
           
 

PRITARTA  

Kauno rajono savivaldybės tarybos Kontrolės 

komitete 2013 m. lapkričio 18 d. posėdžio 

protokolas Nr. 10 

PATVIRTINTA  

    Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus  

    2013 m. lapkričio 20 d.  įsakymu Nr. 1-25 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2014 M. 

VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Kauno 

rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos įsteigtas viešasis juridinis asmuo išorės auditui ir 

kontrolės funkcijoms atlikti. Tarnybos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla.  

 Tarnybos 2014 m. veiklos planas (toliau – veiklos planas) yra Tarnybos veiklos 

planavimo dokumentas. Tarnybos metiniam veiklos planui pritaria Savivaldybės tarybos kontrolės 

komitetas. Veiklos planavimu siekiama įgyvendinti Tarnybos kompetenciją ir užtikrinti Tarnybos 

strateginių ir metinių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. 

Tarnybos veiklos plano sudarymo bendruosius reikalavimus reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymas.  

Tarnybos veiklos plane pateikiamų veiksmų planavimą nustato Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos įstatymas, Valstybinio audito reikalavimai, Tarnybos nuostatai ir nustatytos 

planavimo metodikos ir tvarkos. 

Tarnybos veiklos plano projekto derinimo, supažindinimo su juo procedūras, veiklos 

plano tvirtinimą ir pateikimą nustato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. 

Tarnyba audito strategijai įgyvendinti nustato audito mastą metiniame veiklos plane ir 

audito programoje. 

Tarnybos veiklos planą sudaro šios dalys: bendroji; Tarnybos aplinka ir žmogiškieji 

ištekliai; Tarnybos misija ir strateginis tikslas; Tarnybos 2014 m. veiksmų planas; veiklos vertinimo 

kriterijai; veiklos plano viešinimas ir atskaitingumas. 
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II. TARNYBOS APLINKA IR  ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

Įvertinus Tarnybos organizacinę struktūrą, žmogiškuosius išteklius ir kitus išteklius, 

planavimo, apskaitos, kontrolės sistemas nustatytos stiprybės ir silpnybės. 

Galimybės: bendravimo su Valstybės kontrole tolesnis plėtojimas, ekspertų 

pasitelkimas auditui atlikti padėtų siekti geresnės audito kokybės; aktyvesni Tarnybos veiksmai 

didinant viešąjį atskaitingumą, pagerintų Tarnybos įvaizdį visuomenėje. 

Grėsmės: didėja įstatyminiai Tarnybos įgaliojimai  ir darbo apimtys žmogiškiesiems 

ištekliams nedidėjant (Savivaldybės biudžetinių įstaigų apskaita tvarkoma pagal naujus viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus; Tarnyba turi gauti užtikrinimą, kad 

Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas pagal teisės 

aktų reikalavimus, nustatančius jo sudarymą, o duomenys tikri ir teisingi); gali įtakoti ir valstybės 

institucijų sprendimai, keičiantys viešojo sektoriaus audito teisinę bazę. 

Stiprybės: darbuotojų profesinė parengtis, patirtis ir tobulėjimas; Valstybės kontrolės 

atliekama audito išorės peržiūra; Valstybinio audito reikalavimų taikymas atliekant auditą, 

bendradarbiavimas su Savivaldybės tarybos kontrolės komitetu, Valstybės kontrole ir Savivaldybių 

kontrolierių asociacija. 

Silpnybės: nepakankamai išvystytas profesinis bendradarbiavimas su kitų 

savivaldybių audito įstaigomis, nepakankamas kvalifikacijos kėlimo finansavimas. 

 

III. TARNYBOS MISIJA IR STRATEGINIS TIKSLAS 

 

Tarnybos misija – atlikti įstatymais nustatytą išorės auditą ir kontrolę, siekiant padėti 

Savivaldybės tarybai sėkmingai valdyti biudžeto lėšas ir turtą. 

Tarnybos vertybės: nepriklausomumas, profesionalumas, objektyvumas, etiškas 

elgesys, nešališkumas, komandinis darbas, atsakomybė ir viešumas. 

