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2015-IEJI – TARNYBOS VEIKLOS 25 –MEČIO METAI
Praėję metai Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai buvo Jubiliejiniai metai, kadangi 1990 m.
spalio 11 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtinti pirmieji miesto Tarybos
Kontrolės tarnybos nuostatai. Taip prasidėjo mūsų institucijos 25- erių metų raidos kelias kupinas
ieškojimų, permainų, kokybinių pokyčių ir įsitvirtinimo Lietuvos valstybės ir savivaldybės audito
sistemoje.
Lietuvos savivaldybių kontrolierių asociacijos iniciatyva (jos nariu esame nuo 1998 metų) 2015
m. gruodžio 8-10 d. Vilniuje, istorinėje Lietuvos Respublikos Seimo salėje buvo organizuota tarptautinė
konferencija, skirta šiai jubiliejinei datai. Pagrindinė konferencijos tema - tolimesnė audito plėtra ir
veiksmingos bei nepriklausomos finansų kontrolės stiprinimas miestų ir rajonų savivaldybėse. Be to,
buvo apžvelgtas sėkmingas SKA narių darbas ir pagerbtos atskiros kontrolės
ir audito tarnybos bei nusipelnę darbuotojai. Šiaulių miesto savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybai 25 – erių metų jubiliejaus proga buvo įteikta
padėka už profesionalų darbą, audituojant ar teisėtai, efektyviai,
ekonomiškai ir rezultatyviai valdomi bei naudojami savivaldybės finansiniai
ištekliai. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas 2015 metų gruodžio
2015 m.
mėnesį Tarnybos vadovui pareiškė padėką už darbą propaguojant teisingą ir
 25 veiklos
dorą finansų apskaitą, skatinant valstybės pažangą, Lietuvos Respublikos
Seimo Audito komiteto pirmininkė Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriui
metai;
pareiškė padėką už atsakingą ir rezultatyvų darbą, vadovaujant Savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybai (toliau –Tarnyba).
 Savivaldybės
Tarnybai 2015 metais teko nuolat prisitaikyti prie besikeičiančios
teisinės aplinkos - keitėsi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nuostatos, auditų atlikimo metodikos ir standartai, bendradarbiavimo su
Valstybės kontrole sąlygos ir kt. Kadangi, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymu, savivaldybės kontrolierius
(savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) savo veikloje vadovaujasi
Valstybės kontrolieriaus patvirtintais Valstybinio audito reikalavimais,
Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, todėl 2015 metais šiai
valstybės institucijai dalinai pakeitus Valstybinio audito reikalavimus,
finansinio ir teisėtumo audito bei veiklos audito vadovus, teko naujai
parengti Tarnybos veiklą reglamentuojančius vidaus dokumentus,
perskirstyti darbuotojams priskirtas funkcijas, įvertinti ir numatyti
tobulinimo ir kvalifikacijos kėlimo poreikius ir kt.

tarybos,
vadovų
pasikeitimas;


Valstybinio
audito
reikalavimų
ir atlikimo

Įgyvendinant Tarnybai priskirtus uždavinius, tobulinant atliekamo
išorės audito kokybę ir efektyvumą, ir šiais metais buvo vykdomas
bendradarbiavimas su giminingomis organizacijomis, tai - su Valstybės
kontrole, Vidaus auditorių asociacija, Auditorių rūmais ir LR Finansų
ministerija. Mums ypač svarbus bendradarbiavimas su Valstybės kontrole,
visų pirma tuo aspektu, kad abiem šalims Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymo 30 straipsniu yra pavesta atlikti viešojo

metodikų
pokyčiai.
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sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinių ir (arba) viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditą, kurio rezultatai tampa sudėtinėmis Nacionalinio finansinių
ataskaitų rinkinio dalimis. Bendradarbiavimas buvo grindžiamas 600-ojo Tarptautinio audito
standarto nuostatomis, kartu aptariant ir derinant auditų strategijas ir programas, keičiantis surinkta
informacija ir pasinaudojant vieni kitų darbo rezultatais.
Tęsiant tarptautinį bendradarbiavimą, 2015 m. gruodžio mėnesį dalyvavome EURORAI
(Europos regionų ir savivaldybių išorės audito institucijų organizacija) vadovų mokymuose, išklausėme
Vokietijos, Lenkijos ir Norvegijos atstovų EURORAI organizacijoje pasisakymus apie šių valstybių
patirtį, organizuojant išorės audito institucijų veiklą ir pasiektus rezultatus. Dalyvavimas šiame ir
kituose EURORAI renginiuose, pastovus keitimasis kitų valstybių sukaupta patirtimi, užtikrina
veiksmingesnį savivaldybės finansinio ir veiklos audito proceso tobulinimą, siekiant efektyvesnio
viešųjų finansų valdymo.
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TARNYBOS VEIKLOS PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS
Tarnyba, be teisės aktais jai deleguotų išorės audito funkcijų, vykdė bendras biudžetinės
įstaigos funkcijas, tai – veiklos planavimo, viešojo administravimo įstaigos dokumentų tvarkymo,
personalo valdymo, valstybės tarnautojų mokymo, jų tarnybinės veiklos vertinimo ir kt. Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos patvirtinti Tarnybos nuostatai yra pagrindinis dokumentas, kuriuo įstaiga
vadovaujasi savo veikloje. Nuostatuose išvardinti Tarnybos veiklos tikslai tiek atliekant išorės auditą,
tiek organizuojant valstybės tarnybos ir kitas funkcijas. Šie tikslai įstaigoje buvo realizuojami,
vadovaujantis Valstybės tarnybos ir biudžetinių įstaigų įstatymais, įgyvendinant teisinius santykius,
reglamentuojančius valstybės tarnautojų viešojo administravimo veiklos savivaldybės įstaigose
politiką, planuojant ir naudojant finansinius išteklius, atliekant vidaus, tame tarpe ir finansinę
kontrolę bei kt.
2015 metais įstaigoje vidaus administravimas vykdytas parengiant, priimant ir įgyvendinant
administracinius sprendimus, organizuojant ir kontroliuojant įstaigos dokumentų valdymo procesus.
Patvirtintas 81 įstaigos teisės aktas, susijęs su personalo valdymo bei kita su biudžetinės įstaigos
funkcijomis susijusia veikla. Parengta ir išsiųsta 110 raštų, 9 valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos
vertinimo dokumentai, 8 strateginio tyrimo ataskaitos. Gavus 168 įvairius raštus, buvo vykdomos
dokumentų valdymo procedūros (1 pav.).
1 PAV. PARENGTI IR IŠSIŲSTI/GAUTI RAŠTAI

