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Klaipeda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos lstatymo 16 straipsnio 2 dalies

19punktu, 27 straipsnio 9 dalies 1i punktu ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos veiklos

reg'lamento, patvirtinto Klaipedos miesio savivaldybei tarybos 2016 m. birZelio 23 d' sprendimu

Nr. T2-lg4 ,,Del Klaipedos miesto savivaldybes tarybos veiklos reglamento patvirtinimo",

50 punktu, Klaipedos miesto savivaldybes taryba n u s p t e n d L t a'.

1. pritarti Klaipedos miesto savivaldybes kontioles ir audito tarnybos 2017 mett4 veiklos

ataskaitai (pridedama).
2. Stkelbti Si sprendim4 Klaipedos miesto savivaldybes interneto svetaineje.
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ATVIRTINTA
miesto savivaldybes

2018 m. birZelio 28 d.

imu Nr. T2-152

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES KONTROLES IR AUDITO TARNYBOS

2017 METU VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
1Za.Nc.L

1. Klaipedos miesto savivaldybes kontroles ir audito tarnyba (toliau - Tarnyba) yra vie5asis

juridinis asmuo - savivaldybes biudzetine istaiga, iSlaikoma i5 Klaipedos miesto savivaldybes

biudzeto. Tarnybos steigeja ir savininke y.u ktaipeaos miesto savivaldybe (toliau - Savivaldybe)'

Tarnybos steigljo i, ,u.,,iirrirto teises ir pareigas lgyvendinanti institucqayra Savivaldybds taryba'

kurios kompete.rcij4 nustato Lietuvos Respubiikos biudZetiniq istaigq istatymas ir Lietuvos

Respublikos vietos savivaldos istatymas'
2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos vietos savivaldos lstatymu, kitaislstatymais, valstybinio audito reikalavimais, Lietuvos

Respublikos valstybes kontiole, ltoliuu - Valstybes kontrole) parengtomis metodikomis'

Savivaldybes tarybos veiklos reglamentu, Tarnybos nuostatais ir kitais norminiais teises aktais'

3, Tarnybos vidaus darb4 reglamentuoja Tamybos vidaus tvarkos taisykles, valstybes

tarnautojq pareigybiq aprasymai ir kiti"vidaus darbo tvarkos apra3ai' Tarnybos veikla organizuojama

vadovauj antis Tarnybos veiklos planais'

4. Tarnybos veiklos sritis-- i5ores auditas ir kontrole Savivaldybeje. Auditas grindZiamas Siais

principais: audito standartq pritaikymo, nuomones nepriklausomumo, viesosios atskaitomybes'

audituojamo subjekto uado,rybes atsakomybes, vidaus kontroles, duomenq prieinamumo' viesqiq ir

privadiq interesq konflikto vengimo. Auditu siekiama paveikti, kad b[tq isvengta klaidq' b[tq

sustiprinta vidaus kontrole, padidintas veiklos efektyvumas'

5. pagrindinis Tarnybos veiklos tikslas - priZilreti, ar teisetai, efeklyviai, ekonomiskai ir

rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivardybes turtas bei patikejimo leise 
valdomas valstybes

turtas, kaip vykdomas Savivaldyues biudzetas ir naudojami kiti piniginiai i5tekliai. Tamyba atlieka

Savivaldybes administracijos, Savivaldybes administru,i,t'o subjektq ir Savivaldybes kontroliuojamq

uZdarqjq'akciniq bendroviq audit4 ir teikia isvadas Savivaldybes tarybai'

6. Tarnybai vadovauj a ir ui.jos veikl4 atsako Savivaldybes kontrolierius. Jis atskaitingas

Savivaldybes tarybai ir Savivaldybes tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia

Savivaldybes tarybai Tarnybos meti;; veiklos ataskiit4' Taml!9s veiklos ataskaita arba jos

santrauka i, rurrryuos atlikto audito ataskaitos ir i5vados skelbiamos savivaldybes intemeto

svetaineje. . 1. : -_r-^-a-^r^^+ri^I,-eo.,i.,olrlrrh,.
7. Tarnybos veikl4 priZilri, metinio veiklos plano igyvendinimo k-ontrolg atlieka savivaldybes

tarybos Kontroles komitetas pagal Savivardybes tarybos patvirtint4 Kontrores komiteto veiklos

program4.
g. Tarnybos atliekamo audito isores perZitr4 valstybes kontrolieriaus nustatyta tvarka atlieka