Tarnybos strateginis tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatyme nustatytas išorės audito ir kontrolės funkcijas, nurodančias prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, 

ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas, kaip vykdomas 

Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. 
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IV. TARNYBOS VYKDOMA PROGRAMA IR PRIEMONĖS 

 

Tarnybos metinis veiklos planas yra Savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu    

Nr. TS-29 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės 2013-2015 m. strateginio veiklos plano 12 

programų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo dalis. 

Planuojama 02 (Savivaldybės politikos įgyvendinimo programa) programos vykdymo 

viena priemonė (kodas 01.01.04.) – įstatymų ir Tarybos sprendimų vykdymo kontrolė. Šia 

priemone siekiama: užtikrinti tinkamą Tarnybos vidaus administravimą; užtikrinti išorės finansinio 

ir veiklos audito atlikimą Savivaldybėje ir Savivaldybės kontroliuojamose uždarose akcinėse 

bendrovėse pagal Valstybinio audito reikalavimus ir kitos kontrolės atlikimą pagal Tarnybos 

kompetenciją; kasmet parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikti Savivaldybės tarybai 

išvadą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės 

turto ataskaitos, dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės 

biudžeto ir turto naudojimo ir kitų ataskaitų, taip pat ir kitas išvadas. Savivaldybės biudžeto 

asignavimai šiai priemonei įgyvendinti, bus nustatyti 2014 m. programos sąmatoje. Tarnybos 

išlaikymo išlaidas sudarys darbo užmokestis, socialinio draudimo išlaidos, komandiruočių ir 

kvalifikacijos kėlimo išlaidos, ryšių paslaugos, transporto išlaikymo ir kitos išlaidos, būtinos 

siekiant užtikrinti, kad Tarnybos funkcijos būtų laiku įvykdytos. 

Tarnybos veikla organizuojama remiantis Tarnybos metiniu veiklos planu ir 

patvirtinta audito programa. 

 
V. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 

2014 M. VEIKSMŲ PLANAS 

 

Eil. Nr.  Priemonės ir veiksmai Vykdymo terminai 

1 2 3 

1.  PROGRAMOS PRIEMONĖS VYKDYMO VEIKSMAI (UŽDUOTYS) 

1.1.  FINANSINIS (TEISĖTUMO) AUDITAS 

1.1.1.  Savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų  ataskaitų rinkinio vertinimas1 

 

 

Pradedama 2014 m. antrame pusmetyje, 

baigiama 2015 m. gegužės mėn. 

 

1.1.2. Savivaldybės iždo 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio vertinimas Pradedama 2014 m. antrame pusmetyje, 

baigiama 2015 m. gegužės mėn. 

1.1.3. Savivaldybės privatizavimo fondo 2014 m.  finansinių ataskaitų 

rinkinio vertinimas 

Pradedama 2014 m. antrame pusmetyje, 

baigiama 2015 m. gegužės mėn. 

                                                 
1 Atsižvelgiant į Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatas dėl Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio 
tvirtinimo, audito programoje gali būti numatyti  ataskaitų rinkinių auditai, o taip pat į finansinių ataskaitų duomenų 
konsolidavimo kalendorių. 
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1.1.4. Pagal 2013-2014 m. audito programą vykdomų planinių finansinių 

auditų, pradėtų 2013 m., užbaigimas (savarankiškų audito procedūrų 

atlikimas, ataskaitos, išvados parengimas ir pateikimas) 

2014 m. antras ketvirtis 

1.1.5.  Savivaldybės administracijos 2014 m. ataskaitų rinkinio 

vertinimas 

Pradedama 2014 m. antrame pusmetyje, 

baigiama 2015 m. gegužės mėn. 

