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Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 

 

Įžanga 

 

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – tarnyba) yra 

Ignalinos rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybai atskaitingas juridinis asmuo. Tarnyba 

yra kontrolės ir audito institucija, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai 

valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip 

vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Tarnybos veikla grindžiama 

nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas ir 

suteiktus įgaliojimus, tarnyba atlieka finansinius ir veiklos auditus savivaldybės administravimo 

subjektuose bei savivaldybės valdomose įmonėse. Kartu su finansiniais auditais, kurių tikslas – 

finansinių ataskaitų duomenų vertinimas ir nepriklausomos nuomonės pareiškimas, taip pat yra 

atliekamas ir teisėtumo auditas – audituojamojo subjekto lėšų ir turto valdymo, naudojimo, 

disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimas. Veiklos 

auditai atliekami siekiant įvertinti audituojamų subjektų viešojo ir vidaus administravimo veiklą, 

lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimo jais ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą. 

Audito metu audituotam subjektui pateikiamos rekomendacijos, padedančios tobulinti veiklą. 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba auditus atlieka vadovaudamasi Valstybinio 

audito reikalavimais, Tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais. Tarnybos darbas ir 

teisės aktais nustatytų funkcijų įgyvendinimas organizuojamas vadovaujantis tarnybos 

kontrolieriaus parengtu metiniu veiklos planu. 

Tarnybos veiklos 2020 m. ataskaita parengta ir teikiama savivaldybės tarybai 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Ignalinos rajono savivaldybės 

tarybos veiklos reglamentu ir tarnybos nuostatais. Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie 

pagrindinius tarnybos 2020 m. atliktus darbus ir pasiekimus.  

2020 m. tarnyboje pasikeitė darbuotojai, savivaldybės kontrolierius. Tarnyba nustatė 

naujus strateginius tikslus, apibrėžė savo vertybes ir siekius. 2020 m. Lietuvos Respublikoje buvo 

paskelbtas karantinas, todėl tarnyba turėjo modifikuoti audito procedūras, organizuoti darbus 

nuotoliniu būdu. Tarnyba savo veikloje vadovavosi ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo 

principais. 

Tarnybos valstybės tarnautojai jaučia asmeninę atsakomybę už įstaigos veiklos 

rezultatus bei siekia kurti kuo didesnę naudą savivaldybės bendruomenei. Manome, kad darnus ir 

konstruktyvus bendradarbiavimas su savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu padėjo tinkamai 

parengti ir pakoreguoti veiklos planus, tobulinti veiklą bei siekti veiklos rezultatų gerinimo. 



4 

 

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 

 

1. Vadovo organizacinė veikla 

 

Tarnyba veiklą organizuoja vadovaudamasi suderintu
1
 su savivaldybės tarybos 

Kontrolės komitetu bei savivaldybės kontrolieriaus įsakymu patvirtintu veiklos planu. Savivaldybės 

kontrolierius, organizuodamas tarnybos darbą, leidžia įsakymus ir pavedimus dėl auditų atlikimo, 

organizuoja valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą. 

Tarnybos 2020 m. veiklos planas buvo patvirtintas savivaldybės kontrolieriaus 2019 

lapkričio 6 d. įsakymu Nr. K1-30, veiklos planui 2019 m. lapkričio 4 d. pritarė savivaldybės tarybos 

Kontrolės komitetas (protokolas Nr. T6-4). Tarnybos veiklos planas, savivaldybės tarybos 

Kontrolės komitetui pritarus, du kartus buvo tikslintas: 2019 m. gruodžio 30 d. (pritarta 

savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 m. gruodžio 30 d. protokolu Nr. T6-5) ir 2020 m. 

rugsėjo 15 d. (pritarta savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 m. rugsėjo 11 d. protokolu Nr. 

T6-4). 

2020 m. tarnyba, vadovaudamasi veiklos planu, atliko Ignalinos rajono savivaldybės 

2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo auditą ir 2020 m. 

IV ketvirtį pradėjo Ignalinos rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, 

savivaldybės lėšų ir turto naudojimo bei UAB Ignalinos autobusų parko veiklos auditus. Tarnyba 

taip pat gavo savivaldybės tarybos pavedimą
2
 

3
 dėl veiklos plane nenumatyto viešosios įstaigos 

Ignalinos rajono ligoninės veiklos audito atlikimo ir atliko šį auditą. 