Valstybes kontrole'

II SKYRIUS
TARNYBOS VEIKLOS APLINKA

g.Tarnyba,beteisdsaktaisjaideleguotqi5oresauditofunkcijq,vykdebendrasbiudZetines

istaigos funkcijas, is t.rriq pagrindines -" veiklos planavimas, viesojo administravimo istaigos
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dokumentq tvarkymas, personalo valdymas, valstybes tarnautojq mokymas, jq tarnybines veiklos

vertinimas ir kt.
10. Savivaldybes tarybos patvirtinti Tarnybos nuostatai yra pagrindinis dokumentas, kuriuo

f staiga vadovaujasi savo veiHo;e.luose isvardyi rarnybos veiklos tikslai tiek atliekant isores audit4,

iiek organizuojant valstybes tarnybos ir kitas funkcijas'

I 1. Visi Tarnybo, daibuotojai yra valstybes tamautojai, turi aukSt4ii universitetini

i5silavinim4, nuolat tobulina Zinias, kelia kvalifrkacij4, domisi gerqapraktika ir jos pritaikymu savo

darbe.
12. ZO1T m. daug demesio buvo skirta Tarnybos darbuotojq kompetencijoms tobulinti'

Tarnybos darbuotojai mlkesi, semesi patirties ir tobulino igfidZius ivairiuose mokymuose ir

seminaruose. Tarnyta kvalifikacijai ketti 2017 m. panaudojo 2,6 tflkst. Eur biudZeto lesq, arba 1,80

proc. bendro darbo ,z*"t"rrio fo,ndo'. vienas Tarnybos darbuotojas mokesi ir kele kvalifikacij4 apie
^115 

valandas ir jam buvo vidutiniSkai panaudota 374Eur'

III SKYRIUS

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

13. Siekdamas tinkamai organizuoti Tarnybos darb4 ir teises akt-ais nusta[tq funkcijq

lgyvendinimq, Savivaldybes kontrJierius kasmei rengia ir su Savivaldybes tarybos Kontroles

komitetu derina veiklos plan4. parengtas, suderintas (Kontroles komiteto posedZio 2016 m' lapkridio

9d. protokolas Nr. TAR-1d7) ir Sivivaldybes kontrolieriaus 2016 m. lapkridio 15 d' isakymu

Nr. faf t-(1.1)-6 patvirtintas veiklos planas buvo pateiktas Valstybes kontrolei'

14. Vadovaujantis patvirtintu veiklos planu, Tarnybos valstybes tarnautojams paskirstomos

audito uzduotys, numatomi ivykdymo terminai. Tarnybos vidaus administravimo' audito ir kontroles

veikla buvo organizuojama lei dLiantSavivaldybes kontrolieriaus isakymus ir isduodant pavedimus

atlikti audit4.
15. Siekiant geresniq darbo rezultatq vykdomas bendradarbiavimas su kitais viesojo

sektoriaus subjektais. visq Tarnybos atliktr+ dartr+ ataskaitos teikiamos Savivaldybes merui ir

Savivaldybes tarybos Kontioles komitetui. Kontroles komitetas nuolat nagrineja Tamybos audito

ataskaitas, statina auaituojamus subjektus taisyti klaidas ir igyvendinti p.ateiktas rekomendacijas.

Bendradarbiavimas su Siuo strateginiu partneriupadeda siekti geresnio audito.poveikio'

16. Tarnyba 2017 m.ir toliau pri,ojo bendradarbiavim4 isores audito klausimais su valstybes

kontrole. Atliekant savivaldybes 2016 m. konsoliduotqiq biudZeto vykdymo ir finansiniq ataskaitq

rinkinio audit4 su valstybes kontrole buvo aptarti aud]to proceso elanai. l3rnvba 
2017 m. atliko

komponento auditoriaus vaidmen!vutriyu.r kontroles atliekamame Nacionalinio 2016 m' finansiniq

ataskaitq rinkinio audite. Nuolat bendradarbiaujama, keidiamasi informacija ir sukaupta patirtimi su

kitq savivaldybiq kontroles ir audito tu"rvuo-ii Savivaldybiq kontrolieriqasociacija ir Savivaldybes

administracijos centralizuotu vidaus audito skyriumi tam, kad Savivaldybes audito sistema veiktq

efektyviau ir rezultatYviau.