Organizuojamas Tarnybos buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės tvarkymas,
vykdomas Tarnybos aprūpinimas materialinėmis, kanceliarinėmis ir techninėmis priemonėmis,
užtikrinamas saugaus darbo ir priešgaisrinių reikalavimų laikymasis, o pasibaigus kalendoriniams
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metams, pagal dokumentacijos planą tvarkomos ir archyvuojamos Tarnybos parengtų dokumentų
bylos ir kt.
Išorės audito ir kontrolės veiklą (funkcijas) Tarnyboje 2015 metais vykdė 9 valstybės karjeros
tarnautojai. Visi valstybės karjeros tarnautojai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu ir ilgamečiu
darbo stažu Tarnyboje, todėl sukaupta darbo patirtis ir pastovus kompetencijos tobulinimas leidžia
jiems sėkmingai dirbti ir pasiekti gerų darbo rezultatų. Tarnybos valstybės tarnautojai per 2015 metus
išklausė 162 valandų (kiekvienas darbuotojas vidutiniškai 18 val.) mokymų aktualiomis temomis:
“Išorės auditas savivaldybėse“; „Korupcija ir jos prevencijos priemonių taikymo praktiniai aspektai.
Antikorupcinių priemonių efektyvumo didinimo galimybės“; „Savivaldybės biudžeto finansinis
auditas“; „Mokinio krepšelio lėšų planavimas ir panaudojimas švietimo įstaigose“; „Biudžetinių įstaigų
atskaitomybė. Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai, jų sudarymas, tikrinimas, teikimas“
bei „Reikšmingumas atliekant grupės auditą, audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas ir audito
rezultatų apibendrinimas bei patikimumo nagrinėjimas“.
Savivaldybės kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu
ir kitų teisės aktų nuostatomis bei Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu patvirtintu Veiklos plano
rengimo tvarkos aprašu, organizavo veiklos plano projekto rengimą ir gavęs Savivaldybės tarybos
Kontrolės komiteto pritarimą, supažindino su veiklos plano projektu Savivaldybės administracijos
centralizuotą vidaus audito skyrių ir Valstybės kontrolę bei jį patvirtino 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu
Nr. V-17. Vadovaujantis patvirtintu 2015 metų veiklos planu, kuriame buvo numatyti praėjusių metų
baigiamieji auditai ir einamųjų metų auditai, kontrolės funkcijos ir kita veikla, tarnautojams buvo
paskirstytos užduotys, numatyti įvykdymo terminai. Kaip ir kiekvienais metais prieš pradedant
planuoti sekančių metų auditus bei patikrinimus, siekiant surinkti kuo išsamesnę informaciją apie
galimai rizikingas savivaldybės, įstaigų veiklos sritis, atliekamas funkcijas, priimtus sprendimus ar
pasirašytas sutartis, buvo išsiųsti paklausimai Tarybos nariams, Administracijos vadovybei,
Savivaldybės administracijos skyrių vedėjams dėl pasiūlymų 2016 m. veiklos planui. Į gautą informaciją
ir raštus su pasiūlymais dėl 2016 metų veiklos buvo atsižvelgta planuojant auditus.
Veiklos plano turinio sudarymui turi įtakos ir kiekvienais metais Tarnybos valstybės
tarnautojų atliekamas strateginis tyrimas. Strateginio tyrimo tikslas – atliekant priskirtų sričių bei
subjektų nuolatinį stebėjimą, duomenų rinkimą ir esamų bei galimų problemų nustatymą bei analizę,
parinkti galimą audito subjektą ar sritį. Strateginio tyrimo subjektai – Šiaulių miesto savivaldybės
administracija, Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, biudžetinės įstaigos ir viešosios įstaigos, kurių
savininkė ar dalininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė. 2015 metais spalio 1 dienai buvo pateiktos
aštuonios Strateginio tyrimo ataskaitos.
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SAVIVALDYBĖS 2014 M. KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ AUDITAS
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, be kitų auditų ir teisės aktais numatytų veiklų,
įgyvendindama Vietos savivaldos, Biudžeto sandaros, Viešojo sektoriaus atskaitomybės, Valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas bei
vadovaujantis savivaldybės kontrolieriaus 2014 m. rugsėjo 16 d. pavedimu Nr. PA-7 atliko Šiaulių
miesto savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinį (teisėtumo) auditą.
Atsižvelgiant į nustatytus rizikos veiksnius ir patvirtintų asignavimų, valdomo turto
reikšmingumą, buvo atrinktos įstaigos, kuriose atliktos audito procedūros dėl 2014 m. Biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų teisingumo, biudžeto lėšų
naudojimo teisėtumo ar atskirų sričių turto ir lėšų valdymo, metinių
finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo ar atskirų straipsnių
atvaizdavimo teisingumo ir šių klaidų įtakos, Savivaldybės
Audito procedūros
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenims, vertinimui. Audituoti
subjektai bei Savivaldybės administracija raštais (sąrašas pridedamas)
atliktos:
buvo informuoti apie nustatytus turto valdymo trūkumus, sąlygojančius
klaidas biudžetinių įstaigų apskaitoje, finansinėse ataskaitose ir
 18 įstaigų,
atitinkamai Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinyje, apie
vertinant
netinkamai
valdomus
biudžetinių
įstaigų
veiklos
pokyčius,
neekonomišką biudžeto lėšų panaudojimą, teisės aktų neatitinkantį
biudžeto lėšų
buhalterinės apskaitos organizavimą, metinių finansinių ataskaitų
ir turto
sudarymo trūkumus, atskirų straipsnių atvaizdavimo neatitikimus ir kt.

