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VISAGINO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

ĮŽANGA 

 

Ataskaita parengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo1 27 str. 9 d. 15 

p., Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento2 288 p., Visagino savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos (toliau – ir Tarnyba) nuostatų3 15.15 p. ir Tarnybos veiklos plano4 3.2. p. nuostatas. 

Ši ataskaita supažindina su Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų 

veikla ir veiklos rezultatais.  

Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra Savivaldybės tarybai atskaitingas 

viešasis juridinis asmuo, savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė funkcija – prižiūrėti, ar 

teisėtai ir efektyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas 

valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.  

Tarnyba, įgyvendindama Vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas ir suteiktus 

įgaliojimus, atlieka finansinius ir veiklos auditus Savivaldybės administracijoje, savivaldybės 

administravimo subjektuose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. 

Finansinių auditų bendras tikslas – nepriklausomos nuomonės dėl finansinių ir kitų ataskaitų 

tikrumo ir teisingumo, taip pat savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais 

teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams įvertinimas ir nepriklausomos nuomonės 

pareiškimas. Atliekant finansinius auditus buvo vertinama sukurta vidaus kontrolės sistema 

audituotose srityse, jos pakankamumas ir atitiktis keliamiems reikalavimams, nes vidaus kontrolės 

sistemos yra pagrindas užtikrinti lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, turto apsaugą, apskaitos 

ir teikiamos informacijos ataskaitose patikimumą. Vienas iš finansų valdymo skaidrumo ir 

atskaitingumo gerinimo būdų yra vidaus kontrolės stiprinimas. 

Veiklos auditų tikslas yra įvertinti, ar audituojamas subjektas taupiai, efektyviai ir 

rezultatyviai naudoja turimus išteklius, įvertinti veiklos rezultatus, pateikti rekomendacijas paslaugų 

kokybei gerinti ar išlaidoms mažinti, veiklos efektyvumui ir rezultatyvumui didinti. 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba auditus atlieka vadovaudamasi Valstybinio audito 

reikalavimais5, Veiklos audito vadovo6 nuostatomis bei Tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų 

standartais. Tarnybos darbas ir teisės aktais nustatytų funkcijų įgyvendinimas organizuojamas 

vadovaujantis Savivaldybės kontrolierius parengtu ir su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu 

suderintu veiklos planu.  

Tarnybos veikla buvo planuojama ir organizuojama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatytas veiklos sritis bei veiklos prioritetus ir esamą Tarnybos darbuotojų skaičių. 

Tarnyboje nuo 2017-02-01 dirbo du valstybės tarnautojai: savivaldybės kontrolierius ir 

patarėja.  

                                                     
1 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 1994-07-07 Nr. I -533 (2008-09-15 redakcija Nr. X-1722) 
2 Savivaldybės tarybos 2015-06-25 sprendimas Nr. TS-129 (2017-06-27 redakcija TS-117). 
3 Savivaldybės tarybos 2014-04-03 sprendimas Nr. TS-33. 
4 Savivaldybės kontrolieriaus 2017-01-27 d. įsakymas Nr. K1-3 (2017-12-29 d. redakcija Nr. K1-22) 
5 Valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-26 (2017 m. birželio 20 d. redakcija Nr. V-164) 
6 Valstybės kontrolieriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-200 
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2017 m. buvo 252 darbo dienos, skaičiuojant darbo dienas dviem darbuotojams (patarėja 

pradėjo dirbti 2017-02-01 (252-22=230) – 482 darbo dienos. Tarnybos darbuotojai 2017 m. dirbo 

visas darbo dienas (atostogavo 35 darbo dienas). 

2017 metų Savivaldybės biudžete Tarnybos finansavimo pajamas sudarė 56,5 tūkst. Eur, 

pagrindinė veiklos sąnaudų dalis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 48,2 tūkst. 

Eur.  Per 2017 metus Tarnyba įsigijo ilgalaikio materialiojo turto (kompiuterinės įrangos) už 2,1 tūkst. 

Eur. 