2020 m. vadovaudamasi veiklos planu ir savivaldybės tarybos pavedimais
4
 

5
, tarnyba 

pateikė dvi išvadas: dėl Ignalinos rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę iki 2372,3 tūkst. Eur 

paskolą anksčiau paimtoms paskoloms refinansuoti ir dėl Ignalinos rajono savivaldybės skolinimosi 

finansinio pagrįstumo, gaunant trumpalaikę iki 1500 tūkst. Eur paskolą iš valstybės biudžeto 

laikinam pajamų trūkumui padengti. Išvados buvo pateiktos savivaldybės tarybai. 

Tarnyba 2020 m. patvirtino Veiklos plano rengimo tvarkos aprašą, Atliekamų auditų 

organizavimo, kokybės užtikrinimo ir kontrolės taisykles, Dokumentų rengimo, įforminimo ir 

tvarkymo taisykles, Vidaus tvarkos taisykles, Nuotolinio darbo tvarkos aprašą, Asmenų skundų 

nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje taisykles, 

                                                 
1
 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 3 dalis. 

2
 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T-81 „Dėl pavedimo Ignalinos rajono 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą“. 
3
 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. T-81 „Dėl Ignalinos rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-81 ,,Dėl pavedimo Ignalinos rajono savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą“ pakeitimo“. 
4
 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 27 d.  sprendimas Nr. T-157 „Dėl pavedimo Ignalinos rajono 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti išvadą“. 
5
 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d.  sprendimas Nr. T-242 „Dėl pavedimo Ignalinos rajono 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti išvadą“. 
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tarnybos struktūrą, tarnybos pareigybių sąrašą, tarnybos strateginį veiklos planą, Viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vidaus kontrolės taisykles. 

Vykdant personalo funkcijas, tarnyboje buvo parengti 6 įsakymai personalo klausimais, 

29 įsakymai veiklos klausimasis. Taip pat parengti ir išsiųsti 82 raštai įvairiais tarnybos veiklos 

klausimais, gautas 88 raštas. 

Savivaldybės kontrolierius pagal poreikį dalyvavo pasitarimuose, savivaldybės tarybos 

ir komitetų posėdžiuose, Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje, savivaldybių kontrolierių 

pasitarimuose. 

Tarnyba 2020 m. rugsėjo 8 d. organizavo Utenos regiono kontrolės ir audito tarnybų 

konferenciją, kurioje dalyvavo tarnybos iš Utenos rajono savivaldybės, Zarasų rajono savivaldybės, 

Molėtų rajono savivaldybės, Anykščių rajono savivaldybės, Visagino savivaldybės. Konferencijos 

tikslas buvo pasidalyti gerąja audito praktika, aptarti audito naujoves bei teisės aktų pasikeitimus. 

2. Tarnybos veiklos pristatymas, rodikliai ir tikslų įgyvendinimas 

2.1. Misija, vizija, vertybės 

 

Tarnybos misija – padėti savivaldybei išmaniai valdyti turimus išteklius ir kurti didesnę 

naudą visuomenei. 

Tarnybos strateginis tikslas – didinti veiklos efektyvumą visose Ignalinos rajono 

savivaldybės kuruojamose srityse. 

Tarnybos vizija – tapti viena iš profesionaliausių, geriausiai vertinamų savivaldybių 

kontrolės ir audito tarnybų, kurios kuriama nauda savivaldybės bendruomenei nuolat didėja. 

 

1 pav. Ignalinos rajono kontrolės ir audito tarnybos vertybės 

 

Profesionalumas 

Novatoriškumas 

Efektyvumas 

Nauda 
bendruomenei  
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Profesionalumas – būti savo srities profesionalais, nuolat tobulinti profesines žinias, 

kelti profesinę kvalifikaciją. Atliekant kasdienį darbą, būti nepriklausomais ir sąžiningais, teikti 

pirmenybę profesinėms žinioms, o ne emocijoms. 

Novatoriškumas – nuolat domėtis naujovėmis ir jas diegti savo darbe, taikyti 

pažangiausius darbo metodus bei technologijas. 

Efektyvumas – atliekant kasdienį darbą, nuolat siekti efektyvaus išteklių naudojimo ir 

veiklos efektyvumo didinimo. 

Nauda bendruomenei – siekti, kad atliekamas darbas suteiktų apčiuopiamą naudą 

savivaldybės bendruomenei. 

Tarnybos valstybės tarnautojų misijos ir vizijos suvokimas, vertybių puoselėjimas 

leidžia į darbą žvelgti kūrybiškai, nuolat tobulėti, siekti veiklos efektyvumo didinimo bei užtikrinti 

nustatytų prioritetinių sričių kokybišką auditą. 

