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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnybos nuostatai reglamentuoja SBĮ Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

(toliau – Tarnyba) teisinę formą, steigėją ir savininką, steigėjo ir savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, jos kompetenciją, buveinę, veiklos teisinį pagrindą, rūšį, sritį ir 

tikslą, funkcijas, veiklos organizavimą ir valdymą, finansavimą, buhalterinės apskaitos ir  

finansinės atskaitomybės tvarkymą, finansinį, ūkinį, materialinį aptarnavimą. 

2. Tarnybos oficialus pavadinimas – SBĮ Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnyba. Tarnyba įregistruota juridinių asmenų registre, kodas 188610285. 

3. Tarnybos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Tarnyba yra viešasis juridinis  

asmuo – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto. 

4.  Tarnybos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla,  

kodas 84.11.20.  

5. Tarnybos veiklos sritis – išorės auditas ir kontrolė Kauno rajono savivaldybėje.  

6. Tarnybos steigėja ir savininkė yra Kauno rajono savivaldybė (toliau –

Savivaldybė). Tarnybos steigėjo ir savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra 

Savivaldybės taryba, kurios kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų 

įstatymas ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.  

7. Tarnybos buveinės adresas Savanorių pr. 371, LT-49386, Kaunas.  

8. Tarnyba turi savo antspaudą su pavadinimu ir Savivaldybės herbu, dokumentų 

blankus ir atsiskaitomąją sąskaitą banke. 

9. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo 

ir profesionalumo principais. 

10. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Valstybinio audito reikalavimais, 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės (toliau – Valstybės kontrolė) parengtomis 

metodikomis, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, kitais norminiais teisės aktais ir šiais 

nuostatais.  
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11. Tarnybos vieši pranešimai skelbiami Savivaldybės interneto tinklalapyje 

www.krs.lt. 

12. Tarnybos nuostatus tvirtina ir keičia steigėjas. 

 

II. TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS 

 

13. Pagrindinis Tarnybos veiklos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, 

ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise 

valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai 

ištekliai. 

14. Tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas: 

14.1. planuoja ir organizuoja savo veiklą; 

14.2. atlieka Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose 

bei Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse planinį ir veiklos plane nenumatytą išorės 

finansinį ir veiklos auditą; 

14.3. atlieka Savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių auditą; 

14.4. vertina Savivaldybės viešojo administravimo subjektų administracinės 

veiklos kokybę bei efektyvumą, vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos patikimumą ir 

teikia rekomendacijas jai gerinti; 

14.5. kontroliuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo 

teise valdomo valstybės turto apskaitą, valdymą, naudojimą, disponavimą juo; 

14.6. atlieka Savivaldybės vietinių rinkliavų kontrolę; 

14.7 kasmet rengia ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka teikia 

Savivaldybės tarybai išvadą dėl Savivaldybės tarybai pateikto tvirtinti Savivaldybės 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;  

14.8. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas išvadas: 

14.8.1. dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, 

garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas 

paskolas; 

14.8.2. dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja 

valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų 

paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų 

grąžinimo; 

14.8.3. suteikiančias Savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso 

sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; Savivaldybės tarybai nustačius konkurso 
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etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties 

projektui; 

14.8.4. suteikiančias Savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, 

būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas; Savivaldybės 

tarybai nustačius viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su 

privačiais subjektais sąlygas, iki partnerystės su privačiais subjektais sutarties pasirašymo 

rengia išvadas galutiniam partnerystės su privačiais subjektais sutarties projektui; 

14.9. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus 

dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir 

disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų; 

14.10. rengia ir teikia Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, 

Savivaldybės administravimo subjektų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovams 

audito ataskaitas, išvadas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito 

metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų; 

14.11. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai Tarnybos veiklos metinę ataskaitą; 

14.12. Valstybės kontrolės prašymu teikia Tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo 

dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti; 

14.13. organizuoja ir tvarko Tarnybos raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų 

valdymą ir saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą; 

14.14 bendradarbiauja su Valstybės kontrole, kitomis audito institucijomis, įstaigomis, 

įmonėmis ir vidaus audito tarnybomis, dalyvauja Savivaldybių kontrolierių asociacijos 

veikloje; 

14.15. įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose 

priskirtas funkcijas. 

 

III. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

15. Tarnybos vidaus darbą reglamentuoja Tarnybos vidaus tvarkos taisyklės, valstybės 

tarnautojų pareigybių aprašymai, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginiai 

nuostatai ir kiti vidaus darbo tvarkos aprašai.  

16. Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis Tarnybos veiklos planais.  

17. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius. Jis 

atskaitingas Savivaldybės tarybai. 

18. Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų 

atleidžiamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 
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19. Savivaldybės kontrolieriui kasmetines, tikslines ir kitų rūšių atostogas suteikia ir į 

komandiruotes siunčia Savivaldybės meras. 