styb€starnybosistatymo46straipsnio1dalimivalstybesirsavivaldybiqinstifucijqiristaigq

valstybes rarnautojq ,or.ymliruirtybes iisavivat,iyuiqbiudz.tugr. 1Y1o.:j-,^..,,.o;,:"t 
iudaryti ne maZiau kaip I procentq ir ne

daug'iau kaip 5 procentus valstybes iarnautojq darbo uZmokesdiui nustatytq aslgnavlmq'
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IV SKYRIUS
VEIKLOS REZULTATAI

17. Tarnyb a 2Ol7 m. vykde Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatyme numatytQ

funkcrl4 ir nagrinejo i5 gyventojq gaunamus praSymus, pranesimus' skundus ir parei5kimus del

Savivaldybes IeSq ir turto, patikejimo teise valdomo valstybes turto 
- 
naudojimo' valdymo ir

disponavimo juo ir t.ite is..udas deitokio tyrimo rezultatq. Tainyboje 2ol7 m. gauta l9 gyventojq

prasymq, pranesimq, skundq: r; 
"1r"r.1",L., 

3 pugul_ kompetencij4 persiqsti Klaipedos miesto

savivaldybes administracijai nagrineli, t neatsakyui. lgy"nAindama Lietuvos Respublikos vietos

savivaldos istatyme nustatltas funkcijas ir 
" 
suteikius igaliojimus,. .T.alnyba 

Savivaldybes

administracijoje, Savivaldybes administ'ravimo subjektuose ir Savivaldybes kontroliuojamose

uZdarosiose akcinese bendrovese atlieka: a:- -^:^*^^ -..L:^r.+." +aicinoc:
17.1. finansini (teisetumo) audit4, t.u,lo tikslas -.ivertinti, ar audituojamas subjektas teisingar

tvarko savo rrnansus, ar pateikia teisingas finansines ir kitas ataskaitas, ar Savivaldybes lesos ir turtas

,uldolnu, ir naudojamas teisetai, taip, kaip numatlta istatymuose;

11.2, verklos audit4, kuriuo ,i.'tiu-u ivertinti, ar audituojamas subjektas vadovaujasi

ekonomiskumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais, ar savivaldybes resos ir turtas naudojamas

taupiai ir racionaliai'  A1 , -- r-^.^^^r:r,.^+,,i,, orqcLqitrr rinkinio finansin'
18. Tarnyb a2017 m. atliko Savivaldybes 2016 m. konsoliduotqjq ataskaitq rinkinio finansini

(teisetumo) audit4, turio tikslas - ivertinti iavivardybes 20r6 metq konsoriduoqiq ataskaitq rinkinio

_ finansiniq ataskaitq ir biudZeto ,vr.Jy*o ataskaitq rinkiniq - duomenis ir (ar) kitq ataskaitq

duomenis, lvertinti Savivaldybes lesq ir iurto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisetum4 ir

pareiksti neprikrausom4 nuomong (Zr. 
.zor7 

m.riepos r4 d. finansinio (teisetumo) audito ataskait4

Nr. KAT16 -(4.2)-9,,Del Klaipedos miesto savivaidybes 2016 m' konsoliduoqjq ataskaitq rinkinio'

savivaldybes ir valstybes lesq turto uuiJymo, naudojimo, disponavimo vertinimo")' Audito metu

buvo vertinamas 2016 metq konso-iia.rotqrr+ finansiniq uturtuit + rinkinio (toliau - KFAR)

teisingumas, taip pat nagrineto, ,"itS.ningo, a:pskaitos :t'-tyt Siekiant gauti pakankam4 uZtikrinim4'

kad KFAR nera reikSmingq iskraipv*,+;;,ri.,k i 26 svarbfis subjektai- Savivaldybes administracijoje,

kuri atsaki nga uL Savivaldybes tonsoiiduoqlq finansiniq ataskaitq -parengim4, 
bei atrinktuose

subjektuose atriktos audito procedlros - a.iuti.li testai ar pagrindines. analitines procedflros'