2.2. Tarnybos darbuotojai 

 

Savivaldybės taryba sprendimu
6
 nustatė didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 3 

pareigybes. Per ataskaitinį laikotarpį tarnyboje buvo patvirtintos dvi pareigybės. Iki 2020 m. liepos 

29 d. buvo įsteigtos savivaldybės kontrolieriaus ir auditoriaus (pagal darbo sutartį) pareigybės. 

Auditorė tarnyboje dirbo iki 2020 m. sausio 30 d. 

Savivaldybės kontrolieriaus pareigas iki 2020 m. sausio 31 d. ėjo V. M., nuo 2020 m. 

vasario 3 d. iki 2020 m. liepos 17 d. savivaldybės tarybos sprendimu
7
 savivaldybės kontrolieriaus 

pareigas laikinai ėjo D. N. Nuo 2020 m. vasario 3 d. iki 2020 m. liepos 17 d. tarnyboje nebuvo 

priimta kitų darbuotojų. 2020 liepos 16 d. į savivaldybės kontrolieriaus pareigas savivaldybės 

tarybos sprendimu
8
 buvo priimtas Sergejus Mickevičius, kuris savivaldybės kontrolieriaus pareigas 

pradėjo eiti nuo 2020 m. liepos 20 d. 2020 m. liepos 29 d. tarnyboje buvo įsteigta vyresniojo 

patarėjo (karjeros valstybės tarnautojo) pareigybė ir panaikinta auditoriaus pareigybė. Nuo 2020 

rugpjūčio 17 d. tarnyboje į vyresniojo patarėjo pareigas tarnybinio kaitumo būdu priimta D. N.  

Tarnybos darbuotojai nuolat tobulina žinias, kelia kvalifikaciją, domisi gerąja praktika 

audito srityje ir ją pritaiko savo kasdieniame darbe. 2020 m. darbuotojai dalyvavo šiuose 

mokymuose: „Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai“; „Darbo santykiai švietimo įstaigose“; 

„Ataskaitų rengimas: kaip struktūrizuoti, argumentuoti ir vizualizuoti“ ir kt. Tarnybos specialistai 

                                                 
6
 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T-234 „Dėl Ignalinos rajono 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“. 
7
 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 16 d.  sprendimo Nr. T-21 „Dėl D. N. laikino perkėlimo į 

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pareigas“ 1 punktas. 
8
 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 16 d.  sprendimo Nr. T-165 „Dėl Sergejaus Mickevičiaus 

priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigas ir darbo užmokesčio nustatymo“ 1 punktas. 
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nuolat bendradarbiauja su kitomis kontrolės ir audito tarnybomis, Savivaldybių kontrolierių 

asociacija, Lietuvos Respublikos valstybės kontrole bei kitomis valstybės institucijomis. 

2.3. Auditai ir išvados 

 

2.3.1. 2019 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas 

 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba prižiūri, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir 

rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės 

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

kiekvienais metais iki liepos 15 dienos parengia
9
 ir Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento nustatyta tvarka pateikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio. 2020 metais tarnyba atlikto 2019 m. konsoliduotųjų ataskaitų 

rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą. Audito metu vertintas savivaldybės 2019 

metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, kuris buvo sudarytas 25 savivaldybės viešojo 

sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų pagrindu. Vertinti savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenys, kurie buvo parengti 32 subjektų biudžeto vykdymo 

ataskaitų pagrindu. Lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisėtumo klausimai nagrinėti 

pagal rizikas atrinktose audituoti srityse. 

Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, lėšų ir turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais grupės finansinio ir teisėtumo audito procedūros apėmė ūkinių 

operacijų kiekybiškai svarbiose srityse apskaitos ir pateikimo finansinėse ir biudžeto vykdymo 

ataskaitose vertinimą septyniuose savivaldybės viešojo sektoriaus subjektuose (toliau – VSS) ir visų 

subjektų žemesniojo lygio metinių ataskaitų ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio vertinimą.  

Atlikus auditą, buvo pateikta besąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinio ir sąlyginė nuomonė dėl savivaldybės konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų rinkinio. Pagrindas sąlyginei nuomonei dėl savivaldybės konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų rinkinio pareikšti: nustatytas Ignalinos rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinės 

būklės ataskaitos (ilgalaikio materialiojo turto ir finansavimo sumų straipsnių) ir veiklos rezultatų 

ataskaitos (finansavimo pajamų ir pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnių) reikšmingas duomenų 

iškraipymas, įskaitant sumas, kurių teisingumo tarnyba negali patvirtinti. Šiuos neatitikimus lėmė 

reikšmingos klaidos žemesniojo lygio konsolidavimo lygio viešojo sektoriaus subjektų finansinių 

ataskaitų rinkiniuose: savivaldybės administracijos apskaitoje neapskaityta 35 vnt. savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių, nurodytų vietinės reikšmės kelių 

