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TIKRINIMO ATASKAITA
SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VIEŠINIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
ADMINISTRACIJOJE, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE IR
KONTROLIUOJAMOSE ĮMONĖSE 2018 METAIS
2019 m. birželio 18 d. Nr. K10-9

ĮŽANGA
Audito procedūrų tikslas
Atliekant audito procedūras Savivaldybės veiklos viešinimo srityje, siekėme nustatyti, kas
bei kokiose viešinimo priemonės teikė informaciją apie savivaldybės veiklą, kiek šiai priemonei
buvo išleista savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų; ar 2018 metų finansinėse ir biudžeto vykdymo
ataskaitose duomenys apie viešinimui panaudotas lėšas, teisingi.
Audito procedūros atliktos pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito
standartus (TAS), siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ir biudžeto vykdymo
ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų audito ir
vidaus kontrolės apribojimų.
Audito procedūrų apimtis ir metodai
2018 metais Savivaldybės veiklos viešinimui panaudota 87,6 tūkst. eurų lėšų, tame tarpe
81,2 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų.
Auditavome Savivaldybės veiklos viešinimą žiniasklaidos priemonėse: laikraščiuose,
žurnaluose, internetiniuose portaluose, radijuje bei televizijoje. Atliktos audito procedūros
neapima Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų viešinimo.
Vidaus kontrolės testavimas nebuvo vykdomas dėl nedidelės audituojamos srities
apimties. Planavimo metu nebuvo nustatytos reikšmingos iškraipymo rizikos.

AUDITO PROCEDŪRŲ REZULTATAI
Viešinimas yra galimybė įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms (toliau - Įstaigos) formuoti
įvaizdį bei kurti savo identitetą: pasakyti, kas jos tokios, kokią veiklą vykdo ir ką duoda
visuomenei. Viešojo sektoriaus veiklos viešinimas yra svarbus elementas, galintis reikšmingai
prisidėti prie veiklos kokybės, valdymo tobulinimo bei veiksmingumo didinimo. Tinkamas veiklos
viešinimas didina skaidrumą ir atskaitomybę, sukuria geresnes sąlygas sprendimams priimti.
2018

metais

didžiausiais

informacijos

skleidėjais

buvo

Palangos

savivaldybės

administracija bei Turizmo informacijos centras (žr. 1 pav.).
1 pav. Viešinimui 2018 metais skirtos lėšos, eurais
Psalangos sporto centras
Vl. Jurgučio pagrindinė mokykla
Palangos kultūros ir jaunimo centras
UAB "Palangos šilumos tinklai"
Palangos senoji gimnazija
VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centras
UAB "Palangos komunalinis ūkis"
UAB "Palangos vandenys"
Palangos savivaldybės administracija
Palangos turizmo informacijos centras

242,00
300,00
300,00
400,00
599,00
1058,36
2254,50
2678,00

39040,00
40693,01

Šaltinis – Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

Siekiant didžiausio medijų poveikio, stengiamasi pasitelkti kuo įvairesnius informacijos
sklaidos kanalus. Tačiau populiariausiu išlieka informacijos skelbimas periodinėje spaudoje bei
interneto dienraščiuose (žr. 2 pav.).
2 pav. Viešinimui naudoti informaciniai kanalai

Šaltinis – Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Straipsnių ir publikacijų skaičius nurodomas apytiksliai,
kadangi ne visais atvejais įvykdymo dokumentuose nurodomas jų skaičius.

2018 metais apie ¾ straipsnių ir publikacijų buvo spausdinama respublikinėje ar

regioninėje spaudoje („Lietuvos rytas“, „Vilniaus diena“, „Kauno diena“, „Klaipėda“, „Vakarų
ekspresas“) ir ¼ vietinėje spaudoje („Palangos tiltas, „Vakarinė Palanga“).
Vertinant viešinimui skirtų lėšų apskaitą reikšmingų neatitikimų nenustatyta, išskyrus
vieną atvejį, kai Palangos turizmo informacijos centras 2018 metų pabaigoje avansu apmokėjo už
2019 metų straipsnius ir publikacijas. Biudžeto sandaros įstatyme nustatyta, kad, metams
pasibaigus, biudžetinės įstaigos iki metų pabaigos nepanaudotas biudžeto lėšas, skirtas
programoms finansuoti, grąžina ne vėliau kaip iki sausio 10 d. Įstaiga 2018-12-18 nepanaudotus
9619,50 eurus pervedė busimų paslaugų teikėjui. Pažymėtina ir tai, kad avansinis mokėjimas
nebuvo numatytas ir sudarytoje sutartyje.

REKOMENDACIJOS
Rekomenduojame Turizmo ir informacijos vadovybei planuojant avansinius mokėjimus
juos numatyti ir sutartyse.
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