Likusiuose subjektuose, kurie n.ru ,.iks*ingi atskiroms finansiniq ataskaitq eilutems ir kuriuose

nebuvo nustat).ta ririf..l, atliktos analitines proced[ros- grupes lygiu'

19. Siekiant isitikinti, kad savivaldybes 2016-m. konsoliduotam^e ataskaitq rinkinyje butq

pateikta teisinga i, iitra informacija upi. ,artuitr+ likudius, gautas pajamas' s4naudas ir grynqii

pervirsi ar deficit4, atriktos reiksmingq rrieiq audito'proceduroslsavivaldybes biudZetinese istaigose:

19.1. Savivaldybes administracijoje; ,---r-r^:^ r.r^i^ar{no o^.iqlir'
1g.2. l6istaigq: B[ Klaipedo, ,,ri"r,o lengvosios atletikos mokykloje, Klaipedos socialiniq

paslaugq centre ,,Durie:', Klaipedos v{kq globos namuory,,Ryas", Klaipedos vaikq globos namuose

,,Smiltele", B{ Neigaliqjq centre ,,ffuip![o, lakStute", fiulptaot Litoiinos mokykloje (VB le.os)'

Klaipedos miesto .u:riuAayUes k,ltUros?ntr. Z";q rumuosl' B{ Klaipedos miesto globos namuose'

Klaipedos lop5elyje-darZelis ,,versmd! ktuipeao, *iesto Seimor ir ruito geroves centre, Klaipedos

moksleiviq ,uriruilto, centre, Klaipedos ,,Vetrunges" gimnaziioje' Klaipedos Liudviko Stulpino

progimnazijoje, fiiuipeao, Mai<simo borno pigtin;inejt rntflq9,3, Klaipedos Sendvario

progimnazijoje, Klaipedos ,,Verden.r;' progi,nt'u'l;6;t' Finansiniai iodikliai turi reik.ming4 itak4

Savivaldybes konsoliduotqiq ataskaiq .ird,io ,rduiytnt'i' Siq istaigq vadovams pateikti ra.tai ir

"oo*";31?',"?iro" 2or7 m.parense ir pateike visas.reikariis":i:,li1r:,.*fl_:'^T1,Y:,:,Tff,t,
ataskaitq. Tarnybos atriktas audito durbu, apeme visq Saviialdybes biudZeto pajamq ir islaidq

duomenq vertinim4. Audito metu buvo vertinami Savivaldybes turto ir isipareigojimq duomenys,

Savivaldybesturtonaudojimo,valdymoirdisponavimojuoteisdtumas.
21. Audito metu suformuota besElygine nuomone del konsoliduoqiq biudZeto 'y}$ryo

ataskaitq rinkinio, nes Savivaldybes zorc;. konsoliduotqiq biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinys
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visais reikSmingais atZvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teises aktus,

reglamentuojanJius Sio rinkinio rrdu.y-4 Qr.201,7 m. liepos 14 d. audito iSvad4Nr. KATl6 (4.2)-10

,,del Kluipedos miesto savivaldybes 2016 m. konsoliduotqjq ataskaitq rinkinio, savivaldybes lesq ir

valstybes turto valdymo, naudojimo, disponavimo").
22. Del Savivaldybes konsoliduotqiq finansiniq ataskaitq rinkinio pareik5ta sElygine

nuomone, nes nustatl,tos klaidos, kad savivaldybeje neapskaitya dalis keliq ir gatviq (42 vnt.),

patvirtintq keliq s4ra5e, ilgalaikio materialiojo turto (nekilnojamqir+ kulturos vertybiq ir kito ilgalaikio

materialaus turto) verte netiksli, nes 57g,l6firkst. Eur isigijimo vertds turtas, turintis kultfirinq ir

visuomeninE reik5mg, nepripaZintas ir apskaitoje neuZregistruotas kaip nekilnojamosios kultlros

vertybes ir jam nepagristai skaidiuojamas nusidevejimas, esminio pagerinimo darbq isigijimo