naudojimo bei
biudžeto
vykdymo
ataskaitų sritis
 19 įstaigų,
vertinant
finansinių
ataskaitų
rinkinio

sudarymo
sritis

Be to, siekiant surinkti kuo išsamesnę informaciją apie biudžeto
lėšų naudojimo teisėtumą, efektyvumą, ekonomiškumą ir rezultatyvumą,
įvertinti sukurtas vidaus kontrolės sistemas, nustatyti galimus rizikos
veiksnius, buvo surinkta informacija apie Savivaldybės kontroliuojamose
akcinėse bendrovėse atliktų 2014 m. finansinių ataskaitų auditų tikslus ir
rezultatus. Taip pat, kadangi Savivaldybės viešųjų sveikatos įstaigų
finansinių ataskaitų duomenys yra Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
dalis, siekiant įsitikinti šių įstaigų ataskaitų duomenų tikrumu bei
teisingumu, paprašyta pateikti audito įmonių atskaitas ir/ar išvadas dėl
2014 metų įstaigų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės
tikrinimo. Į šią informaciją taip pat buvo atsižvelgta vertinant
Savivaldybės valdomo finansinio turto apimčių tikrumą ir teisingumą.
Savivaldybės administracijai pateikus parengtą 2014 m.
Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, buvo įvertintas
konsolidavimo proceso, įskaitant konsolidavimo koregavimų ir
pergrupavimų tinkamumą, išsamumą ir tikslumą, vertinimas, atlikta
galutinių finansinių ataskaitų duomenų tikrumo bei teisingumo
peržiūra.
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2015 m. liepos 15 d., apibendrinus viso audito metu nustatytas klaidas, neatitikimus bei
pažeidimus, įvertinus audituotų subjektų audito pažangą, taisant ir reaguojant į pateiktas pastabas bei
įgyvendinant rekomendacijas, Savivaldybės vadovybei buvo pateikta audito ataskaita ir audito išvada.
Audito išvadoje buvo pateiktos sąlyginės nuomonės dėl 2014 m. Savivaldybės konsoliduotųjų

SAVIVALDYBĖS 2014 m. KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ AUDITAS
Pareikštos sąlyginės nuomonės dėl
1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
2. Finansinių ataskaitų rinkinio
3. Turto ir lėšų naudojimo teisėtumo
finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų, bei dėl biudžeto lėšų ir
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo.
Taip pat, kartu su audito ataskaita pateiktos rekomendacijos (kartu su Savivaldybės
administracija suderintu rekomendacijų įgyvendinimo planu) audito metu nustatytiems ir iki audito
pabaigos neišspręstiems klausimams ir problemoms taisyti. Atsižvelgiant į ataskaitoje nurodytus
apskaitos, turto ir lėšų naudojimo trūkumus, Savivaldybės administracijai rekomenduota:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Imtis priemonių, kad vadovaujantis VSAFAS nuostatomis Savivaldybės administracijoje ir/ar
pavaldžiose įstaigose būtų apskaityti ir ataskaitose atvaizduoti šie aktualūs straipsniai:
a. Nekilnojamosios kultūros vertybės;
b. Ilgalaikis turtas - Bibliotekų fondas;
c. Gautinos sumos, kurias pavėluota apmokėti daugiau kaip metai;
d. Vietinės reikšmės keliai.
Pateikti priežastis ir įvertinti atvejus, kai 2014 metais teiktos rekomendacijos dėl kultūros
vertybių ir bibliotekų fondo apskaitos nebuvo įgyvendintos.
Užtikrinant, kad Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų duomenys būtų pateikiami tinkamai,
objektyviai ir palyginamai, parengti biudžetinėms įstaigoms rekomendacijas dėl gautinų sumų
atvaizdavimo.
Nustatyti ir patvirtinti procedūras, kurios turėtų būti atliekamos, siekiant apskaičiuoti mokėtiną
ar gautiną koncesijos mokestį.
Pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl lėšų nepanaudojimo praėjusiais biudžetiniais metais skirtų
įsiskolinimams dengti, turtui įsigyti, argumentuotai nurodant projekto tęstinumo reikalingumą
ir laikotarpį, per kurį projektas bus baigtas.
Nustatyti procedūras, užtikrinančias lėšų skyrimo ir naudojimo asignavimų valdytojų
programoms
įgyvendinti
eiliškumą,
pirmiausia naudojant biudžetinių įstaigų
Pateikta
gautas pajamas.
19
Įvertinti atvejus, kai neteisėtai buvo atliekami
rekomendacijų
avansiniai mokėjimai, ir nustatyti kontrolės
procedūras
biudžetinėms
įstaigoms,
dėl apskaitos, lėšų valdymo
užtikrinančias lėšų naudojimą patirtoms
ir naudojimo, biudžetinių
sąnaudoms ar gautoms prekėms bei
įstaigų veiklos problemų
paslaugoms apmokėti.
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8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

Įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, patvirtinti didžiausią leistiną Savivaldybės švietimo,
sporto mokymo, kultūros, socialines paslaugas teikiančių, sveikatos priežiūros ir kitų biudžetinių
įstaigų pareigybių skaičių.
Nustatyti diferencijuotas pagal įstaigų ir organizacijų darbo pobūdį ir jų dydį, darbuotojų darbo
stažą, išsimokslinimą bei kvalifikaciją tarnybinių atlyginimų schemas (koeficientais),
vadovaujantis teisės aktų nuostatomis.
Spręsti dėl Šiaulių sporto vidurinės mokyklos mokinių, negyvenančių sporto mokyklos
bendrabutyje, atleidimo nuo mokesčio už maitinimą.
Įvertinti, faktą kai treneris dirba ir gauna darbo užmokestį už tą patį darbo laiką dviejose
įstaigose, spręsti dėl lėšų grąžinimo į biudžetą.
Spręsti dėl optimalaus trenerių darbo laiko ir racionalaus ir ekonomiško lėšų jų darbo
užmokesčiui naudojimo.
Įvertinti biudžetinių įstaigų vadovų atsakomybę dėl nepakankamo buhalterinės apskaitos
organizavimo ir ataskaitų sudarymo kokybės ir imtis priemonių, kad būtų užtikrintas pavaldžių
įstaigų ataskaitų sudarymas pagal apskaitos registrų duomenis, tiksliai ir teisingai.
Įvertinti finansinės kontrolės organizavimo trūkumus ir nustatyti procedūras, kurios užtikrintų
teisėtą biudžeto lėšų naudojimą, finansinės drausmės laikymąsi, lėšų naudojimą ekonomiškai,
pagal nurodytą paskirtį Savivaldybės administracijoje ir pavaldžiose įstaigose.
Patvirtinti visų sričių biudžetinių įstaigų vadovų veiklos vertinimo taisykles, vadovaujantis teisės
aktų reikalavimais.

