulinti savo veiklą, kad ekonomiškiau būtų naudojamos l÷šos, kad teis÷tai ir efektyviai būtų
valdomas savivaldyb÷s turtas. Tai pagerins atliekamų auditų kokybę, sutaupys darbo laiko
sąnaudas, geriau bus įsisavinami audito standartai ir teis÷s aktai. Nors Tarnyboje dirba tik vienas
kontrolierius ir atliktų auditų skaičiumi neįmanoma prilygti kitų savivaldybių Kontrol÷s ir audito
tarnyboms, tačiau ne gausus auditų skaičius lemia darbo kokybę ir pasiektus rezultatus, o audito
metu įnešti patobulinimai ir įgyvendinti tikslai.
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