1.2.  IŠVADŲ DĖL SAVIVALDYBĖS METINIŲ ATASKAITŲ PARENGIMAS 

1.2.1. Išvada dėl Savivaldybės 2013 m. konsoliduotųjų  ataskaitų rinkinio 2014 m. gegužės mėnuo 

1.2.2. Išvada dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei 

patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2013 m. ataskaitos 

2014 m. birželio mėnuo 

1.3.  SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

RINKINIŲ AUDITAI 

1.3.1.  UAB ,,Giraitės vandenys“, UAB ,,Komunalinių paslaugų centras“ 

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinių auditai2 

Pradedama 2014 m. vasario mėn. 

Baigiama 2014 m. balandžio mėn. 

1.4.  VEIKLOS AUDITAS /KONTROLĖS FUNKCIJA 

1.4.1.  Savivaldybės privatizavimo fondo programos vykdymo 2014 m.   

tikrinimas  Savivaldybės administracijoje 

Pavedimuose nurodytais terminais 
 

1.4.2. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo programos 

vykdymo 2014 m. tikrinimas Savivaldybės administracijoje 

1.4.3. Specialiųjų daugiabučių namų savininkų rėmimo fondo 

programos 2014 m. tikrinimas Savivaldybės administracijoje 

1.4.4. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2014 m. tikrinimas Savivaldybės administracijoje 

1.4.5. Kelių priežiūros ir plėtros programos 2014 m. tikrinimas 

Savivaldybės administracijoje. 

1.4.6. Savivaldybės lėšų, gautų už parduotus privatizavimo objektams 

priskirtus žemės sklypus, panaudojimo 2014 m.  tikrinimas 

 

1.5.  KITA KONTROLĖ 

1.5.1.  Ar įvykdomos garantijos nuomininkams tikrinimas, valstybės garantijų 
apskaitos ir vykdymo kontrolė 

Pavedimuose nurodytais terminais 
 
 
 
 
 

1.5.2.  Išvadų dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo 
ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už 
Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas, taip pat išvadų 
dėl viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarčių ir koncesijų 
rengimas (pagal poreikį) 

1.5.3. Tarnybos teiktų audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena3 

1.5.4. Savivaldybės biudžeto rodiklių analizė4 

1.5.5.  Gyventojų prašymų, pranešimų, skundų ir pareiškimų dėl Savivaldybės 
lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, 
valdymo ir disponavimo juo tyrimas, išvadų rengimas ir pateikimas 

1.5.6. Kiti darbai, tikrinimai, kontrolė, prevencinės priemonės 

1.6. VIDAUS ADMINISTRAVIMAS, AUDITO VALDYMAS IR KITI DARBAI 

                                                 
2 Vykdoma pagal savivaldybės tarybos 2006-12-21 sprendimą Nr. TS-293 ir 2008-12-18 sprendimą Nr. TS-396. 
3 Užduoties rezultatai bus panaudoti rengiant Savivaldybės tarybai teikiamą informaciją, Tarnybos veiklos ataskaitą. 
4 Analizės medžiaga bus panaudota rengiant Savivaldybės tarybai teikiamą išvadą dėl Savivaldybės konsoliduotųjų 
ataskaitų rinkinio. 
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1.6.1.  Tarnybos darbo planavimas, organizavimas ir valdymas, kasmetinių 
veiklos ataskaitų ir kitų dokumentų rengimas ir teikimas 

Nuolat 

1.6.2. Audito planavimas Tarnybos lygmenyje, audito vidinė peržiūra, 
valdymas 

1.6.3.  Informacijos rengimas ir teikimas Savivaldybės tarybos kontrolės 
komitetui, taip pat Valstybės ir Savivaldybės institucijoms, įstatymų ir 
kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

1.6.4.  Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir įstaigomis 

1.6.5. Tarnybos darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimo 
organizavimas 

1.6.6.  Tarnybos veiklos dokumentų ir archyvo tvarkymas, kitos 
administravimo funkcijos 

 

VI. VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI 

 

 Tarnybos veiklą planuojama vertinti pagal pateiktus vertinimo kriterijus (rodiklius) ir 

vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes.  

 

TARNYBOS 2014 M. VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Eil. Nr. Vertinimo kriterijai (rodikliai) Vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmė 

1 2 3 

1. Įgyvendintų teiktų rekomendacijų dalis Ne mažiau 70 proc. 