                                                 
9
 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 1 straipsnio  2 punktas. 
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sąraše; apskaitoje apskaityti savivaldybei nuosavybės teise priklausantys 3 vnt. 35 886,81 Eur 

likutinės vertės kelių (gatvių), kurių nėra patvirtintame vietinės reikšmės kelių sąraše; apskaitoje 

simboline (0,29 – 2 Eur) verte užregistruoti 476 vietinės reikšmės keliai ir gatvės; savivaldybei 

nuosavybės teise priklausantis 60 541,81 Eur likutinės vertės vietinės reikšmės kelias apskaitomas 

kaip valstybės turtas. Dėl nurodytų neatitikimų tarnyba negalėjo patvirtinti finansinės būklės 

ataskaitos straipsnių „A.II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai“ ir „D Finansavimo sumos“ bei veiklos 

rezultatų ataskaitos straipsnių „A.I Finansavimo pajamos“ ir „B Pagrindinės veiklos sąnaudos“ 

sumų teisingumo. 

Audito metu nustatyti neatitikimai ir rekomendacijos juos ištaisyti audituotiems 

subjektams buvo išdėstyti jiems pateiktose ataskaitose, o grupės audito rezultatai pateikti audito 

ataskaitoje ir audito išvadoje. Išsami informacija apie rekomendacijas ir audito išvadas pateikta 

tarnybos interneto svetainėje
10

. 

 

2.3.2. 2020 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas 

 

2020 m. IV ketvirtį buvo pradėtas savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais finansinis ir teisėtumo auditas. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, vadovaujantis 

viešojo sektoriaus subjektų finansinio ir teisėtumo audito atlikimą reglamentuojančiais teisės aktais, 

atliktos audito planavimo procedūros, parengta viešojo sektoriaus subjektų audito strategija, 

nustatytos svarbiausios audito sritys ir audito apimtys viešojo sektoriaus subjektuose, pradėtos 

atitinkamos audito procedūros audituoti pasirinktose įstaigose. 

Vadovaujantis Valstybės kontrolės įstatymu
11

, atlikto audito duomenys viešai 

neskelbiami ir nevertinami, kol nepasirašyta audito ataskaita. Šio audito rezultatai bus pateikti 

atsiskaitant už 2020 metų veiklą. Atlikto audito ataskaita teisės aktų nustatyta tvarka bus paskelbta 

tarnybos interneto svetainėje. 

 

2.3.3. Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės veiklos auditas 

 

Veiklos audito tikslas – įvertinti ligoninės veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir 

rezultatyvumo aspektais. Pagrindiniai veiklos audito klausimai, ar efektyviai organizuojamas 

įstaigos valdymas, ar įstaigoje darbo užmokestis apskaitomas vadovaujantis teisės aktais, o jam 

skirtos lėšos naudojamos efektyviai ir ekonomiškai, ar įstaigos turtas valdomas efektyviai ir teisėtai, 

ar įstaigoje tinkamai organizuojami ir vykdomi viešieji pirkimai. Audituojamas laikotarpis 2017–
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 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 38 straipsnio 2 dalis. 



9 

 

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 

 

2019 m., atskirais klausimais, siekiant išsamaus ir pagrįsto vertinimo, buvo vertinti ankstesnių metų 

duomenys. 2020 m. duomenys nagrinėjami tiek, kiek jie susiję su įvykusiais pokyčiais 

nagrinėjamais klausimais. 

Audito ataskaitoje pateikta 12 išvadų, 33 rekomendacijos viešosios įstaigos Ignalinos 

rajono ligoninės direktoriui ir 8 rekomendacijos savivaldybės administracijos direktoriui. Audito 

ataskaita buvo pateikta audituojamam subjektui, savivaldybės administracijai, savivaldybės merui 

bei pristatyta savivaldybės tarybos Kontrolės komitete. 

 

2.3.4. UAB Ignalinos autobusų parko veiklos auditas 

 

2020 m. IV ketvirtį buvo pradėtas UAB Ignalinos autobusų parko veiklos auditas. 

Veiklos audito tikslas – įvertinti UAB Ignalinos autobusų parko veiklą ekonomiškumo, efektyvumo 

ir rezultatyvumo aspektais. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengtas audito planas, pradėtos veiklos 

audito procedūros. Atlikto audito ataskaita teisės aktų nustatyta tvarka paskelbta tarnybos interneto 

svetainėje
12

. 