Vykdant Vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d. 21 p. nuostatas, 2014 m. lapkričio 17 d. buvo
pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas Nr. BS-43 su Valstybės kontrole dėl Savivaldybės 2014 m.
konsoliduotųjų ataskaitų duomenų bendro audito atlikimo. Viso audito metu vyko bendravimas su
Valstybės kontrolės auditoriais, įgyvendinant parengtas audito strategijas, vykdant aptartas ir
suderintas audito programas ir jose suplanuotas audito procedūras, dalinantis audito metu nustatytais
dalykais. Įgyvendinat minėtų teisės aktų nuostatas, duomenys apie 2014 m. Savivaldybės

SAVIVALDYBĖS 2015 M. KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ AUDITAS
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus buvo pateikti Valstybės kontrolei, išvadai dėl
nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti.
Savivaldybės kontrolieriaus 2015 m. rugsėjo 22 d. pavedimu Nr. PA-5 pradėtas Šiaulių miesto
savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinį (teisėtumo) auditas.
Audito tikslai- įvertinti:
 Savivaldybės konsoliduotųjų (biudžeto vykdymo ir finansinių) ataskaitų rinkinio
duomenų teisingumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę;
 savivaldybės/valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir
pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Apie audito tikslus, audito apimtį ir atlikimo laiką, atsakomybę už ataskaitų parengimą ir turto
valdymo teisėtumą, duomenų pateikimą 2015 m. rugsėjo 23 d. raštu Nr. S1-89 buvo informuota
Savivaldybės vadovybė - Meras ir Administracijos direktorius bei Tarybos kontrolės komiteto
pirmininkas.
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Pradėjus auditą, atliktas 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito planavimo etapas,
kurio metu buvo vertinami audituojamo subjekto ir jo aplinkos, įskaitant vidaus kontrolės, pokyčiai,
nagrinėjami ir vertinami Tarnybos darbuotojų parengtų strateginių tyrimų ataskaitose pateikti dalykai,
Tarybos narių ir Savivaldybės administracijos siūlymai, vertinami ankstesnio audito rezultatai,
susipažinta su vidaus audito darbo rezultatais, analizuojamas Savivaldybės biudžeto vykdymas ir
asignavimų paskirstymas ir naudojimas, vertinami viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų
duomenys, siekiant nustatyti reikšmingas sritis, galimus rizikos veiksnius ir kt. (2 pav.)
2 PAV. AUDITO STRATEGIJOS PARENGIMAS

Audito planavimo metu nustačius, kad Savivaldybės administracijos sukurta apskaitos sistema
neatitinka kai kurių teisės aktų reikalavimų, buvo pateikti pastebėjimai dėl apskaitos politikos
papildymo, dėl atsakingų už ataskaitų sudarymą, pateikimą ir paskelbimą darbuotojų skyrimo,
ataskaitų viešinimo.
Atkreiptas dėmesys, kad ne pirmus metus, vertinant ataskaitinių metų 9 mėn. biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaitų duomenis, nustatoma, kad Savivaldybės administracija, vykdydama
Savivaldybės veiklos programą, kai kurioms priemonėms asignavimus naudoja nesilaikydama Biudžeto
sandaros įstatymo 7 str. 1 p. nuostatų,- sąmatas vykdyti neviršijant patvirtintų asignavimų sumų,
asignavimus naudoti efektyviai ir rezultatyviai.
Taip pat, analizuojant Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaitų
duomenis, pastebėta, kad kartojasi atvejai, kai Savivaldybės administracijos veiklos plane numatomos
priemonės ir Savivaldybės biudžete joms skiriamos lėšos, tačiau per ataskaitinių metų 9 mėnesius
priemonėms numatytos lėšos nepradedamos naudoti (rizika, kad ir priemonės nepradedamos vykdyti).
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Stebint tokią situaciją, darytina išvada, kad nepakankamas dėmesys skiriamas Savivaldybės
veiklos strateginiam planavimui ir patvirtinto plano vykdymui, nes kai kurie III, II ar I ketvirtį
numatyti darbai atliekami per metų IV ketvirtį arba yra rizika, kad Savivaldybės administracijos 2015
m. veiklos plane numatytos priemonės liks neįgyvendintos arba bus įgyvendintos fiktyviai.
Apibendrinus planavimo metu surinktą informaciją ir atlikus vertinimo rezultatų analizę
parengta audito strategija. Joje numatytas audito mastas, audituojamos finansinės ir kitos ataskaitos,
pagrindiniai finansiniai duomenys, vykdomų programų ir pavaldžių įstaigų skaičius, atlikimo eiga,
numatytos audituojamos sritys: biudžeto vykdymo ataskaitų, biudžeto lėšų naudojimo, turto valdymo
ir disponavimo, finansinių ataskaitų sritys savivaldybės administracijoje ir įstaigose, priemonės audito
kokybei užtikrinti ir t.t.

UAB „Busturas“ nuostolių kompensavimas
Vykdant Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų auditą Savivaldybės kontrolieriaus 2015 m.
spalio 2 d. pavedimu Nr. PA-7 buvo atliktas UAB „Busturas“ nuostolių, patirtų teikiant keleivių vežimo
vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais paslaugą, kompensavimo 2013 – 2015
metais patikrinimas.
Patikrinimo metu nustatyta eilė Savivaldybės administracijos darbuotojų veiklos
reglamentavimo trūkumų, pvz.: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.
gegužės 9 d. įsakymu Nr. A-563 patvirtintame Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto
viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos apraše Savivaldybės
administracijos skyriams buvo priskirta visa eilė naujų funkcijų, tačiau nebuvo atlikti skyrių nuostatų
pakeitimai, nebuvo paskirti už sutarties dėl nuostolių kompensavimo vykdymą bei kontrolę atsakingi
darbuotojai, atlikti jų pareigybių aprašymų pakeitimai. Be to, minėtame apraše nei vienam iš
Savivaldybės administracijos padalinių nepriskirta eilė funkcijų, tokių kaip lėšų, reikalingų vežėjo
patirtiems nuostoliams kompensuoti, poreikio nustatymas, nenustatytas kontrolės funkcijų atlikimo
mechanizmas. Tvirtinant 2013 ir 2014 metų Savivaldybės biudžetus asignavimai vežėjo nuostolių
kompensavimui nebuvo numatyti, tokia priemonė nebuvo įtraukta nei į 2013 – 2015 metų, nei į 2014 –
2016 metų strateginius veiklos planus. Patirtų nuostolių (2013 - 2014 metais - 222486 Eur)
kompensavimui asignavimai numatyti tik Savivaldybės 2015 metų biudžete bei 2015 – 2017 metų
strateginiame veiklos plane .
Be to, patikrinimo metu vertinant naudojamą apskaitos sistemą, nustatyta, kad nepilnai
vadovaujamasi Buhalterinės apskaitos įstatymo1 9 str. 1 p., nustatančiu, kad ūkio subjekto vadovas turi
parinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį ir
vadovaudamasis arba verslo apskaitos standartais, arba kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
apskaitą ir finansinę atskaitomybę ir UAB „Busturas“ Apskaitos politika nėra pilnai parengta, pritaikyta
ir neatnaujinama, atsižvelgiant UAB „Busturas“ vykdomos veiklos ypatumus. Įmonėje sąnaudų
priskyrimas tai ar kitai pervežimų rūšiai vis dar atliekamas rankiniu būdu, taip sudarant prielaidas
klaidų atsiradimui, tuo pačiu klaidingam vežėjo per mėnesį patirtų nuostolių kompensacijos dydžio
apskaičiavimui.

