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Rietavo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba atliko Savivaldybės 2011 metų biudžeto
įvykdymo ataskaitų rinkinio (toliau – Ataskaita), biudžeto lėšų naudojimo ir disponavimo jomis
teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimus.
Pagal Biudžeto sandaros įstatymą už Ataskaitos parengimą atsakinga Savivaldybės
administracija, už biudžeto asignavimų naudojimo teisėtumą, biudžeto asignavimų naudojimą
programose ir išlaidų sąmatose nustatytiems tikslams, kad asignavimai būtų naudojami galimu
ekonomiškiausiu ir efektyviausiu būdu, taip pat už programose nustatytų tikslų pasiekimą
atsakingi asignavimų valdytojai. Savivaldybės biudžeto vykdymą organizuoja Savivaldybės
administracijos direktorius, Savivaldybės biudžeto kasos operacijų vykdymą – Savivaldybės
administracija per Lietuvos Respublikos kredito įstaigas. Savivaldybės Kontrolės ir audito
tarnybos pareiga, remiantis atliktais auditais, pateikti Savivaldybės tarybai išvadą (toliau – Išvada)
dėl Ataskaitos.
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba auditą atliko pagal Valstybinio audito
reikalavimus. Auditai buvo suplanuoti ir atlikti taip, kad būtų gautas patikimas pagrindas tvirtinti,
kad Ataskaitoje nėra reikšmingų duomenų iškraipymų, lyginant Ataskaitos duomenis su
Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktomis biudžeto įvykdymo ataskaitomis ir kitais
Teisės ir finansų skyriaus tvarkomais duomenimis, išskyrus galimus apribojimus dėl to, kad buvo
atlikti ne visų asignavimus panaudojusių biudžetinių įstaigų 2011 metų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinių auditai. Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pareikšta sąlyginė nuomonė.

Mano nuomone, 2011 metų Rietavo savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinys
visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir Savivaldybės tarybai pateiktas pagal Biudžeto

sandaros įstatymo, 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimus, nustatytus biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio sudarymui, jame nėra reikšmingų iškraipymų lyginant su Savivaldybės biudžeto
asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais ir kitais Teisės ir finansų
skyriaus tvarkomais duomenimis, iš kurių jis buvo sudarytas.
Išvada pateikiama kartu su finansinio audito Rietavo savivaldybės 2011 metų
biudžeto vykdymo ataskaita.
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