s4skaitoje nipagristai 
-apskaitlta 

pripaZintq tinkamais naudoti gyvenamqjq butq modernizavimo

darbq verte, 
- 

U"tr+ isigijimo ,..t. nepadidinta; ilgalaikio finansinio turto apskaitos registre

atvaizduotos investicij i, eel,l tlkst. Eur i 2 kontroliuojamuosius viesojo sektoriaus subjektus

neatliktos ir nepagrisios apskaitos dokumentais; apskaitoje neuZregistruoti ir finansines blkles

ataskaitoje neaiskieisti zi6,s tlkst. Eur negr4Zinti finansiniai isipareigojimai bankams 
_del

savivaldybes butq modernizavimo, nevertinami ir neatskleisti neapibreZtieji savivaldybes

isipareigojimai.
zz.tarnyba audito ataskaitoje Savivaldybes administracijai pateike susistemintas reiksmingas

rekomendacijas. savivaldybes administracija parenge priemoniq plan4 pateiktoms rekomendacijoms

igyvendinti. Audito ataskaitoje pateiktos-7-rekomendacijos, i5 jq: lki 2017 m. gruodZio 31 d'

iuytayto, - 5, nesuejgs rekomendacijos igyvendinimo terminas - 2.

24. Vienas prioritetiniq ramyUos ri.tiq - didinti audito poveiki, tadiau tai priklauso ne tik

nuo audito kokybes, bet ir nuo audituojamo subjekto pastangq igyvendinant rekomendacijas' 2011 m'

Savivaldybes 
-administracijai ir Savivaldybes biudZetinems imonems buvo pateiktos 79

rekomeniacijos, i5 i\ 74, arba 94 proc., igyvendintos, 2 rekomendacijq fgyvendinimo terminas

nepasibai ggs, 3 rekomendacij os atmestos audituoj amo subj ekto.
^ 

Z{.'Tarnyba, vadovaudamasi Klaipedos miesto savivaldybes kontroles ir audito tarnybos

2017 m. veiklos piur,r, patvirtintu Savivaldybes kontrolieriaus 2016 m.lapkridio 15 d' isakymu

Nr. KATl-(1.1)-6; atliko atliekamq remonto darbq vykdomos kontroles patikrinimq (Lr' 2017 m'

balandzio 25 d. patikrinimo ataskaitq Nr. KAT16-(4.2)-2). Patikrinimo tikslas - ivertinti, kaip

vykdomas bendradarbiavimas derinant veiksmus del numatomq gatviq remonto darbq su poZemines

komunikacijas eksploatuojandiomis organizacijomis, siekiant i5vengti pakartotiniq darbq atlikimo'

Pateikta 1 rekomendacija, kuri yra ivykdyta'
26. Teisetumo (atitikties) auditai :

26.l.2Ol5 m. savivaldybes biudZeto leSq, skirtq socialines atskirties maZinimo programai

vykdyi, likudio panaudojim o iorc m. teisetumo ivertinimas (Zr. 2ol1 m. balandZio 18 d. ataskait4

Nr. KAT16-(4.2)-3). Auaito tikslas - ivertinti iOtS:0rc m. Savivaldybes biudZeto lesq, skirtq

Socialines atskirtiesmazinimo programos Nr. 12 priemonei t2.o20l04,,Pinigines socialines paramos

nepasiturindioms Seimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas,

ismokant pasalpas ir kompensacijas" ,y-t dyti, nepanaudotq lesq likudio perskirstymo ir panaudojimo

2016 m.teisdtumE, lvertinti, kaip laikomuti t.it.i aktq reikalavimq, ar perskirstyti asignavimai 9y'o
panaudoti efektyviai ir racionaliai, siekiant Savivaidybes i5keltq tikslq - igyvendinti socialines

paramos politik4, siekiant sumaZinti socialing atskirt! Klaipedos mieste, uZtikdnti socialiai

paLeidL\amq gyventojq grupiq socialing integracij4 bei efektyvi4 socialinE apsaug4. Rekomendacijq

nebuvo pateikta;
26.2.2016 m. savivaldybes biudZeto le5q panaudojimo sporto veiklos programq daliniam

finansavimui teisetumas. Audito tikslas - ivertinti 2b16 m. Savivaldybes biudZeto lesq panaudojimo

sporto veiklos programq daliniam finaniavimui teisetumq (zt.2ol7 m. birZelio 15 d' ataskait4