1

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, 2001-11-06 Nr. IX-574 (su vėlesniais pakeitimais).
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Nors elektroninio bilieto sistema startavo 2015 m. sausio 1 d., patikrinimo metu – 2015 metų
pabaigoje UAB „Busturas“ apskaičiuojant nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų
paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos bei kompensacijos (negautų pajamų atlyginimo) dėl
keleiviams teikiamų važiavimo lengvatų dydį dar negalėjo išnaudoti elektroninio bilieto sistemos
galimybių, tuo pačiu išvengiant klaidų atsiradimo rizikos.
Atkreipėme dėmesį, kad Savivaldybės administracijai teikiamo UAB „Busturas“ finansinių
ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto 3.1 dalyje „Pelno (nuostolių) ataskaita“ paslaugų ir prekių
pardavimo pajamos, pardavimo savikaina, veiklos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
nedetalizuojamos pagal tai, kokia veikla (keleivių vežimas miesto, priemiesčio, tolimojo, tarptautinio
susisiekimo maršrutais) lėmė jų atsiradimą. Taip pat ir Apraše nenumatyta prievolė UAB „Busturas“
teikti metinius duomenis apie pajamų bei sąnaudų pasiskirstymą pagal pervežimų rūšis. Todėl
Savivaldybės administracija neturi galimybės įsitikinti, ar UAB „Busturas“ taikomi paskirstymo
koeficientai atitinka įmonės pajamų ir sąnaudų struktūrą, kas tiesiogiai įtakoja miesto pervežimų
savikainos ir vežėjo per mėnesį patirtų nuostolių kompensacijos apskaičiavimo teisingumą.
Peržiūrėjus UAB „Busturas“ 2013 – 2015 metais teiktas sąskaitas, nustatyta, kad bendrovė,
nesilaikydama susitarimų, nuostolių kompensacijos skaičiavimuose taikė bazinę, o ne faktinę
savikainą, todėl perskaičiavus 2013 – 2015 metų UAB “Busturas” nuostolių kompensacijos dydžius,
nustatyta, kad priskaityta kompensacijos suma 392,2 tūkst. Eur didesnė nei turėjo būti apskaičiuota.
Pažymėtina, kad Savivaldybės administracijos atsakingas skyrius ėmėsi operatyviai spręsti
nurodytas problemas ir pareikalavo UAB „Busturas“ patikslinti teikiamas ataskaitas ir sąskaitas
faktūras.

Koncesijos sutarties vykdymas
Analizuojant ankstesnių auditų metu surinktą informaciją apie apie 2006 m. birželio 8 d.
Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties Nr. SŽ-988
(toliau – Koncesijos sutartis) vykdymo ir turto valdymo trūkumus bei atsižvelgiant į Savivaldybės
tarybos Kontrolės komitete keliamus klausimus dėl nustatytų įsipareigojimų vykdymo ir priežiūros,
vykdant Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų auditą, 2015 metų III ketvirtį buvo pradėtas minėtos
Koncesijos sutarties vykdymo vertinimas.
Pagal Savivaldybės administracija 2015 m. gruodžio 14 d. raštu Nr. S-3569 pateiktą informaciją
ir medžiagą dėl Koncesijos sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymo ir priežiūros, darytina išvada,
kad Savivaldybė nepakankamai kontroliuoja ir prižiūri šios sutarties vykdymą 2006–2015 m.
Savivaldybės administracija netikrina (arba negauna) Koncesininko ataskaitose pateiktų duomenų ir
neįsitikina:
- ar Koncesininkas vykdo Koncesijos sutarties 11.1. p. įrašytą įsipareigojimą – „...užtikrinti
24 (dvidešimt keturių) renginių, kuriuose būtų užimta ne mažiau kaip 50 proc. visų
įrengtų vietų, organizavimą kiekvienais koncesinės veiklos metais“;
- ar Koncesininkas pilnai vykdė (vykdo) ūkinę veiklą Koncesijos sutartyje nustatytai veiklai
(2.2. p. – renginių organizavimas, laisvalaikio paslaugų teikimas, su tuo susijusi kita
veikla) ir laikosi Koncesijos sutarties 8.1.5. p. numatyto įsipareigojimo valdyti ir naudoti
koncesijos objektą Koncesijos sutartyje nurodytai veiklai;
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- ar vykdomas Koncesininko įsipareigojimas numatytas Ekonominės veiklos modelyje (3
priedas) (sutarties 11.2. p.) nustatytas numatytus įsipareigojimus, jog koncesininkas
planuoja vidutiniškai 2007-2020 m. surengti 57 renginius, kuriuose vidutiniškai
dalyvaus 2096 žiūrovai;
- ar visos Koncesininko sudarytos nuomos sutartys (esamos ir pasibaigusios) atitinka
Koncesijos sutarties 9.1.2. p. įsipareigojimą - nuomoti turtą nuomininkams laisvalaikio
paslaugoms teikti (Koncesininkas atsisako pateikti sutarčių kopijas);
- ar Koncesininkas buvo/yra sudaręs jam perduoto turto nuomos, išskyrus trumpalaikiams
renginiams, ar kt. sutarčių, kiek tokių galiojančių sutarčių sudaryta 2015-09-30 datai,
kokią pajamų sumą koncesininkas gavo 2013, 2014 m. ir per 2015 m. 9 mėnesius už turto
nuomą, išskyrus, kai turtas buvo išnuomotas trumpalaikiams renginiams
(Koncesininkas neatsakė);
- ar moka Aukštabalio komplekso patalpų nuomininkai, žemės sklypo naudotojai
(Koncesininkas) Savivaldybei žemės nuomos mokestį.
Koncesininkas 2014 m. buvo išnuomojęs 3322,73 kv.m. patalpas 22 įvairioms įmonėms. Pagal
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-116 (2013 m. gegužės 30 d.
sprendimo Nr. T-115 redakcija) patvirtintų taisyklių 13.2. p. valstybinės žemės nuomos mokesčio
mokėtojo deklaracijas Savivaldybei teikia fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie yra atleisti nuo žemės
nuomos mokesčio, bet leidžia naudotis nekilnojamuoju valdomu turtu ar jo dalimi tretiesiems
asmenims. Deklaracijose nuomininkas turi nurodyti, kokia nekilnojamojo turto dalimi naudojasi
trečiasis asmuo. Minėtų deklaracijų Koncesininkas Savivaldybei neteikė. Koncesininkas 2015 m.
gruodžio 1 d. rašte Nr. 116 Savivaldybės administracijos direktoriui teigia, jog su trečiosiomis šalimis
sudarytose patalpų nuomos sutartyse nenumatytas patalpų nuomininkų įsipareigojimas mokėti žemės
nuomos mokestį, o Koncesininkas žemės nuomos mokesčio Savivaldybei nemoka.
Be to, Savivaldybės administracijos 2016 m. vasario 16 d. raštu Nr. S-567 Kontrolės ir audito
tarnybai nurodyta, kad Savivaldybė nėra patvirtinusi jai nuosavybės teise valdomos žemės nuomos
mokesčio mokėjimo tvarkos aprašo, todėl nėra galimybių išieškoti nesumokėtą žemės nuomos mokestį
iš VšĮ „Pramogų sala“ valdomo Aukštabalio multifunkcinio komplekso patalpų nuomininkų.
Sutarties galiojimo metu buvo pakeisti ir papildyti daugelis koncesijos suteikimą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, tarp jų, dėl perduodamo koncesininkui turto, finansinių
sąlygų ir rizikos paskirstymo tarp koncesijos sutarties šalių, sutarties vykdymo ir kontrolės. Todėl buvo
siūlyta keisti Koncesijos sutartį, atsižvelgiant į galiojančius įstatymų reikalavimus ir aukščiau minėtus
Koncesijos sutarties vykdymo priežiūros trūkumus.