2.  Auditus atlikti ir išvadas dėl Savivaldybės 

metinių ataskaitų Savivaldybės tarybai 

pateikti jos nustatytais terminais    

Iki birželio 15 d. arba kitais 

Savivaldybės tarybos reglamente 

nustatytais terminais ir atsižvelgiant į 

Valstybės institucijų nurodymus dėl 

ataskaitų ir (ar) išvadų pateikimo 

3.  Auditus atlikti ir audito ataskaitas ir išvadas 

Savivaldybės kontroliuojamoms 

uždarosioms akcinėms bendrovėms pateikti 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 

įstatyme nustatytais terminais 

Per 3 mėnesius nuo audituojamos 

Savivaldybės kontroliuojamos uždaros 

akcinės bendrovės finansinių metų 

pabaigos arba kitais Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatyme 

nustatytais terminais 

 

VII. VEIKLOS PLANO VIEŠINIMAS IR ATSKAITINGUMAS 
 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 

reikalavimais Tarnybos 2014 m. veiklos planas skelbiamas Savivaldybės interneto tinklapyje. 

Tarnyba už metų veiklos planą atsiskaito Savivaldybės tarybai pateikdama veiklos 

ataskaitą. Audito ataskaitos, išvados, sprendimai pateikiami Savivaldybės merui, Savivaldybės 
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administracijos direktoriui. Tarnybos veiklos plano įvykdymą svarsto Kontrolės komitetas. 

Savivaldybės kontrolieriui patvirtinus metinį veiklos planą, jis per 10 d. nuo jo patvirtinimo 

pateikiamas Valstybės kontrolei ir Kontrolės komitetui. Tarnybos audito veiklos išorinę peržiūrą 

atlieka Valstybės kontrolė.   

_____________________ 
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A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S 

 

1. SBĮ Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. veiklos 

plano projekto rengimą paskatinusios priežastys, pirminiai jo siūlytojai ir asmenys, dalyvavę 

rengiant veiklos plano projektą: 

Tarnybos veiklos plano sudarymo bendruosius reikalavimus reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymas.  

Veiklos plano projektą parengė Savivaldybės kontrolierė Vida Marta Kruopienė. 

2. Parengto 2014 m. veiklos plano projekto tikslai ir uždaviniai: 

Tarnybos strateginis tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatyme nustatytas išorės audito ir kontrolės funkcijas, nurodančias prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, 

ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas, kaip vykdomas 

Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. 

Planuojama 02 (Savivaldybės politikos įgyvendinimo programa) programos vykdymo 

viena priemonė (kodas 01.01.04.) – įstatymų ir Tarybos sprendimų vykdymo kontrolė. Šia 

priemone siekiama: užtikrinti tinkamą Tarnybos vidaus administravimą; užtikrinti išorės finansinio 

ir veiklos audito atlikimą Savivaldybėje ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse pagal 

Valstybinio audito reikalavimus ir kitos kontrolės atlikimą pagal Tarnybos kompetenciją; kasmet 

parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 

ataskaitos, dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės 

biudžeto ir turto naudojimo ir kitų ataskaitų, taip pat ir kitas išvadas.  

3. Kokios numatomos 2014 m. veiklos plano projekto nuostatos, jų teigiamos 

savybės ir kokių rezultatų laukiama: 

Tarnybos veiklą planuojama vertinti pagal pateiktus vertinimo kriterijus (rodiklius) ir 

vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes.  

4. Galimos neigiamos 2014 m. veiklos plano projekto pasekmės ir kokių 

priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta: 

Pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą5 Savivaldybės 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius rengia Savivaldybės administracija.  

Už metinių ataskaitų ir (arba) konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, kurių auditus teisės 

aktų nustatyta tvarka atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė arba savivaldybių kontrolės ir 

audito tarnybos, parengimą atsakingi viešojo sektoriaus subjektai šiuos rinkinius teikia Lietuvos 

Respublikos valstybės kontrolei arba savivaldybių kontrolės ir audito tarnyboms. 