Nr. KAT16 -(4 2)- l:;. f ateittos 2 rekomendacijos. Rekomendacijos ivykdytos;

26.3.2016 m. savivaldybes biudZeto le5q neformaliojo vaikq Svietimo tiekejq (iSskyrus

bendrojo ugdymo mokyklas) programq finansavimui tei.setumas. Audito tikslas - ivertinti 2016 m'

savivaldybes biudZeto lesq panaudojimo neformaliojo vaikq Svietimo tiekejq (iSskyrus
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ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir formalqji Svietimq papildandio ugdymo) programr+ finansavimui
teisetum4. Pateiktos 5 rekomendacij os. Rekomendacij os ivykdytos.

27. Veiklos auditai:
27 .l . U AB,,Klaipedos autobusq parkas" veiklos auditas. Audito tikslas - ivertinti bendroves

veikl4 ekonomi5kumo ir rezultatyvumo aspektais. Pateiktos 4 rekomendacijos. Rekomendacijq

igyvendinimo terminas nepasibaiggs;
27 .2. Del Klaipedos miesto vietinio reguliaraus susisiekimo autobusq marSrutq paskirstymo.

Audito tikslas - ivertinti Klaipedos miesto vietinio reguliaraus susisiekimo autobusq marSrutq

paskirstymo efektyvum4 ir racionalumq(Lr.2017 m. vasario 15 d. ataskait4Nr. I(4T16-(4.2)- l).
Pateiktos 4 rekomendacijos. Rekomendacijos ivykdyos.

28. Savivaldybes kontroliuojamq imoniq auditai - S{ ,,Sportininkq vaistind" ir S{,,Debreceno

vaistind" auditas. Siq imoniq audito tikslai - ivertinti 2016 m. imoniq metiniq finansiniq ataskaitq

rinkinius ir pareik5ti nepriklausomg nuomong. Audito metu reik5mingq pastebejimq del Siq imoniq
metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniq parengimo ir apskaitos nebuvo.

29. Tamybos atliktq finansiniq auditq analize parodd, kad daZniausiai nustatomi Lietuvos
Respublikos teisOs aktq, reglamentuojandiq turto valdym4, naudojim4 ir disponavim4 juo,

nesilaikymo atvejai.
30. Savivaldybes tarybos Kontroles komiteto posedyje buvo svarsty'tos visos ataskaitos ir

i5vados, pateikta informacija apie atliktq auditq ataskaitose pateiktq rekomendacijq igyvendinim4.
Tarnybos 2017 m. atliktq darbq apimtis:

V SKYRIUS
TARNYBOS VEIKLOS VEIKSMINGUMAS

31. Tarnybos veiklos veiksmingum4 parodo darbo apimtis ir teigiamas rezultatq poveikis.

Tarnybos veiksmingum4 rodo atlikto audito ir kitq uZduodiq nustatytq tikslq pasiekimas, audituotq

asignavimq valdy.tojq biudZeto vykdymo ir finansiniq ataskaitq didesnis informatyvumas, vidaus

kontroles ii finansq valdymo reik5mes supratimas, tikslingas leSq ir turto panaudojimas' Audito

veiksmingumas pasireiSkia ir tuo, kad apie audito metu nustatytas klaidas, netikslumus ir kitus

trrlkumus informuotas audituojamas subjektas juos i5taiso ir ataskaitose iSvengia esminiq iSkraipymq'

32. Pastebeta, kad nors Savivaldybes veiksmai, igyvendinant audito rekomendacijas, s4lygojo

pa1angq ir teigiam4 tendencij4 Savivaldybes apskaitos tvarkymo, biudZeto vykdymo ir atskleidimo

ataskaitose srityse (Lymiai sumaZintas skolos ir moketinq sumr+ likutis, i5taisytos ankstesnio audito

metu nustatytos nekilnojamqjq kultUros vertybiq apskaitos klaidos, uZregistruota 49 vnt. vietines

reikSmes keliq), tadiau iki Siol nei5taisytos kitos ankstesnio audito metu nusta[tos klaidos del

ilgalaikio finansinio turto ir del vietines reik5mes keliq bei neatliktos visos valstybes turto (vietines