KITI AUDITAI IR PATIKRINIMAI
Šiaulių oro uosto auditas
Kaip ir kiekvienais metais 2015 m. I ketvirtį buvo baigtas savivaldybės įmonės „Šiaulių oro
uostas“ finansinis auditas. Audito metu buvo atskleista prastėjanti įmonės finansinė padėtis,
blogėjantys veiklos rezultatai, sprendimų dėl tolimesnės Savivaldybės įmonės veiklos strategijos,
taupymo priemonių ar papildomo finansavimo stoka, rekomenduota spręsti tolimesnio įmonės
mokumo klausimą. Nepaisant šių pastabų, audito išvadoje buvo pateikta besąlyginė nuomonė dėl
įmonės finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų duomenų ir besąlyginė
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nuomonė dėl savivaldybės/valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.
Įvertinus sukauptą informaciją apie savivaldybės, savivaldybės administracijos, pavaldžių
biudžetinių įstaigų ir kt. veiklos sritis ir galimas jų vykdymo problemas, 2015 m. atlikti du patikrinimai
aktualiais Savivaldybei klausimais.

Vietinių rinkliavų valdymas
Vykdant Savivaldybės kontrolieriaus 2015 m. gegužės 12 d. pavedimą Nr. PA-2 atliktas
patikrinimas, kurio tikslas – įvertinti Šiaulių miesto savivaldybės vietinių rinkliavų valdymą.
Vertinimui buvo pasirinktos šios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytos vietinės rinkliavos per
2014 m. ir 2015 m. I ketv. laikotarpius (3 pav.):
o
o

o
o

leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose
išdavimas;
leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse,
vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba
apriboti eismą joje išdavimas;
naudojimasis savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti;
gyvūnų (šunų, kačių) registravimas ir laikymas daugiabučiuose namuose.

3 PAV. VIETINIŲ RINKLIAVŲ PAJAMOS

Patikrinimo metu nustatyti trūkumai administruojant vietinę rinkliavą už leidimo atlikti
kasinėjimo darbus išdavimą: šią vietinę rinkliavą reglamentuojantys nuostatai neperžiūrėti nuo 2003
metų, pakeista tik rinkliavos valiuta, tokios funkcijos nenumatytos Savivaldybės administracijos
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atsakingo skyriaus nuostatose bei darbuotojų pareigybės aprašymuose, nenustatyta leidimų
registracijos bei kitų dokumentų, susijusių su leidimų išdavimu valdymo ir apskaitos tvarka. Be to,
Savivaldybės teisės aktais nėra nustatyta, kaip turėtų būti vykdoma rinkliavos surinkimo ir darbų
atlikimo kontrolė, atleidimo nuo rinkliavos atvejai. Išvardinti dalykai turėjo neigiamą įtaką rinkliavos
surinkimui ir biudžeto pajamų apskaitai, kadangi nenurodant konkretaus rinkliavos dydžio pagal
darbų pobūdį ir darbų kiekio, nėra galimybės patikrinti pajamų sumos tikrumo ir teisingumo. Be to,
patikrinimo metu užfiksuoti faktai, kai buvo vykdomi kasinėjimo darbai neleistinu laikotarpiu,
(pažeidžiant Statybos techninį reglamentą) ir nesumokėtas rinkliavos mokestis į Savivaldybės
biudžetą.
Vertinant kitų vietinių rinkliavų reglamentavimą ir administravimą, ir atsižvelgus į nustatytus
trūkumus Savivaldybės administracijai buvo rekomenduota peržiūrėti Savivaldybės teikiamų
administracinių paslaugų teikimo aprašymus, susijusius su leidimų išdavimu, pakeisti ir papildyti bei
viešai paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka; spręsti dėl specializuoto padalinio steigimo bei techninio
pobūdžio funkcijų perdavimo žemesnio lygio valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems
pagal darbo sutartį; patvirtinti Savivaldybės vietinių rinkliavų rinkimo ir jas administruojančių įstaigų
ir įmonių kontrolės ir priežiūros tvarką ir atliekamas procedūras ir kt.

