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I. ĮŽANGA 

 

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

savivaldybės tarybai atskaitingas viešasis juridinis asmuo, atliekantis išorės auditą ir kontrolės 

funkcijas savivaldybėje.  

Tarnybos pagrindinė funkcija – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai 

valdomas ir naudojamas Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) turtas ir patikėjimo teise 

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

ištekliai.  

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme1 nustatytas funkcijas ir 

suteiktus įgaliojimus, Tarnyba Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo 

subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse atlieka: 

 finansinį (teisėtumo) auditą, kurio tikslas yra įvertinti, ar audituojamas subjektas teisingai 

tvarko savo finansus, ar pateikia teisingas finansines ir kitas ataskaitas, ar Savivaldybės lėšos ir 

kitas turtas valdomas ir naudojamas teisėtai, taip, kaip numatyta įstatymuose; 

 veiklos auditą, kuriuo siekiama įvertinti, ar audituojamas subjektas vadovaujasi 

ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais, ar Savivaldybės lėšos ir turtas naudojamas 

taupiai ir racionaliai. 

Tarnyba, atlikdama auditą, ne tik vertina finansinę ir kitą informaciją, ieško klaidų, bet ir 

vykdo galimų pažeidimų ir klaidų prevenciją.  

Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinio audito 

reikalavimais2, Valstybės kontrolės parengta audito metodika, kitais teisės aktais ir Savivaldybės 

tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-395 patvirtintais Tarnybos nuostatais.  

Auditas grindžiamas šiais principais: audito standartų pritaikymo, nuomonės 

nepriklausomumo, viešosios atskaitomybės, audituojamo subjekto vadovybės atsakomybės, vidaus 

kontrolės, duomenų prieinamumo, viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo. Auditu siekiama 

paveikti, kad būtų išvengta klaidų, būtų sustiprinta vidaus kontrolė, padidintas veiklos efektyvumas. 

                                                           
1 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994 m. liepos 7 d. įstatymas  Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais). 
2 Valstybinio audito reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2012-06-28 įsakymu Nr. V-171 (2015-

03-24 įsakymo Nr. V-54 redakcija). 
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Tarnybos atlikto audito išorinę peržiūrą atlieka aukščiausioji Lietuvos Respublikos 

kontrolės institucija – Valstybės kontrolė. 

 

II. TARNYBOS PERSONALAS, VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR PLANAVIMAS 

 

Savivaldybės tarybos 1997 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. 12 nustatytos 5 pareigybės 

Tarnyboje. Tarnybai vadovauja Savivaldybės kontrolierius, kuris į pareigas priimtas nuo 2014 m. 

spalio 1 d. Savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. TS-341. Tarnyboje nuo           

2015 m. rugpjūčio 1 d. neužimta Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigybė, nuo 2015 m. 

balandžio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 1 d. buvo laisva vyriausiojo specialisto pareigybė. 

Visi Tarnybos valstybės tarnautojai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Valstybės 

tarnautojams keliami aukšti profesiniai ir kvalifikaciniai reikalavimai, darbas reikalauja specialių 

žinių, praktinių įgūdžių, dėl to nuolat tobulinamos žinios, keliama kvalifikacija, domimasi gerąja 

praktika ir jos pritaikymu savo darbe. Tarnybos darbuotojai 2015 m. mokėsi, sėmėsi patirties ir 

tobulino įgūdžius Valstybės kontrolės pareigūnų, mokymo įstaigų lektorių vedamuose mokymuose 

ir seminaruose, iš viso 233 akademines valandas.  

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies              

21 punktu ir atsižvelgdami į tai, kad Valstybės kontrolė, teikdama išvadą Lietuvos Respublikos 

Seimui dėl nacionalinio ataskaitų rinkinio, turi gauti užtikrinimą, kad savivaldybių konsoliduotųjų 

ataskaitų rinkinių auditas atliktas tinkamai ir kokybiškai, Tarnyba 2014 m. lapkričio 17 d. su 

Valstybės kontrole pasirašė bendradarbiavimo susitarimą Nr. BS-16 (5-26). Atlikdami Savivaldybės 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą, esame įpareigoti keistis su Valstybės kontrole informacija 

apie audito strategiją, audito riziką, audito procedūras ir jų rezultatus, kad išvengtumėme darbų 

dubliavimo ir Savivaldybės tarybai teikiamą išvadą, dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, pateikti Valstybės kontrolei. 

