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IŠVADA DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2010
METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 27 straipsniu, LR Biudžeto sandaros įstatymo 37 straipsniu, 2010 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, savivaldybės
kontrolieriaus patvirtintu 2011 metų veiklos planu, atliko Kalvarijos savivaldybės 2010 metų biudžeto
įvykdymo ataskaitos patikrinimą. Atlikto patikrinimo ir kitų finansinių bei veiklos auditų pagrindu
parengta ši išvada.
Už finansinės atskaitomybės ataskaitų parengimą ir pateikimą, finansinių rodiklių teisingumą,
savivaldybės lėšų valdymą, naudojimą, disponavimą, taip pat biudžeto vykdymo organizavimą ir
administravimą yra atsakingas Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius. Už savivaldybės
biudžeto įvykdymo ataskaitos parengimą ir pateikimą svarstyti bei tvirtinti savivaldybės tarybai
atsakingas Finansų ir biudžeto planavimo skyrius. Vadovaujantis Biudžeto sandaros ir Vietos
savivaldos įstatymais savivaldybės biudžeto vykdymo auditą atlieka savivaldybės kontrolės ir audito
tarnyba, kuri teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateiktos tvirtinti metinės biudžeto įvykdymo
ataskaitos. Tikslas – nustatyti, ar biudžeto įvykdymo ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, ir įvertinti, ar paskirti asignavimai panaudoti
programose nustatytiems tikslams galimu ekonomiškiausiu ir efektyviausiu būdu, ar naudojant
asignavimus nepadaryta teisės aktų pažeidimų.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuomone, Kalvarijos savivaldybės 2010 metų
biudžeto įvykdymo ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta ir pateikta savivaldybės Tarybai
pagal Biudžeto sandaros ir 2010 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimus, nustatytus apyskaitos sudarymui, joje nėra reikšmingų
iškraipymų, lyginant su savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktomis sąmatų įvykdymo
ataskaitomis, nukrypimų nuo tarybos patvirtintų savivaldybės biudžeto rodiklių taip pat nėra ir ji
teisingai atspindi savivaldybės biudžeto vykdymą.
Išvada pateikiama kartu su ataskaita.
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