Švietimo įstaigų šilumos energijos naudojimas
Vykdant Savivaldybės kontrolieriaus 2015 m. birželio 4 d. pavedimą Nr. PA-4 atliktas Šiaulių
miesto savivaldybės švietimo įstaigų šilumos energijos naudojimo patikrinimas. Šio patikrinimo metu
atkreiptas dėmesys į būtinybę stebėti ir atlikti savivaldybės subjektų šilumos energijos naudojimo
ekonominę analizę, ir jos duomenis naudoti planuojant biudžeto asignavimus, surinkta informacija
apie švietimo įstaigų naudojamą plotą ir plotą tenkantį vienam vaikui, pateikti faktiniai šilumos
energijos suvartojimo skirtumai, kai švietimo įstaigų šildymo sąnaudos 1 kv. m. skyrėsi nuo 1,1 iki 5,9
kartų (žr. 4 pav.), pateiktas energinį efektyvumą didinančių bei kitų pastato atnaujinimo
(modernizavimo) priemonių įgyvendinimas, atkreiptas dėmesys į poreikį atnaujinti šilumos punktų
būklę ir kt.
4 PAV. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ŠILDYMO SĄNAUDOS
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IŠVADŲ, REIKALINGŲ SAVIVALDYBĖS TARYBAI PRIIMTI SPRENDIMUS, RENGIMAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
Savivaldybės administracijos direktoriaus prašymu 2015 m. buvo teiktos dvi išvados, reikalingos
Savivaldybės tarybai priimti sprendimus:



kovo mėnesį buvo parengta išvada dėl ilgalaikės 1.172,4 tūkst. Eur paskolos ėmimo
galimybės;
rugpjūčio mėnesį buvo parengta išvada dėl garantijos suteikimo Savivaldybės įmonės
„Šiaulių oro uostas“ imamai 1 039,0 tūkst. Eur paskolai.

GYVENTOJŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio ir 20-36
straipsnių nuostatomis, išnagrinėti gauti gyventojų skundai ir pareiškimai:




2015 m. spalio mėnesį buvo gautas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės prašymas
(2015-10-07 raštas Nr. S - (301-1.9) – 1881) išnagrinėti pareiškėjo –Lietuvos žemės savininkų
sąjungos Šiaulių skyriaus skundą dėl valstybės turto (melioracijos griovių) nepriežiūros ir
nykimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje. 2015 m. spalio 20 d. savivaldybės
kontrolieriaus pavedimu Nr. PA-8 atliktas patikrinimas ir Lietuvos žemės savininkų
sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkui atsakyta į skunde pateiktus klausimus;
2015 m. spalio 20 d. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu Nr. PA-9 atliktas Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyriaus veiklos,
susijusios su pareiškėjo J. S. pareiškime išdėstytais dalykais, faktų, aplinkybių bei
dokumentų patikrinimas.

Be to, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d. 2 p. buvo teikta informacija į kitus
gyventojų paklausimus ir prašymus (J.S. ir J.Č. 2015 m. sausio 27 d. bei D.V. 2015 kovo 6 d. skundai).
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1 priedas 2015 m. teikti raštai
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 m. teikti raštai Savivaldybės administracijai bei
biudžetinėms įstaigoms dėl Savivaldybės konsoliduotųjų atskaitų audito metu nustatytų klaidų,
neatitikimų ir pastebėjimų:
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Įstaigos pavadinimas

Išsiųsto rašto
Registracijos
data
Dėl audito metu nustatytų
2015-01-28
klaidų, pažeidimų,
neatitikimų
Pavadinimas

Savivaldybės administracijos
direktoriui,
Lopšelio - darželio „Voveraitė“
direktorei
Sporto mokyklos „Klevas“ direktoriui

Savivaldybės administracijos
direktoriui,
Šiaulių „Rasos“ progimnazijos
direktorei
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriui
Savivaldybės administracijos
direktoriui,
Sporto mokyklos „Klevas“ direktoriui
Savivaldybės administracijos
direktoriui,
Lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“
direktorei
Savivaldybės administracijos direktoriui

Dėl audito metu nustatytų
klaidų, pažeidimų,
neatitikimų
Dėl audito metu nustatytų
klaidų, pažeidimų,
neatitikimų
Dėl atsakomybės už
nustatytus pažeidimus
Dėl audito metu nustatytų
klaidų, pažeidimų,
neatitikimų
Dėl audito metu nustatytų
klaidų, pažeidimų,
neatitikimų

Dėl savivaldybės įmonės
Šiaulių oro uosto 2014 metų
finansinio audito
Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas Dėl savivaldybės įmonės
direktoriui
Šiaulių oro uosto 2014 metų
finansinio audito
Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“
Dėl audito metu nustatytų
direktorei
klaidų, neatitikimų bei
pastebėjimų
Savivaldybės administracijos
Dėl audito metu nustatytų
direktoriui,
klaidų, pažeidimų,
Lopšelio - darželio „Klevelis“ direktorei neatitikimų
Savivaldybės administracijos
Dėl audito metu nustatytų
direktoriui,
klaidų, pažeidimų,
Lopšelio - darželio „Varpelis“ direktorei neatitikimų
Savivaldybės administracijos
Dėl audito metu nustatytų
direktoriui,
klaidų, pažeidimų,
Lopšelio - darželio „Sigutė“ direktorei
neatitikimų
Savivaldybės administracijos
Dėl audito metu nustatytų
direktoriui,
klaidų, pažeidimų,
Lopšelio - darželio „Žiburėlis“ direktorei neatitikimų
Savivaldybės administracijos
Dėl audito metu nustatytų

Numeris
S1-2

2015-01-28

S1-3

2015-03-23

S1-24

2015-03-19

S1-23

2015-03-30

S1-29

2015-04-14

S1-35

2015-04-01

S1-32

2015-04-01

S1-33

2015-04-14

S1-35

2015-04-14

S1-36

2015-04-14

S1-37

2015-04-14

S1-38

2015-04-14

S1-39

2015-04-22

S1-43
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17.

direktoriui,
Šiaulių kultūros centro direktoriui
Savivaldybės administracijos
direktoriui,
Lopšelio - darželio „Pasaka“ direktorei
Savivaldybės administracijos
direktoriui,
Lopšelio - darželio „Kregždutė“
direktorei
Sporto mokyklos „Klevas“ direktoriui

18.

Savivaldybės administracijos direktoriui

19.

Šiaulių sporto vidurinės mokyklos
direktorei

20.

Juliaus Janonio gimnazijos direktoriui

21.

Savivaldybės administracijos
direktoriui,
VŠĮ krepšinio akademijos „Saulė“
direktoriui
Savivaldybės administracijos
direktoriui,
Kultūros centro „Laiptų galerija“
direktorei
Savivaldybės administracijos
direktoriui,
Lopšelio - darželio „Žilutė“ direktorei
Savivaldybės administracijos
direktoriui,
Lopšelio - darželio „Žiogelis“ direktorei
Savivaldybės administracijos
direktoriui,
Jovaro progimnazijos direktoriui
Savivaldybės administracijos
direktoriui,
L.e.p. Šiaulių sanatorinės mokyklos
direktoriui
Savivaldybės administracijos
direktoriui,
Savivaldybės globos namų direktorei
Savivaldybės administracijos direktoriui,
Gytarių progimnazijos direktoriui

15.

