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KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra nepolitizuota institucija ir
be atskirų kontrolės priemonių atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės
administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose
įmonėse. Finansinis auditas – tai veikla, kurios metu informuojami audito ataskaitų naudotojai, ar
galima pasitikėti finansine atskaitomybe, ar ji parodo, kas iš tikrųjų įvyko tuo laikotarpiu, ar tai, kas
įvyko, yra leistina, teisėta, tinkamai apskaičiuota ir pateikta. Finansinis auditas apima biudžeto
vykdymo proceso, vidaus kontrolės, finansų valdymo, apskaitos sistemos tyrimą, audituojamo
subjekto sudarytų sutarčių ir sprendimų, susijusių su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu,
teisėtumo vertinimą. Veiklos auditu audituojami subjektai skatinami daugiau dėmesio skirti veiklos
ekonomiškumui, efektyvumui ir rezultatyvumui. Svarbiausias audito tikslas yra ne surasti ir
nubausti, bet surasti ir padėti ištaisyti neatitikimus ir pažeidimus. Audituojamam subjektui
pateikiamos rekomendacijos, kaip jis galėtų patobulinti savo veiklą, kad tai leistų sutaupyti lėšas
arba sumažinti išlaidas, gerinti paslaugų kokybę, stiprinti valdymo, administracinius ir
organizacinius procesus, siekti savo tikslų.
Pagal atliktų auditų rezultatus Tarnyba imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir
nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai. Tai institucija, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai,
ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, kaip vykdomas
savivaldybės biudžetas. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais savivaldybės
kontrolierius gali surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka
teikti juos nagrinėti savivaldybės tarybos Administracinei komisijai. Tarnyba yra atskaitinga
savivaldybės tarybai.
Tarnybos veikla yra planinga. 2010 metais Tarnyba dirbo vadovaudamasi 2010 metų
veiklos planu. Sudarytas planas svarstytas ir suderintas Kontrolės komitete, ir, jam pritarus,
patvirtintas kontrolieriaus. Vienas plano egzempliorius, vadovaujantis LR vietos savivaldos
įstatymu, išsiųstas Valstybės kontrolei.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo,
viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. Savivaldybės kontrolieriaus kompetenciją
reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Biudžeto sandaros įstatymas,
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Tarnybos veiklos
nuostatai. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais,
Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis ir kitais teisės
aktais. Savivaldybės kontrolieriaus atliekamų auditų išorinę peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė.

Patikimiausias būdas gerinti audito kokybę – kelti specialistų kvalifikaciją ir didinti jų
kompetenciją. Ne mažiau svarbu užtikrinti kokybišką vidinę ir išorinę audito peržiūrą. Atliekant
finansinį auditą vertinama: audituojamo subjekto vidaus kontrolės sistemos veiksmingumas (vidaus
kontrolės įvertinimo rezultatai kartu su rekomendacijomis dėl vidaus kontrolės procedūrų
veiksmingumo didinimo pateikiamos audituojamam subjektui); tarpinės finansinės ataskaitos (tokio
įvertinimo rezultatų pateikimas vadovams suteikia galimybę pataisyti nustatytas klaidas ir pateikti
tikslesnius duomenis metinėse finansinėse ataskaitose).
Vienas iš finansų valdymo skaidrumo ir atskaitingumo gerinimo būdų – vidaus kontrolės
stiprinimas. Efektyviai veikianti vidaus kontrolė užtikrina tvarkingą, etišką, taupią, rezultatyvią
veiklą, organizacijose dirbančių asmenų atsakomybę už savo sprendimus ir veiksmus, valdant ir
naudojant savivaldybės turtą, įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, piniginių ir materialinių išteklių
apsaugą nuo praradimo, netinkamo naudojimo, netinkamo valdymo, klaidų ir apgaulės. Biudžetinei
įstaigai skirtų savivaldybės biudžeto asignavimų panaudojimo teisėtumas ir turto naudojimo
efektyvumas priklauso nuo to, ar vidaus kontrolės procedūros leidžia fiksuoti padarytas klaidas ir
laiku jas ištaisyti. Atliekant finansinius auditus, vertinama audituojamų subjektų vidaus kontrolės
procedūros – ar jos yra pakankamos ir veiksmingos. Įvertinama, ar finansinės atskaitomybės
parengtos teisingai, ar savivaldybės biudžeto lėšos ir turtas valdomas, naudojamas ir disponuojamas
teisėtai ir efektyviai. Veiklos auditų metu vertinama savivaldybės biudžete patvirtintų programų
sudarymas, administravimas ir vykdymas ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo požiūriu.