 

2.3.5. Išvados savivaldybės tarybai 

 

Tarnyba 2020 m., vadovaudamasi veiklos planu ir savivaldybės tarybos pavedimais
13

 
14

, 

pateikė išvadas dėl Ignalinos rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę iki 2372,3 tūkst. Eur 

paskolą anksčiau paimtoms paskoloms refinansuoti ir dėl Ignalinos rajono savivaldybės skolinimosi 

finansinio pagrįstumo, gaunant trumpalaikę iki 1500 tūkst. Eur paskolą iš valstybės biudžeto 

laikinam pajamų trūkumui padengti. 

Dėl trumpalaikės iki 1500 tūkst. Eur paskolos buvo pateikta išvada, kad savivaldybės 

taryba, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, galėtų priimti sprendimą ir pasinaudoti galimybe paimti 

trumpalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos būsimam laikinam pajamų 

trūkumui padengti, siekiant laiku išmokėti darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto finansuojamų 

biudžetinių įstaigų darbuotojams, atsiskaityti su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, socialinių išmokų (pašalpų) gavėjais, užtikrinant šios 

paskolos grąžinimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. 

Dėl ilgalaikės iki 2372,3 tūkst. Eur paskolos anksčiau paimtoms paskoloms refinansuoti 

buvo pateikta išvada, kad, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir 
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 https://www.ignalinakontrole.lt/ 
13

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 27 d.  sprendimas Nr. T-157 „Dėl pavedimo Ignalinos rajono 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti išvadą“. 
14

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d.  sprendimas Nr. T-242 „Dėl pavedimo Ignalinos rajono 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti išvadą“. 
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savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos 

fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatas, Savivaldybių skolinimosi 

taisykles
15

 bei į tai, kad skolintomis lėšomis planuojama refinansuoti anksčiau paimtas paskolas, 

savivaldybė galėtų imti ilgalaikę dešimties metų laikotarpiui iki 2372,3 tūkst. Eur paskolą anksčiau 

paimtoms paskoloms refinansuoti. 

2.4. Tarnybos veiklos kryptys ir prioritetai 

 

Tarnybai keliami reikalavimai įpareigoja atlikti aukšto kokybinio lygio auditus, nuolat 

siekti kuriamų rezultatų poveikio didinimo, profesinės kompetencijos kėlimo, pažangių vadybos 

metodų naudojimo, nuolatinio tarnybos veiklos efektyvumo didinimo. Sieksime visų audito 

rekomendacijų įgyvendinimo, nuolat stebėsime įgyvendinimo pažangą audituojamuose subjektuose. 

Viešindami darbo rezultatus, naudosime įvairius informacijos teikimo šaltinius, sieksime kuo 

aiškesnio informacijos pateikimo. Sieksime prisidėti prie teigiamų pokyčių savivaldybėje, 

lemiančių skaidrų, racionalų ir ekonomišką išteklių valdymą. Taip pat sieksime didesnio 

pasitikėjimo tarnyba, nuolatinio įstaigos autoriteto didinimo. 

Tarnybos veikla, darbo rezultatai (ataskaitos ir išvados, kita informacija) pateikiama 

tarnybos interneto svetainėje https://www.ignalinakontrole.lt/. 

3. Finansinės veiklos ataskaita 

 

Tarnybos 2020 m. asignavimus, reikalingus veiklos planui vykdyti, įvertino 

savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas ir dėl jų pateikė išvadą
16

 savivaldybės tarybai. 

Savivaldybės taryba savivaldybės biudžete nustato
17

 Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybai skiriamų asignavimų dydį. Tarnybos veiklos plano vykdymui 2020 m. savivaldybės 

tarybos patvintame biudžete
18

 buvo numatyta 86 000 Eur asignavimų. 2020 m. buvo panaudota 95,8 

proc. asignavimų – 82 350 Eur. Tarnybos darbuotojų darbo užmokesčiui panaudota 52 453 Eur, 

socialinio draudimo įmokoms – 867 Eur, prekėms ir paslaugoms – 6 071 Eur, socialinėms 

išmokoms (pašalpoms) – 22 958 Eur. 

                                                 
15

 Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 

345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, 4 punktas, 4.1–4.2 papunkčiai. 
16

 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 4 punktas. 
17

 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 27 straipsnio 3 dalis.  
18

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T-22 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 

2020 metų biudžeto patvirtinimo“. 
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Ataskaitiniu laikotarpiu tarnybos buhalterinę apskaitą tvarkė savivaldybės 

administracijos Finansų valdymo ir apskaitos skyrius. Savivaldybės administracija taip pat atliko 

tarnybos ūkinį aptarnavimą. 

 

 

 

____________ 

 