16.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Savivaldybės administracijos direktoriui,
Juliaus Janonio gimnazijos direktoriui

30.

Savivaldybės administracijos direktoriui,
Petro Avižonio regos centro direktorei

klaidų, pažeidimų,
neatitikimų
Dėl audito metu nustatytų
klaidų, pažeidimų,
neatitikimų
Dėl audito metu nustatytų
klaidų, pažeidimų,
neatitikimų

2015-04-23

S1-44

2015-04-30

S1-45

Dėl audito metu nustatytų
klaidų, pažeidimų,
neatitikimų
Dėl audito metu nustatytų
klaidų, pažeidimų,
neatitikimų
Dėl audito metu nustatytų
klaidų, pažeidimų,
neatitikimų
Dėl audito metu nustatytų
klaidų, pažeidimų bei
neatitikimų
Dėl audito metu nustatytų
klaidų, pažeidimų bei
neatitikimų

2015-05-07

S1-46

2015-05-07

S1-47

2015-05-07

S1-48

2015-05-12

S1-49

2015-05-19

S1-50

Dėl audito metu nustatytų
klaidų, pažeidimų bei
neatitikimų

2015-05-22

S1-51

Dėl audito metu nustatytų
klaidų, neatitikimų,
pastebėjimų
Dėl audito metu nustatytų
klaidų, neatitikimų,
pastebėjimų
Dėl audito metu nustatytų
klaidų, neatitikimų,
pastebėjimų
Dėl audito metu nustatytų
klaidų, neatitikimų,
pastebėjimų

2015-06-18

S1-54

2015-06-25

S1-55

2015-06-25

S1-56

2015-06-25

S1-57

2015-06-25

S1-58

2015-06-25

S1-59

2015-06-25

S1-60

2015-06-25

S1-61

Dėl audito metu nustatytų
klaidų, neatitikimų,
pastebėjimų
Dėl audito metu nustatytų
klaidų, neatitikimų,
pastebėjimų
Dėl audito metu nustatytų
klaidų, neatitikimų,
pastebėjimų
Dėl audito metu nustatytų
klaidų, neatitikimų,

20
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

pastebėjimų
Savivaldybės administracijos direktoriui, Dėl audito metu nustatytų
Specialiojo ugdymo centro direktorei
klaidų, neatitikimų,
pastebėjimų
Savivaldybės administracijos direktoriui, Dėl audito metu nustatytų
Simono Daukanto gimnazijos direktoriui klaidų, neatitikimų,
pastebėjimų
Savivaldybės administracijos direktoriui, Dėl audito metu nustatytų
Socialinių paslaugų centro direktorei
klaidų, neatitikimų,
pastebėjimų
Savivaldybės administracijos direktoriui Dėl savivaldybės
konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio audito
Savivaldybės administracijos direktoriui, Dėl audito metu nustatytų
VŠĮ Šiaulių universiteto gimnazijos
klaidų, neatitikimų,
direktoriui
pastebėjimų
Savivaldybės administracijos direktoriui, Dėl audito metu nustatytų
Zoknių progimnazijos direktorei
klaidų, neatitikimų,
pastebėjimų
Savivaldybės administracijos direktoriui Dėl audito metu nustatytų
klaidų, pažeidimų bei
neatitikimų
Lopšelio - darželio „Auksinis raktelis“
Dėl audito metu nustatytų
direktorei
klaidų, pažeidimų bei
neatitikimų
Savivaldybės administracijos direktoriui, Dėl audito metu nustatytų
Lopšelio - darželio „Saulutė“ direktorei
klaidų, neatitikimų,
pastebėjimų
Savivaldybės administracijos direktoriui, Dėl audito metu nustatytų
Lopšelio - darželio „Coliukė“ direktorei
klaidų, neatitikimų,
pastebėjimų
Savivaldybės administracijos direktoriui, Dėl audito metu nustatytų
Sporto mokyklos „Atžalynas“ direktoriui klaidų, neatitikimų,
pastebėjimų
Savivaldybės administracijos direktoriui, Dėl audito metu nustatytų
Šiaulių futbolo akademijos direktoriui
klaidų, neatitikimų,
pastebėjimų
Savivaldybės administracijos direktoriui, Dėl audito metu nustatytų
Juventos progimnazijos direktoriui
klaidų, neatitikimų,
pastebėjimų
Savivaldybės administracijos direktoriui, Dėl audito metu nustatytų
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios
klaidų, neatitikimų,
bibliotekos direktorei
pastebėjimų
Savivaldybės administracijos direktoriui Dėl Šiaulių miesto
savivaldybės 2014 metų
konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio finansinio
(teisėtumo) audito
ataskaitos ir išvados
Savivaldybės administracijos direktoriui Dėl Šiaulių miesto
savivaldybės švietimo įstaigų
šilumos energijos naudojimo
patikrinimo ataskaitos

2015-06-25

S1-62

2015-06-29

S1-63

2015-06-30

S1-64

2015-06-30

S1-65

2015-07-01

S1-66

2015-07-01

S1-67

2015-07-03

S1-68

2015-07-03

S1-69

2015-07-02

S1-71

2015-07-03

S1-72

2015-07-03

S1-73

2015-07-03

S1-74

2015-07-03

S1-75

2015-07-03

S1-76

2015-07-15

S1-78

2015-07-31

S1-40
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47.

Savivaldybės administracijos direktoriui

48.

Savivaldybės administracijos direktoriui

49.

Savivaldybės administracijos direktoriui

50.

Savivaldybės administracijos direktoriui

51.

Savivaldybės administracijos direktoriui

52.

Savivaldybės administracijos direktoriui

Dėl Šiaulių miesto
savivaldybės vietinių
rinkliavų valdymo
patikrinimo ataskaitos
Dėl paviršinių nuotekų
tinklų
Dėl koncesijos sutarties
vykdymo
Dėl audito metu nustatytų
neatitikimų
Dėl UAB „Busturas“
nuostolių kompensavimo
patikrinimo
Dėl savivaldybės
konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio audito

____________________________

2015-07-31

S1-82

2015-10-22

S1-96

2015-11-03

S1-100

2015-11-06

S1-104

2015-12-08

S1-109

2015-12-08

S1-110