Tarnyba 2017 metais turėjo veiklos sąnaudų: 
▪ paprastojo remonto ir eksploatavimo – 4 tūkst. Eur; 

▪ kvalifikacijos kėlimo – 1,2 tūkst. Eur; 

▪ komandiruočių – 1,2 tūkst. Eur; 

▪ komunalinių paslaugų ir ryšių – 0,9 tūkst. Eur;  

▪ kitų paslaugų – 0,6 tūkst. Eur. 

 

IŠVADOS SAVIVALDYBĖS TARYBAI 

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 d. 15 p. nustato, kad 

savivaldybės kontrolierius kiekvienais metais reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia 

savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, 

savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo ir dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir 

patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos. 

Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2017 metais pateikė Audito išvadą dėl 

savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto 

naudojimo. 

 

Tarnybos nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių  ataskaitų rinkinio yra sąlyginė.  

 

Tarnybos nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys 

dalykai, Visagino savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą 

ir teisingą Visagino  savivaldybės 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2016 metų veiklos 

rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. 

Sąlyginės nuomonės pagrindas – Visagino  savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

rinkinio duomenų iškraipymai ir sumos, kurių teisingumo negalėjome patvirtinti. Šiuos neatitikimus 

lėmė reikšmingos klaidos žemesniojo konsolidavimo lygio viešojo sektoriaus subjektų finansinių 

ataskaitų rinkiniuose.  

Savivaldybėje ne visi vietinės reikšmės keliai yra inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti (atlikti 

kadastriniai matavimai ir jie įregistruoti nekilnojamojo turto registre). O tos dalies vietinės reikšmės 

kelių, kuri yra inventorizuota ir teisiškai įregistruota, duomenys neatitinka apskaitos registrų  

duomenų. Apskaitos duomenys  (infrastruktūros statinių ir nebaigtos statybos) neatitinka 2016 m. 

gruodžio 31 d.  galiojusio vietinės reikšmės kelių sąrašo, patvirtinto 2015 m. birželio 25 d.  Tarybos 

sprendimu Nr.TS-148 „Dėl Visagino savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo 

patvirtinimo“. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos kortelėse visai nenurodytas kelių ilgis, kuris 

nurodytas Tarybos sprendime. Atlikti kelių (gatvių) rekonstrukcijos darbai, keliai eksploatuojami, bet  

iš nebaigtos statybos neperkeliami į infrastruktūros statinių grupę, nepadidinta kelio ( gatvės) vertė. 

Neteisingai taikoma keliams metinė nusidėvėjimo norma. Pagal savivaldybėje galiojančius 2010 m. 

kovo 25 d. tarybos sprendimu Nr. TS-65 patvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominius 
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normatyvus, kelių ir aikštelių dangai numatyta taikyti 23 (cementbetonio, betono) arba 20 (asfalto, 

skaldos, žvyro ir kitos) metų nusidėvėjimo normą. Nustatyta, kad savivaldybėje keliamas (gatvėms) 

yra taikomos ir kitokios metinio nusidėvėjimo normos. Dėl to mes negalime patvirtinti, kad Visagino 

savivaldybės konsoliduotoje Finansinės būklės ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

infrastruktūros ir kiti statiniai  2028749,38  Eur   suma bei finansavimo sumų likučiai 1314671,03 

Eur suma iš Europos Sąjungos lėšų, 359475,82 Eur suma iš Valstybės biudžeto lėšų, 206775,64  Eur 

suma iš Savivaldybės biudžeto lėšų ir 147826,89 Eur suma iš kitų šaltinių parodytos tikromis ir 

teisingomis sumomis bei negalime patvirtinti 18203859,59 EUR dalies  Savivaldybės sukaupto 

perviršio (deficito) tikrumo ir teisingumo. 