Atliekant Savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų 

rinkinio auditą, su Valstybės kontrole buvo sudaryta bendra audito strategija, aptarti audito proceso 

etapai. 

Kad būtų tinkamai organizuojamas Tarnybos darbas ir teisės aktais nustatytų funkcijų 

įgyvendinimas, Savivaldybės kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymu ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, kasmet rengia ir su Kontrolės 

komitetu derina veiklos planą.  
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Tarnybos 2015 m. veiklos planas suderintas 2014 m. spalio 27 d. Kontrolės komitete 

(posėdžio protokolas Nr. 10) ir patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus 2014 m. lapkričio 12 d. 

įsakymu Nr. 1-22.  

Kontrolės komitete 2015 m. lapkričio 4 d. (posėdžio protokolas Nr. KOK-8) suderintas 

Tarnybos 2016 m. veiklos planas ir patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus 2015 m. lapkričio 5 d. 

įsakymu Nr. 1-7.  

Veiklos planai nustatytais terminais pateikti Valstybės kontrolei. Vadovaujantis patvirtintu 

veiklos planu, tarnautojams paskirstomos audito užduotys, numatomi įvykdymo terminai. Tarnybos 

vidaus administravimo, audito ir kontrolės veikla buvo organizuojama leidžiant Savivaldybės 

kontrolieriaus įsakymus ir išduodant pavedimus atlikti auditą ir (arba) tikrinimą. 

Tarnybai 2015 m. buvo skirta 106,5 tūkst. Eur (iš jų darbo užmokesčiui – 78,2 tūkst. Eur) 

biudžeto lėšų. Tarnybos išlaikymo išlaidas sudarė darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, 

kvalifikacijos kėlimo išlaidos, ryšių paslaugos ir kitos išlaidos, būtinos siekiant užtikrinti, kad 

Tarnybos funkcijos būtų įvykdytos laiku. 

 

III. VEIKLOS REZULTATAI 

 

Tarnyba 2015 m. parengė ir pateikė visas reikalingas išvadas dėl Savivaldybės metinių 

ataskaitų. Tarnybos atliktas audito darbas apėmė visų Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų 

duomenų vertinimą. Audito metu buvo vertinti Savivaldybės turto ir įsipareigojimų duomenys, 

Savivaldybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo teisėtumas. Buvo parengtos atliktų 

užduočių ataskaitos ir išvados, jos pateiktos teisės aktų nustatyta tvarka. Tarnyba audito ataskaitose 

Savivaldybės administracijai pateikė susistemintas reikšmingas rekomendacijas. Savivaldybės 

administracija parengė priemonių planą pateiktų rekomendacijų įgyvendinimui. Savivaldybės 

tarybos Kontrolės komiteto posėdyje 2015 m. spalio 19 d. (protokolas Nr. KOK-7) buvo svarstyta 

informacija apie 2014 m.–2015 m. atlikto audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. 

Tarnybos 2015 m. atliktų darbų apimtis pateikta 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Atlikti darbai 2015 m. 

Eil. Nr. Atliktų darbų pavadinimas Skaičius 

1. Baigtas auditas (tikrinimai) ir parengtos ataskaitos 8 

2. Parengtos išvados 8 

3. Subjektai, kuriuose atliktos audito procedūros 13 

4. Pateiktos rekomendacijos 56 
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Tarnyba per pirmą 2015 m. pusmetį užbaigė ankstesniais metais pradėtas audito procedūras 

ir pradėjo naujus 2015 m. finansinių ir kitų ataskaitų duomenų ir veiklos vertinimus. Lietuvos 

Respublikos teisės aktai įpareigoja Savivaldybės kontrolierių kasmet pateikti Savivaldybės tarybai 

išvadas dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio. Todėl per antrąjį                

2015 m. pusmetį pradėtas Savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio vertinimas.  

Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito mastas 2015 m. nurodytas 2 lentelėje.  

 

2 lentelė. Tarnybos atliekamo audito mastas 2015 m.  

2014 m. pradėtas ir 2015 m. pabaigtas auditas 
2015 m. pradėtas ir 2016 bus pabaigtas 

auditas 

 Savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų 

ataskaitų rinkinių vertinimas;  

 Savivaldybės iždo 2014 m. ataskaitų 

rinkinio vertinimas;  

 Savivaldybės privatizavimo fondo 2014 m. 

ataskaitų rinkinio vertinimas; 

 Savivaldybės administracijos 2014 m. 

ataskaitų rinkinių vertinimas; 

 UAB Komunalinių paslaugų centro 2014 m. 

finansinių ataskaitų rinkinio duomenų tikrumo ir 

teisingumo, turto valdymo, naudojimo, 

disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo 

įstatymų nustatytiems tikslams vertinimas; 

 UAB „Giraitės vandenys“ 2014 m. 

finansinių ataskaitų rinkinio duomenų tikrumo ir 

teisingumo, turto valdymo, naudojimo, 

disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo 

įstatymų nustatytiems tikslams vertinimas; 

 Vežėjų nuostolių, vykdant keleivinio kelių 

transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, 

kompensavimo funkcijų vykdymo vertinimas. 

 Savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų 

ataskaitų rinkinių vertinimas, apimantis: 

 Savivaldybės iždo 2015 m. ataskaitų 

rinkinio vertinimą; 

 Savivaldybės administracijos 2015 m. 

ataskaitų rinkinių vertinimą; 

 Kauno rajono Kačerginės daugiafunkcio 

centro ataskaitų rinkinių vertinimą; 

 Kauno rajono muziejus ataskaitų rinkinių 

vertinimą; 

 Kauno rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos ataskaitų rinkinių vertinimą. 

 UAB Komunalinių paslaugų centro 2015 

m. finansinių ataskaitų rinkinio duomenų 

tikrumo ir teisingumo, turto valdymo, 

naudojimo, disponavimo juo teisėtumo ir jo 

naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams 

vertinimas; 

 UAB „Giraitės vandenys“ 2015 m. 

finansinių ataskaitų rinkinio duomenų tikrumo ir 

teisingumo, turto valdymo, naudojimo, 

disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo 

įstatymų nustatytiems tikslams vertinimas. 

Audituoti subjektai: Audituojami subjektai: 

 Kauno rajono savivaldybės administracija;  

 Kauno rajono savivaldybės iždas; 

 Kauno rajono savivaldybės privatizavimo 

fondas; 

 Kauno rajono socialinių paslaugų centras; 

 Kauno rajono savivaldybės Čekiškės 

socialinės globos ir priežiūros namai; 

 Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų 

globos namai; 

 Kauno rajono Garliavos sporto ir kultūros 

centras; 

 Kauno rajono savivaldybės administracija; 

 Kauno rajono savivaldybės iždas; 

 Kauno rajono Kačerginės daugiafunkcis 

centras; 

 Kauno rajono muziejus; 

 Kauno rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka; 

 UAB „Giraitės vandenys“ ; 

 UAB Komunalinių paslaugų centras. 
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 UAB „Giraitės vandenys“; 

 UAB Komunalinių paslaugų centras; 

 UAB „Merula“; 

 UAB „Kautra“. 

 

Išvada dėl 2015 m. Savivaldybės konsoliduotųjų atskaitų rinkinio bus pateikta Savivaldybės 

tarybai 2016 m.  

Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės biudžeto ir turto 

naudojimo auditas 

Savivaldybės tarybai teiktose išvadose dėl Savivaldybės 2014 m. biudžeto vykdymo, 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo 

ir naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams buvo pateiktos sąlyginės nuomonės. 