20. Savivaldybės kontrolierius: 

20.1. tvirtina Tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir 

pareiginius nuostatus. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka 

priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

(toliau – Darbo kodeksas) nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal 

darbo sutartis, vertina valstybės tarnautojų veiklą, atlieka kitas Tarnybos personalo valdymo 

funkcijas; 

20.2. leidžia įsakymus, organizuoja Tarnybos darbą, Tarnybos valstybės tarnautojų 

mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą, vykdo kitas vidaus administravimo funkcijas; 

20.3. sudaro ateinančių metų Tarnybos veiklos planą, gavęs Savivaldybės tarybos 

Kontrolės komiteto pritarimą, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas. Prireikus 

patvirtintą planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka; 

20.4. skiria Tarnybos valstybės tarnautojus atlikti auditą ir tikrinimus, ir (arba) pats 

juos atlieka. Vykdo audito kokybės priežiūrą; 

20.5. valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Tarnybos 

valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų 

atliekamose Savivaldybės administravimo subjektų finansinio ir veiklos audito procedūrose; 

20.6. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo 

Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų Savivaldybės administravimo subjektų bei 

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per 

kurį jie turi būti pašalinti. Savivaldybės administracijos direktorius, audituotų Savivaldybės 

administravimo subjektų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovai per Savivaldybės 

kontrolieriaus nustatytą terminą (bet ne trumpesnį kaip 30 dienų) privalo ištaisyti audito metu 

nustatytus jų veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie jų pašalinimą raštu pranešti Savivaldybės 

kontrolieriui; 

20.7. teikia Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų 

subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir 

veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų;  

20.8. organizuoja atlikto audito pažangos stebėjimą (veiklą po audito); 

20.9. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės 

aktų pažeidimai; 

20.10. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir 

Savivaldybės institucijoms; 
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20.11. Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia 

Savivaldybės tarybai Tarnybos metinę veiklos ataskaitą. Tarnybos veiklos ataskaitą arba jos 

santrauką paskelbia Savivaldybės interneto tinklalapyje;  

20.12. Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia 

informaciją pagal savo kompetenciją; 

20.13. finansinio ar veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie 

tai praneša teisėsaugos institucijoms; 

20.14. teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie Savivaldybės kontrolieriaus teiktas 

išvadas ir rekomendacijas; 

20.15 atstovauja Tarnybai teismuose, valstybinės valdžios ir valdymo institucijose 

arba įgalioja atstovauti kitą asmenį;  

20.16. kontroliuoja Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, veiklą;  

20.17. atlieka kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas. 

21. Savivaldybės kontrolierius atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose 

Savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir 

neteisingos audito išvados pateikimą.  

22. Savivaldybės kontrolierius gali turėti pavaduotoją, kurį jis skiria į pareigas ir 

atleidžia iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės 

kontrolieriui.  

23. Nesant Savivaldybės kontrolieriui (ligos, atostogų, komandiruotės metu ir kitais 

atvejais), jį pavaduoja Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas, o kai ir jo nėra – kitas teisės 

aktų nustatyta tvarka paskirtas valstybės tarnautojas. 

24. Tarnybos valstybės tarnautojai: 

24.1. informuoja tiesioginį vadovą, jeigu įžvelgiama, kad atliekant auditą ar 

patikrinimą gali kilti viešų ir privačių interesų konfliktas;  

24.2. įstatymų nustatyta tvarka atsako už jų pareigybių aprašymuose nustatytų funkcijų 

netinkamą atlikimą, už nepagrįstos ar neteisingos audito išvados pateikimą;  

24.3. privalo gerbti subjekto, kurio veikla tikrinama ar audituojama, teises ir teisėtus 

interesus;  

24.4. neskelbti atlikto audito duomenų ir viešai jų nevertinti, kol nepasirašyta audito 

ataskaita. 

25. Savivaldybės kontrolieriaus ir Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybos santykių 

teisiniai pagrindai nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir Lietuvos 
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Respublikos vietos savivaldos įstatyme.  

26. Savivaldybės kontrolieriaus ir Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį ir skatinimą reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas ir kiti teisės aktai. Savivaldybės 

kontrolieriaus darbo užmokestį nustato Savivaldybės taryba, Tarnybos valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis –  Savivaldybės kontrolierius.  

27. Tarnyba išlaikoma iš Savivaldybės biudžeto. Jai skiriamų asignavimų dydį 

Savivaldybės biudžete nustato Savivaldybės taryba. Tarnyba gali turėti ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka gautų lėšų.  

28. Tarnybos finansinį, ūkinį, materialinį aptarnavimą atlieka Savivaldybės 

administracija sutarties pagrindu neviršydama Tarnybos išlaidų sąmatos. 

29. Tarnybos buhalterinę apskaitą, finansinę, statistinę ir mokestinę atskaitomybę 

tvarko Savivaldybės administracija centralizuotai teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

IV. TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ 

 

30. Tarnybos veiklą prižiūri, metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka 

Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą Kontrolės 

komiteto veiklos programą.  

31. Tarnybos atliekamo audito išorės peržiūrą valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka 

atlieka Valstybės kontrolė.  

32. Tarnybos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą valstybės kontrolieriaus sprendimu 

atlieka Valstybės kontrolė. 

33. Tarnybos atlikto audito ataskaitos ir išvados skelbiamos Savivaldybės interneto 

tinklalapyje. 

34. Tarnybos audito dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų 

įstatymo nustatyta tvarka.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

35. Tarnyba pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka. 

 

__________________________________ 

 