Savivaldybės administracija, nesivadovaudama 16-ojo VSAFAS nuostatomis, neregistravo 

apskaitoje biologinio turto, neįvertino biologinio turto kaip numato VSAFAS, neatliko želdynų ir 

želdinių inventorizacijos duomenų analizės, neaiškus biologinio turto apskaitos reglamentavimas  

Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politikose,  todėl negalime patvirtinti, kad 

savivaldybės konsoliduotoje Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje B Biologinis turtas nurodytos 

nulinės vertės 2015-12-31 ir 2016-12-31 yra teisingos. 

Dėl netikslios Visagino savivaldybės administracijos finansinio turto apskaitos, mes 

negalėjome patvirtinti, kad Visagino savivaldybės konsoliduotoje Finansinės būklės ataskaitoje   

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikis finansinis turtas 3382363,49 Eur, nuosavybės metodo 

įtaka -13029,29 Eur bei grynasis turtas (straipsnis F Grynasis turtas) 18190830,30 Eur parodytos 

tikromis ir teisingomis sumomis bei negalėjome patvirtinti Visagino savivaldybės konsoliduotoje 

Veiklos rezultatų ataskaitoje H eilutėje Nuosavybės metodo įtaka nurodytos 2195,91 Eur sumos ir tos 

pačios sumos, nurodytos Visagino savivaldybės konsoliduotoje Grynojo turto pokyčių ataskaitoje, 

stulpelyje Nuosavybės metodo įtaka, tikrumo ir teisingumo. 

 

Tarnybos nuomonė dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais 

teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams yra sąlyginė. 

 

Sąlyginės nuomonės dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 

teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pagrindas – Visagino savivaldybės 

administracija po turto sukūrimo ar rekonstrukcijos darbų pabaigos dėl įvairių priežasčių turto vienetų 

neperkėlė iš nebaigtos statybos į pastatų, statinių ar kitas turto grupes, nepadidino jau esamų turto 

vienetų įsigijimo verčių, nors juos pilnai eksploatavo ar kitaip naudojo savo veikloje ir, pažeisdamos 

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas, neskaičiavo jiems nusidėvėjimo nuo kito 

mėnesio 1 dienos, kai turtas buvo pradėtas naudoti. Dėl šių priežasčių ataskaitose pateikta informacija 

neparodo tikros ir teisingos ilgalaikio materialiojo turto vertės bei per 2016 metus faktiškai patirtų 

nusidėvėjimo sąnaudų. Dėl to Visagino savivaldybės konsoliduotoje Finansinės būklės ataskaitoje 

nebaigtos statybos vertė nepagrįstai padidinta 2829,6 tūkst. Eur ir mažesnėmis sumomis parodytos 

kitų ilgalaikio materialiojo turto grupių vertės, neskaičiuotos nusidėvėjimo sąnaudos. 

 

Tarnybos nuomonė dėl biudžeto vykdymo  ataskaitų rinkinio yra besąlyginė. 

 

Tarnybos nuomone, Visagino savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos 

teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.  
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2017 M. FINANSINIAI AUDITAI, REIKALINGI IŠVADOMS PARENGTI 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės7 įstatymo 1 str. 3 d., 2 

str. 22 d., 32 str. 3 d. nuostatomis Visagino savivaldybės administracija, savivaldybės biudžetinės 

įstaigos ir kontroliuojamos sveikatos priežiūros viešosios įstaigos rengia finansinių ataskaitų rinkinius 

ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, o Savivaldybės administracija ir viešojo sektoriaus subjektų 

grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį. Kontrolės ir audito tarnyba atlieka šių rinkinių vertinimą. 

Audito metu buvo vertinta: 

1. Visagino savivaldybės grupės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, pateiktas 

2017 m. balandžio 14 d.  

2. Visagino savivaldybės grupės 2016 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, 

pateiktas 2017 m. gegužės 29 d.  

Vertinant grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius pagrindinės audito procedūros atliktos 

Visagino savivaldybės administracijoje, (Apskaitos bei Finansų ir Biudžeto skyriuose), Visagino 

„Atgimimo“ gimnazijoje, Visagino „Verdenės“ gimnazijoje, Visagino Draugystės progimnazijoje,  

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijoje,  Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykloje,  

Visagino kultūros centre, Visagino Kūrybos namuose,  Visagino paramos vaikui centre,  Visagino 

rekreacijos paslaugų centre,  Visagino socialinių paslaugų centre, Visagino sporto centre, VšĮ 

Visagino ligoninėje, analitinės procedūros – visuose grupės viešojo sektoriaus subjektuose. 