Sąlyginės nuomonės dėl Savivaldybės 2014 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 

pagrindas: 

Savivaldybės administracija nesivadovavo Biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsnio ir 

Savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių nuostatomis 41.1. papunkčio nuostatomis, 

nes: 

 vykdydama su paskolų grąžinimu ir palūkanų mokėjimu susijusią funkciją, paskoloms ir 

palūkanoms mokėti skirtus asignavimus viršijo 3741,1 tūkst. Lt (1083,5 tūkst. Eur); 

 vykdydama bendros valstybės paslaugos funkciją, viršijo kvalifikacijai kelti skirtus 

asignavimus 10,0 tūkst. Lt (2,9 tūkst. Eur); 

 vykdydama poilsio, kultūros ir religijos funkciją, viršijo darbo užmokesčiui ir įmokų 

socialiniam draudimui skirtus asignavimus 95,2 tūkst. Lt (27,6 tūkst. Eur).  

Savivaldybės administracija nepagrįstai į biudžeto kasines išlaidas įtraukė 64,7 tūkst. Lt 

(18,7 tūkst. Eur) ne biudžeto lėšų.  

Savivaldybės mokėtina suma nepagrįstai padidinta 119,7 tūkst. Lt (34,7 tūkst. Eur).   

Savivaldybės administracija nesivadovavo Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 

8 straipsnio nuostata, kad savivaldybių biudžetų teisinis pagrindas yra savivaldybių tarybų priimti 

sprendimai dėl atitinkamų biudžetinių metų savivaldybių biudžetų patvirtinimo, į ataskaitas įrašė 

Tarybos nepatvirtintus plano duomenis ir 192,5 tūkst. Lt (55,8 tūkst. Eur) biudžeto lėšų panaudojo 

nesivadovaudama patvirtintais asignavimais.  

Sąlyginės nuomonės dėl Savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

pagrindas: 

Savivaldybės administracija nesivadovavo 3-ojo VSAFAS 30 punkto, 14-ojo VSAFAS 5 ir 

45 punktų ir 15-ojo VSAFAS 8 punkto nuostatomis, nes netaikė nuosavybės metodo įtakos už  
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2014 m. kontroliuojamiems ir asocijuotiems bei bendrai kontroliuojamiems subjektams ir              

2014 m. apskaitoje neteisingai užregistravo 2013 m. nuosavybės metodo įtaką. 

Savivaldybės administracija nesivadovavo 3-ojo VSAFAS 14, 15, 26 ir 29 punktų 

nuostatomis, nes įkėlė neteisingus duomenis (be pagrindžiančių dokumentų) į Veiklos rezultatų 

ataskaitą: I eilutėje „kitos veiklos pajamos“ parodytos 866,22 tūkst. Lt (250,88 tūkst. Eur) didesnės 

ir D.III eilutėje „kitos veiklos sąnaudos“ parodytos 917,88 tūkst. Lt (265,84 tūkst. Eur) didesnės, 

taip pat D eilutėje „Kitos veiklos rezultatas“ parodytas 51,66 tūkst. Lt (14,96 tūkst. Eur) per didelis. 

Savivaldybės administracija nepateikė visų duomenų apie tarpusavio sandorius Viešojo 

sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje Tarpusavio operacijų 

derinimo modulyje ir neteisingai pateikė kai kuriuos duomenis tarpusavio sandoriams eliminuoti. 

Savivaldybės administracija nesivadovavo 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 

73.10 ir 45 punktų nuostatomis, 5377,39 tūkst. Lt (1557,40 tūkst. Eur) vertės priduotų naudoti 

ilgalaikio materialiojo turto objektų, esančių nebaigtos statybos sąskaitoje, neperkėlė į kitas 

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitas ir nuo kito mėnesio neskaičiavo nusidėvėjimo. 

