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ĮŽANGA
Audito tikslas - įvertinti 2013 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo
ataskaitos duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę; programos lėšų valdymo, naudojimo ir
disponavimo jomis teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audituojamas objektas – lėšos skirtos Palangos miesto savivaldybei iš Kelių priežiūros ir plėtros
programos, pagal sudarytas finansavimo sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos1.
Audituojamas subjektas – Palangos miesto savivaldybės administracija, adresas: Vytauto g. 73,
Palanga, juridinio asmens kodas - 125196077. Biudžetinės įstaigos direktorė – Akvilė Kilijonienė, Kelių
priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Palangos miesto savivaldybei, apskaitą tvarko vyriausiojo
buhalterio pavaduotoja Gražina Gudelevičienė.
Audituojamas laikotarpis – 2013 metai.
Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuomonė
apie Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą ir atliktus darbus pareiškiama audito išvadoje.

1

2013-04-22 Nr. S-217/155-K (2013-11-12 papildomas susitarimas Nr. 1/270-K); 2013-05-08 Nr. S-281/154-K (2013-11-20
susitarimas Nr. 1/271-K); 2013-06-25 Nr. S-511/167-K (2013-11-12 susitarimas Nr. 1/269-K; 2013-12-11 susitarimas Nr.
2/272-K); 2013-06-25 finansavimo sutartis Nr. S-453/166-K.

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu vertintas ūkinių operacijų registravimas apskaitoje pagal Viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir audituotos Savivaldybės administracijos sudarytos
ataskaitos:
- 2013 metų ataskaita apie Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą ir atliktus
darbus2;
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 2)3.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracija pasirašė keturias finansavimo sutartis, iš viso
už 4554,1 tūkst. Lt (detaliau žiūrėti Ataskaitos priede):
- 2013-04-22 finansavimo sutartis Nr. S-217/155-K (2013-11-12 susitarimas Nr. 1/270-K),
sutarties vertė 1208,5 tūkst. Lt;
- 2013-05-08 finansavimo sutartis Nr. S-281/154-K (2013-11-20 susitarimas Nr. 1/271-K),
sutarties vertė 1500 tūkst. Lt;
- 2013-06-25 finansavimo sutartis Nr. S-453/166-K, sutarties vertė 199 tūkst. Lt;
- 2013-06-25 finansavimo sutartis Nr. S-511/167-K (2013-11-12 susitarimas Nr. 1/269-K;
2013-12-11 susitarimas Nr. 2/272-K) sutarties vertė 1646,6 tūkst. Lt.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus4. Auditas atliktas
siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad sudarytos sutartys ir audituojamo subjekto gautos lėšos
naudojamos teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto,
kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių.
Audituodami Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas ir jų panaudojimą, atlikome suplanuotas
audito procedūras, kurių metu vertinome 2013 metų ataskaitų duomenis. Audito metu, siekiant gauti
audito tikslams reikalingų įrodymų, atlikta: išsami rizikos analizė (audito planavimo etape), kuri leido
panaudoti rizika ir reikšmingumu pagrįstą audito metodiką, audito darbą sutelkiant didžiausios rizikos
srityse; tvarkos aprašų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų peržiūra, kurie leido susipažinti su sukurta
kontrolės aplinka ir procedūromis; pateiktų duomenų ir informacijos analizė.
Audito įrodymai buvo renkami taikant skaičiavimo (dokumentų ir apskaitos įrašų aritmetinio
tikslumo patikrinimas), patikrinimo (įrašų, dokumentų tikriniams), paklausimo (pokalbis su įstaigos
darbuotojais) ir analitines (finansinių ir nefinansinių duomenų analizė) audito procedūras. Vadovautasi
nuostata, kad audituojamas subjektas pateikė išsamią ir objektyvią informaciją, o pateiktų dokumentų
kopijos atitinka originalus.
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Ataskaitos formos pavyzdys pateiktas Savivaldybės administracijai Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos 2013-03-27 raštu Nr. (9.13) 2-1788 „Dėl finansavimo sutarčių pasirašymo“.
3
Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-31 įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių
įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2012 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 1K-121 redakcija).
4
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

AUDITO PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Atlikus audito procedūras buvo gauti pakankami ir tinkami audito įrodymai, kad Kelių priežiūros
ir plėtros programos 2013 metų ataskaitų duomenyse nėra reikšmingų iškraipymų, kad programos lėšos
panaudotos nustatytiems tikslams bei sutartiniai įsipareigojimai įvykdyti.

Savivaldybės kontrolierė

Aušra Kedienė

Finansinio (teisėtumo) audito ataskaitos
„Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos
lėšų apskaitos ir panaudojimo audito rezultatų“
priedas
OBJEKTŲ FINANSUOTŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ 2013
METAIS SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1.

Objekto pavadinimas

4.

Palangos miesto ir Šventosios seniūnijos gatvių, dviračių takų ir kvartalinių įvažiavimų
kiemų asfaltbetonio taisymo darbai
Techninė priežiūra ir laboratoriniai kokybės bandymai
Lietaus nuotekų šulinių ir surinkimo šulinėlių paaukštinimas ir remontas gatvių
važiuojamojoje dalyje
Techninė priežiūra ir laboratoriniai kokybės bandymai

5.

Žvejų gatvės (nuo Ganyklų g. iki Gelbėjimo stoties) Palangoje rekonstravimo darbai

6.

Žvejų gatvės (nuo Ganyklų g. iki Gelbėjimo stoties) Palangoje rekonstravimo projekto
vykdymo priežiūra
Žvejų gatvės (nuo Ganyklų g. iki Gelbėjimo stoties) rekonstravimo darbų techninė
priežiūra
„Rytų“ gyvenamojo kvartalo gatvių darbo projektų bendrųjų ekspertizių atlikimas
„Rytų“ gyvenamojo kvartalo gatvių (Vidurdienio, Vakaro, Ryto, Saulėlydžio,
Priešaušrio, Vasaros, Žiemos, Aušros) darbo projektų koregavimas
Kalgraužių gatvės taisymas (remontas), įrengiant bituminę dangą (įskaitant projekto
vykdymo priežiūrą)
Kalgraužių gatvės taisymo (remonto),įrengiant bituminę dangą, techninė priežiūra
Jūratės gatvės su aikšte (nuo Sinagogos gatvės iki Rąžės upės) rekonstrukcija
Jūratės gatvės su aikšte (nuo Sinagogos gatvės iki Rąžės upės) rekonstrukcijos darbų
techninė priežiūra ir laboratoriniai kokybės bandymai
Sporto gatvės (nuo S. Dariaus ir S. Girėno gatvės iki Žemaičių gatvės) remontas
Sporto gatvės (nuo S. Dariaus ir S. Girėno gatvės iki Žemaičių gatvės) remonto
techninė priežiūra ir laboratoriniai kokybės bandymai
Mokyklos gatvės (ties poliklinika Žuvėdrų g. 4) remontas
Mokyklos gatvės (ties poliklinika Žuvėdrų g. 4) remonto techninė priežiūra ir
laboratoriniai kokybės bandymai
Iš viso

2.
3.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Faktiškai panaudotos
lėšos,
Lt
435116
3916,04
34466,92
310,20
1641302,53
9372,84
16084,76
15046,46
90145,00
396449,94
3340,94
1660869,56
15781,05
188608,25
1697,47
32320,75
290,89
4545119,6