3. Turto ir lėšų valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas. 

Vertinta, ar Savivaldybės administracija  vadovaujasi viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) reikalavimais apskaitydama turtą –  nebaigtą statybą, 

vietinės reikšmės kelius, biologinį ir finansinį turtą.   

 

 

TEIKTOS REKOMENDACIJOS, JŲ STEBĖSENA 

  

Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2017 m. liepos 14 d. Audito ataskaitoje dėl 

Visagino savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo 

Nr. K3-2 pateikė rekomendacijas (toliau – ir Audito rekomendacijos):  

 

 

Nr. Rekomendacija Veiksmas/ Priemonės/ 

Komentarai 

Rekomendacijos 

įgyvendinimas  

1. Imtis priemonių, kad nebaigtoje statyboje 

sukaupti rekonstrukcijos darbai, vadovaujantis 

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 

turtas“ nuostatomis, užbaigus darbus ir 

objektus pradėjus eksploatuoti, būtų laiku 

iškeliami į kitas turto grupes, didinant jau 

esamų turto vienetų įsigijimo vertes ir 

nusidėvėjimo sąnaudos būtų skaičiuojamos 

nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas 

pradedamas naudoti. 

Iš turto grupės „Nebaigta 

statyba“ perkelta į turto grupę 

„Negyvenamieji pastatai“ 

Kultūros centras „Draugystė“ 

– 230753,36 Eur, Socialinių 

paslaugų centro techninio 

projekto bendroji ekspertizė – 

230753,90 Eur, ir į „Kitas 

nematerialus turtas“ – Dviračių 

takas ir Energetikų gatvės dalis 

– 6824,40 Eur 

Iš dalies atlikta              

iki 2017-08-30 

 

Nusidėvėjimo 
sąnaudos  

patikslintos 

2017-09-30 

                                                     
7 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas 2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1212 (2016 m. birželio 

30 d. redakcija Nr. XII-2585) 
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2. Siekiant užtikrinti tikslią ir teisingą kelių 

buhalterinę apskaitą savivaldybėje, atlikti 

vietinės reikšmės kelių techninę inventorizaciją 

ir teisinę registraciją. 

2017 metais nebuvo 

numatyta lėšų.   

Neįgyvendinta 

2018 m. I ketv. 

pasirašius sutartį 

su Kelių direkcija 

planuojamas 

viešojo pirkimo 

konkursas 

3. 1. Imtis priemonių, kad būtų suderinti apskaitos ir  

savivaldybės Tarybos 2015-06-25 sprendime  

Nr.TS-148 patvirtintų vietinės reikšmės kelių 

duomenys.   

 

Patikrinti dalies kelių 

duomenys. 

Duomenys į apskaitą bus 

įtraukiami palaipsniui iki 2018 

finansinių metų pabaigos. 

Neįgyvendinta 

 

4. Papildyti ilgalaikio turto apskaitos korteles 

nurodant visus turto identifikavimui 

reikalingus duomenis, kurie numatyti 

Savivaldybės administracijos buhalterinės 

apskaitos vadove ir jo prieduose. 

IS „Finisa“ programuotojai 

atliko ilgalaikio turto kortelių 

duomenų papildymą su 

galimybe įvesti ir atspausdinti 

visus identifikavimui 

reikalingus duomenis. 

Įgyvendinta 

5. Perskaičiuoti kelių (gatvių) nusidėvėjimą 

vadovaujantis savivaldybėje galiojančiais 2010 

m. kovo 25 d. tarybos sprendimu Nr. TS-65 

patvirtintais ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

ekonominiais normatyvais. 

Kelių (gatvių) nusidėvėjimo 

duomenys perskaičiuoti pagal 

2010-03-25 d. tarybos 

sprendimu Nr. TS-65 

patvirtintais IMT nusidėvėjimo 

normatyvais. 