                                                 
5 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas (2007-06-26 Nr. X1212 su vėlesniais pakeitimais) 
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Už konsoliduotųjų ataskaitų parengimą, pateikimą teisės aktuose nurodytoms 

įstaigoms ir institucijoms ir paskelbimą laiku atsako teisės aktais nustatyto atsakingo viešojo 

sektoriaus subjekto vadovas.  

Pagal Valstybinio audito reikalavimus6 audituojamas subjektas atsakingas už 

(konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimą ir pateikimą bei 

valstybės ir savivaldybių lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų 

naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams, o auditoriai atsako už nuomonės dėl (konsoliduotųjų) 

finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei dėl valstybės ir savivaldybių lėšų ir turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams 

suformavimą ir pareiškimą. 

Finansinio (teisėtumo) audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto metinius 

(konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir pareikšti nuomonę ar jie 

parodo tikrą ir teisingą vaizdą, taip pat įvertinti audituojamo subjekto lėšų ir turto valdymo, 

naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams ir pareikšti 

nuomonę. 

Finansinio (teisėtumo) audito procesą sudaro: audito planavimas, audito atlikimas, 

rezultatų įvertinimas ir audito ataskaitos ir išvados parengimas, stebėjimas po audito. 

Audito objektas yra audituojamo subjekto veikla ar atskiros jos dalys: strateginiai 

tikslai, planai, vykdomos programos ir pan. 

Savivaldybės kontrolieriaus nustatyta tvarka esant būtinybei ir finansiniams ištekliams 

auditui atlikti galima pasitelkti specialistus (ekspertus).  

Grėsmės: didėja įstatyminiai Tarnybos įgaliojimai  ir darbo apimtys žmogiškiesiems 

ištekliams nedidėjant (Savivaldybės biudžetinių įstaigų apskaita tvarkoma pagal naujus viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus; Tarnyba turi gauti užtikrinimą, kad 

Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas pagal teisės 

aktų reikalavimus, nustatančius jo sudarymą, o duomenys tikri ir teisingi); gali įtakoti ir valstybės 

institucijų sprendimai, keičiantys viešojo sektoriaus audito teisinę bazę. 

Stiprybės: darbuotojų profesinė parengtis, patirtis ir tobulėjimas; Valstybės kontrolės 

atliekama audito išorės peržiūra; Valstybinio audito reikalavimų taikymas atliekant auditą, 

bendradarbiavimas su Savivaldybės tarybos kontrolės komitetu, Valstybės kontrole ir Savivaldybių 

kontrolierių asociacija. 

 

 

                                                 
6 Valstybinio audito reikalavimai patvirtinti Valstybės kontrolieriaus 2012-06-28  įsakymu Nr. V-171 
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5. Kokie Savivaldybės kontrolieriaus įsakymai susiję su veiklos plano projektu 

tebegalioja ir kokius įsakymus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą: 

 Šis Savivaldybės kontrolieriaus teikiamas svarstyti veiklos plano projektas yra susijęs 

su kitais Savivaldybės kontrolieriaus patvirtintais veiklos plano projektais dėl tęstinės veiklos 

pradėtos 2013 m. 

 6. Kiek Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšų pareikalaus ar leis sutaupyti 

parengto projekto įgyvendinimas: 

 Planuojami Savivaldybės biudžeto asignavimai programos vykdymo priemonei  

įgyvendinti bus nustatyti 2014 m. programos sąmatoje. Tarnybos išlaikymo išlaidas sudarys darbo 

užmokestis, socialinio draudimo išlaidos, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos, ryšių 

paslaugos, transporto išlaikymo ir kitos išlaidos, būtinos siekiant užtikrinti, kad Tarnybos funkcijos 

būtų laiku įvykdytos. 

 7. Kiti projekto iniciatorių nuomone reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai: 

Nėra. 

 

Savivaldybės kontrolierė                  Vida Marta Kruopienė 