Atliekamas auditas – tai ne tik finansinės atskaitomybės ar įstaigos veiklos vertinimas, ar
klaidų paieška, jis orientuotas į ateitį. Auditu siekiama paveikti, kad audituojamuose subjektuose
ateityje būtų išvengta klaidų ir neatitikimų, kad būtų stiprinama vidaus kontrolė, padidintas veiklos
efektyvumas. Tarnybos 2010 metų veiklos planas įvykdytas, taip pat atliktas neplaninis veiklos
auditas – dėl vietinės reikšmės kelių valdymo ir naudojimo teisėtumo, efektyvumo, ekonomiškumo
ir rezultatyvumo, kurį 2010-02-20 sprendimu Nr. T-58-10 pavedė atlikti savivaldybės taryba. Iš
viso atlikti šeši auditai bei surašytos jų ataskaitos. Didesnis dėmesys buvo skiriamas finansinių
auditų atlikimui. Ataskaitiniais metais savivaldybės tarybai buvo pateikta Kalvarijos savivaldybės
2009 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos audito ataskaita ir išvada, 2009 metų ataskaitų apie
savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą bei patikėjimo teise valdomą valstybės turtą audito
ataskaita ir išvada. Be įvykdytų auditų taip pat buvo atlikti 6 ribotos apimties patikrinimai, kurių
metu apsiribota tik vienos finansų srities ar ataskaitos tikrinimu: dėl savivaldybės Kultūros centro
lėšų panaudojimo renginiui „XV a. gyvosios istorijos festivalio, skirto Žalgirio mūšio 600-sioms
metinėms paminėti“; dėl 2005-09-15 detaliojo planavimo darbų sutarties Nr. 176 netinkamo
vykdymo; dėl 2006-09-27 detaliojo planavimo darbų sutarties Nr. 202 netinkamo vykdymo; dėl
Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros inicijuoto 2008-06-03 sutartimi Nr. 143 numatytų
savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo patikrinimo; dėl Kalvarijos savivaldybės turgavietės
patikrinimo; dėl savivaldybės Sporto centro ir Kultūros centro darbo užmokesčiui skirtų lėšų
panaudojimo. Savivaldybės tarybai 2010 metais Tarnyba pateikė tris išvadas dėl ilgalaikės banko
paskolos limito dydžio, taip pat buvo teiktos išvados kredito linijos laidavimui ir banko paskolos
garantijos teikimui.
Be atliktų auditų, patikrinimų ir teiktų išvadų, savivaldybės kontrolierius dalyvavo
ataskaitiniais metais vykusiuose savivaldybės tarybos bei Kontrolės komiteto posėdžiuose,
bendradarbiavo su savivaldybės Administracine komisija, Centralizuota vidaus audito tarnyba. Be
šios veiklos Tarnyba aktyviai teikė informaciją savo kompetencijos ribose piliečiams, įstaigoms,
institucijoms, tarybos nariams, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims (Vyriausybės atstovui,
Marijampolės rajono apylinkės prokuratūrai, Marijampolės vyriausiajam policijos komisariatui ir
kt.). Atsakymai į paklausimus ir visa reikalinga informacija suinteresuotiems asmenims pateikta
laiku, nepažeidžiant įstatymo nustatytų terminų.
Tarnyba priklauso savivaldybių kontrolierių asociacijai, todėl aktyviai dalyvaujama jos
narių veikloje, taip pat apskrities kontrolierių susirinkimuose, kur aptariami svarbūs bei
probleminiai kontrolieriams klausimai. Ataskaitiniais metais Tarnyba paruošė 7 tarybos sprendimų

projektus, taip pat parengė 11 mero potvarkių. Atlikdama savo funkcijas Tarnyba bendradarbiavo su
kitomis kontroliuojančiomis institucijomis, teikė tarnybinę pagalbą kitų savivaldybių kontrolierių
tarnyboms, konsultavo ir teikė metodinę paramą savivaldybės biudžetinių įstaigų ir administracijos
specialistams. Vienas iš pagrindinių Tarnybos tikslų yra užtikrinti, kad nuolat būtų teikiama
informacija visuomenei apie veiklos rezultatus. Šį tikslą Tarnyba įgyvendina ataskaitas skelbdama
interneto svetainėje kalvarija.lt bei įstatymo nustatyta tvarka pateikdama informaciją Vyriausybės
atstovui apskrityje.
Tarnybos nepriklausomumas – tai vienas svarbiausių principų, įtvirtintų Vietos savivaldos
įstatyme. Tai reiškia, kad Tarnybai negali būti daroma įtaka nei politiškai, nei finansiškai, ji pati turi
teisę pasirinkti audituojamus subjektus ir audito procedūras, skelbti visuomenei savo veiklos
rezultatus.
Didelis dėmesys skiriamas atliekamo audito kokybei. Audito kokybės kontrolės
pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad visi auditai būtų atliekami pagal valstybinio audito reikalavimus
bei kitas nustatytas tvarkas ir taisykles. Tarnybos ištekliai, darantys didžiausią įtaką veiklos
rezultatams, yra darbuotojai, jų kompetencija ir profesionalumas. Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnyboje 2010 metais dirbo 1 valstybės tarnautojas. Šis skaičius nekinta nuo savivaldybės
atsiradimo pradžios, t.y. nuo 2000 metų. Dirbant šį sudėtingą ir kokybiškai naują darbą, reikia
nuolat gilinti žinias ir tobulinti įgūdžius, užtikrinant savalaikį ir efektyvų mokymą. Valstybės
tarnybos įstatymo 46 str. nuostatos reglamentuoja, kad valstybės tarnautojų mokymui skirtos lėšos
turi sudaryti ne mažiau kaip 1 % ir ne daugiau kaip 5 % valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui
nustatytų asignavimų. Tačiau 2010 metais (kaip ir 2009 m.) Tarnybos valstybės tarnautojo
mokymui visiškai nebuvo skirta lėšų.
Tarnyba dėkoja savivaldybės tarybai, kontrolės komitetui ir savivaldybės administracijos
darbuotojams už bendradarbiavimą, duomenų ir kitos informacijos teikimą laiku, už geranorišką
supratimą ir pastangas siekiant bendro tikslo – išmintingai valdyti ir naudoti savivaldybės turtą,
lėšas ir kitus išteklius bei gerinti žmonėms teikiamų paslaugų kokybę.
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