Įgyvendinta 

6. Imtis priemonių, kad inventorizacijos komisija 

laiku ir tinkamai atliktų metines 

inventorizacijas bei išvadas ir siūlymus 

Administracijos direktoriui ir Apskaitos 

skyriui pateiktų iki metinių finansinių ataskaitų 

sudarymo dienos 

Inventorizacja atlikta laiku Iš dalies 

7. Vadovaujantis 16-uoju VSAFAS „Biologinis 

turtas ir mineraliniai ištekliai“, patikslinti 

Administracijos apskaitos politiką, aiškiau 

nurodant biologinio turto pripažinimo 

kriterijus, atlikti želdynų ir želdinių 

inventorizacijos duomenų analizę ir apskaitoje 

įregistruoti  Administracijos valdomą biologinį 

turtą. 

Buhalterinės apskaitos vadovo 

4 punktas buvo papildytas 

konkrečiai nurodant biologinio 

turto pripažinimo kriterijus. 

Iš dalies 

8. Vadovaujantis 14-ojo VSAFAS „Jungimai ir 

investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 15-

ojo VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų rinkinys ir investicijos į 

kontroliuojamus subjektus“ nuostatomis, 

investicijas į VšĮ Euroregiono ežerų kraštas 

direktorato biuras ir  VšĮ Ignalinos atominės 

elektrinės regiono plėtros agentūra apskaityti 

nuosavybės metodu 

Patikslintas apskaitos 

tvarkymas ir VšĮ 

Euroregiono ežerų kraštas 

direktorato biuras ir VšĮ 

Ignalinos atominės 

elektrinės regiono plėtros 

agentūra apskaityti sąskaitų 

plano 1612101 sąskaitoje. 

Praėjusių laikotarpių klaida 

ištaisyta ir apskaityta 

nuosavybės metodu. 

Įgyvendinta 

9. Patikslinti investicijų į savivaldybės 

kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus 

įsigijimo savikainą, pateikti detalią informaciją 

apie investicijų į Savivaldybės kontroliuojamas 

uždarąsias akcines bendroves, akcines 

bendroves, kuriose Visagino savivaldybė turi 

nuosavybės vertybinių popierių bei viešąsias 

Patikslinta Įgyvendinta 
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įstaigas, kuriose Visagino savivaldybė turi 

dalininko įnašų, įsigijimo savikainos dydį bei 

pokyčius per 2015-2016 metus Kontrolės ir 

audito tarnybai. 

10. Sutvarkyti (detalizuoti) buhalterinės apskaitos 

registrus taip, kad apskaitos informacija būtų 

tinkama, išsami ir naudinga vidaus ir išorės 

vartotojams. 

Apskaitos skyrius patikslino 

(detalizavo) finansinio turto 

buhalterinės apskaitos 

registrus 

Įgyvendinta 

11. Patvirtinti Visagino savivaldybės viešojo 

sektoriaus subjektų grupės apskaitos politiką ir  

nustatyti, kad  Visagino savivaldybės viešojo 

sektoriaus subjektų apskaitos politikos  sutaptų 

su patvirtinta Visagino savivaldybės viešojo 

sektoriaus subjektų grupės apskaitos politika 

tiek, kad ūkinių įvykių registravimas duotų tą 

patį rezultatą. 

„Verdenės“ gimnazijos 

nemokamo maitinimo 

sąnaudos iš sunaudotų atsargų 

sąnaudų iškelta į Socialinių 

išmokų sąnaudų straipsnį. 

Įgyvendinta 

12. Vadovautis 7-ojo VSAFAS „Apskaitos 

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų 

taisymas“ 19 punkto nuostatomis, taisant  

esmines, ir neesmines apskaitos klaidas. 