,.iks*.r keliq), priskirto Savivaldybes nuosavyben, perdavimo Savivaldybes nuosavyben

procedlros. {vertinus informacij4 apie atliktus ankstesnius auditus audituojamame subjekte,

nustatytus i5kraipymus, jq paSalinim4, iStaisym4, rekomendacijq igyvendinim4, nustatyta, kad tiek

Savivaldybes administracija, tiek audituotos pavaldZios istaigos (biudZetines istaigos, vie5osios

istaigos, UAB, kuriq savininke yra Savivaldybe) teiktas rekomendacijas daZniausiai igyvendina per

nr.nutyt4 termin4. 2011 m. pasiektas Tarnybos 2017-2019 metq strateginiame veiklos plane

nustaty.tas rezultato vertinimo kriterijus - pateiktq rekomendacijq igyvendinimo santykis - 95 proc.:

per 201 3-2017 metq laikotarpi finansiniq ir teisetumo, veiklos, ribotos apimties auditq ataskaitose ir

tas auditas (tikrinimaiBaistas auditas (tikrinimai) ir parengtos ataskaitos

Subiektai. kuriuose atliktos visos audito procedlros

kuriuose atliktos planavimo auditoSubi ektai. kuriuose atlikto s planavimo audito proc edlros
Pateiktos rek

Eil. Nr. Atliktq darbq pavadinimas Skaiiius

l. 10

2. Parenstos i5vados
a
J

J. 18

4. 18

5. 79

6. Ivykdytos rekomendaciios 94
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ra5tuose Savivaldybes administracijai, biudZetinems istaigoms, Savivaldybes kontroliuojamoms

imonems i5 viso buvo pateiktos 106 rekomendacijos, i5 jq: 3 nebeaktualios, igyvendintos 98

rekomendacijos, arba 95 proc. nuo teiktq rekomendacijq, ivertinus nebeaktualias.

33. Tarnyba, vykdydama jos nuostatuose nustaty.tus uZdavinius, ir toliau sieks, kad audituoti
(tikrinti) vie5ojo sektoriaus subjektai igyvendintq Tarnybos teikiamas rekomendacijas, dar efektyviau
Salintq veiklos tr[kumus.

VI SKYRIUS
TARNYBOS VEIKLOS PRIORITETAI IR TOLESNIS TOBULINIMASIS

34. Pagrindinis Savivaldybes kontrolieriaus (Tarnybos) veiklos uZdavinys - skatinti paLangq,

vertinti apskaitos organizavim4 ir konsoliduotqjq ataskaitq rinkini, atlikti le5q ir turto valdymo,

naudojimo teisetumo vertinim4. Tarnyba, padedama Savivaldybei vykdyti biudZeto ir turto kontrolg,

skatindama auk5diausiqjq finansq valdymo standartq ir paZangos igyvendinim4 savivaldos sektoriuje,

siekia bUti ne tik vertintoja, bet ir patareja, todel stiprina komunikavim4 su audituojamais subjektais

ir Savivaldybes administracija, bendradarbiavimq su Savivaldybes tarybos Kontroles komitetu ir
valstybiniais auditoriais.

35. Tarnyba toliau rupinsis atliekamo audito kokybe, todel planuojama kelti kvalifikacij4,
tobulinti audito metodus.

36. Tarnybos artimiausio laikotarpio veiklos tobulinimo kryptys: siekiant efektyvaus audito

atlikimo pletoti bendradarbiavimq su Valstybes kontrole: siekiant audito veiksmingumo kaip

prioritetines vertinimo sritis numatyti Savivaldybes kontroliuojamq istaigq ir bendroviq

id-inirtra,rimo veiklos tobulinimo galimybiq vertinim4, Savivaldybes kontroliuojamq imoniq
finansin6s blkles vertinim4, siekiant audito kokybes, tobulinti darbuotojq kvalifikacij4 Tarptautiniq

audito standartq taikymo srityje. Siems tikslams pasiekti bendradarbiaujama su Valstybes kontrole,

Savivaldybiq kontrolieriq asociacija, Europos regionq i5ores audito institucijq otganrzaclja.