Bus atliekama sudarant 2017 ir 

vėlesnių metų finansinę 

atskaitomybę 

Įgyvendinta 

13. Imtis priemonių, kad visa buhalterinė apskaita 

Socialinių paslaugų centre būtų tvarkoma  

vadovaujantis VSAFAS, finansinės ataskaitos 

būtų sudaromos remiantis buhalterinės 

apskaitos duomenimis ir vadovaujantis 

Finansų ministerijos pateiktomis ataskaitų 

pildymo rekomendacijom 

Biudžetinė įstaiga Socialinių 

paslaugų centras įsipareigojo 

imtis visų priemonių, kad 

buhalterinė apskaita būtų 

tvarkoma vadovaujantis 

VSAFAS, o finansinės 

ataskaitos būtų sudaromos 

remiantis apskaitos 

duomenimis. 

Iš dalies 

14. Nustatyti, ar nebuvo padarytas tarnybinis 

nusižengimas ir įvertinti  vyriausiosios 

buhalterės tinkamumą eiti pareigas. 

Įstaigoje dirbantys ir atsakingi 

už buhalterinės apskaitos 

tvarkymą asmenys ištaisė savo 

padarytas klaidas metinėje 

atskaitomybėje, 

administracijoje buvo 

apsvarstyta ir įvertinta 

atsakomybė už finansinių 

ataskaitų teisingumą ir 

pateikimą laiku. 

Iš dalies 

15. Merui įvertinti Visagino rekreacijos paslaugų 

centro direktoriaus, kaip savivaldybės 

biudžetinės įstaigos vadovo veiklą, dėl šioje 

(2016 metų) ataskaitoje nurodytų dalykų. 

Tarnyba neturi duomenų Neįgyvendinta 

arba negauti 

duomenys 

 

 

Tarnybos  siūlymas dėl negautų Visagino rekreacijos paslaugų centro pajamų už 

apgyvendinimą  7,6 tūkst. Eur išieškojimo buvo įgyvendintas. 

 Į Visagino rekreacijos paslaugų centro sąskaitą sumokėjo: Savivaldybės administracija 

3287,38 Eur 2017-12-07; 147,36 Eur 2017-12-21; Visagino kultūros centras  3465,92 Eur 2017-12-

20;  Visagino ligoninė 2018-01-19 raštu Nr. 3-1.10.-145 įsipareigojo 679,92 Eur apmokėjimą atlikti 

2018 m. I ketvirtį.  

Tarnybos siūlymas išieškoti iš AB „Visagino tiekimas ir statyba“ negautas sumas 

32502,78 Eur už elektros energiją yra vykdomas – byla nagrinėjama teisme. 
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BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Svarbiausi audito tikslai – skatinti teigiamą poveikį savivaldybės finansų valdymo ir kontrolės 

sistemai bei  įvertinti, ar audituojamas subjektas taupiai, efektyviai ir rezultatyviai naudoja turimus 

išteklius, įvertinti veiklos rezultatus. Siekdami, kad Savivaldybės įstaigose turtas ir finansai būtų 

tvarkomi taip, kaip nurodyta teisės aktuose, ne tik audituojame subjektus, bet ir teikiame pasiūlymus. 

Audito veiksmingumas pasireiškia tuo, kad audito metu nustatytos klaidos, netikslumus ir 

kitus trūkumai audituojamų subjektų ištaisomi ir finansinėse ataskaitose išvengiama esminių 

iškraipymų.  

Tarnyba Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos padalinių 

vadovams, audituojamų subjektų vadovams teikė rekomendacijas ir pasiūlymus. Teiktų 

rekomendacijų įgyvendinimas mažina galimų netikslumų ir klaidų tikimybę, padeda efektyviau 

šalinti neatitikimus.  

Už bendradarbiavimą dėkojame Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui ir Savivaldybės 

vadovams, kurių dėmesys ir nuomonė, svarstant audito rezultatus, aptariant nustatytus pažeidimus ir 

priemones audituotų sričių veiklai gerinti, Tarnybai yra svarbūs.  

Didindami Tarnybos veiklos viešumą ir veiksmingumą, darbo rezultatus (ataskaitas ir 

išvadas) pateikiame Tarnybos interneto svetainėje www.vskat.lt 

 

__________________________ 