Savivaldybės administracija nesivadovavo 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 

45 punkto nuostatomis, kad ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas 

skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradedamas naudoti, ir neskaičiavo nusidėvėjimo 

10819,88 tūkst. Lt (3133,65 tūkst. Eur) vertės turtui. 

Savivaldybės administracija nesivadovavo 20-ojo VSAFAS 6 ir 9 punktų nuostatomis, nes 

neužtikrino iš VIP gautų lėšų teisingos apskaitos ir neįvertino nusidėvėjimo. 

Savivaldybės administracija kelių apskaitą tvarkė nesilaikydama 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis 

materialusis turtas“ 7 ir 11 punktų nuostatų, nes Savivaldybės administracijos 2014 m. gruodžio             

31 d. apskaitos registre ne visi keliai įtraukti į apskaitą, ir trys seniūnijos 2014 m. pabaigoje kelių 

apskaitą tvarkė ne pagal atskirus turto vienetus, o viena eilute. Todėl vietinės reikšmės kelių 

apskaita nėra tiksli. Dėl to nebuvo galimybės įsitikinti, ar Savivaldybės konsoliduotoje finansinės 

būklės ataskaitos pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis straipsniuose: A.II.3 „Infrastruktūros ir 

kiti statiniai“ vietinės reikšmės kelių – 75423,40 tūkst. Lt (21844,13 tūkst. Eur) likutis ir D.II 

„Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto“ – 8635,23 tūkst. Lt (2500,94 tūkst. Eur) likutis bei F. III. 

„Sukauptas perviršis ar deficitas“ – 66788,17 tūkst. Lt (19343,19 tūkst. Eur) likutis yra teisingi. 

Sąlyginės nuomonės dėl Savivaldybės 2014 m. lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais teisėtumo ir naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pagrindas 

Savivaldybės administracija nesivadovavo Lietuvos Respublikos darbo kodekso                         

109 straipsnio 1 ir 2 punktais, seniūnijose pagal terminuotas darbo sutartis įdarbino nuolatinio 

pobūdžio darbams 87 komunalinio ūkio darbuotojus. Jų pareigybės neįtrauktos į Tarybos patvirtintą 



7 

 

didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš 

Savivaldybės biudžeto, skaičių ir nepatvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus.   

Savivaldybės administracija nesivadovavo Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymo 19 straipsnio 9 dalies reikalavimu ir ne visus apskaitos duomenis pagrindė 

turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Administracijos turto ir įsipareigojimų 

inventorizacija atlikta nesilaikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu 

Nr. 719 patvirtintų Inventorizacijos taisyklių. 

 

Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių auditai 

Vadovaudamasi Savivaldybės tarybos sprendimais Tarnyba kasmet atlieka UAB 

Komunalinių paslaugų centro auditą ir UAB „Giraitės vandenys“ auditą, kurių tikslas – įvertinti 

finansinių ataskaitų rinkinio duomenų tikrumą ir teisingumą, turto valdymo, naudojimo, 

disponavimo juo teisėtumą ir jo naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams ir pareikšti 

nepriklausomą nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio parengimo ir pateikimo, dėl turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo bei jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams teisėtumo. 

UAB Komunalinių paslaugų centras ir UAB „Giraitės vandenys“ 2014 m. metinių 

finansinių ataskaitų rinkinius parengė pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, 

reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, ir finansinių ataskaitų sudarymą bei Verslo apskaitos 

standartus. Audito metu reikšmingų pastebėjimų dėl šių bendrovių metinių finansinių ataskaitų 

rinkinių parengimo ir apskaitos neturėjome. 

Tarnybos atliktų finansinių auditų analizė parodė, kad dažniausiai nustatomi Lietuvos 

Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, 

nesilaikymo atvejai.  

UAB Komunalinių paslaugų centro sąlyginės nuomonės dėl turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo teisėtumo pagrindas 

UAB Komunalinių paslaugų centre 2014 m. nesivadovauta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintų Inventorizacijos taisyklių: 3, 27, 36, 

50, 55 ir 61 punktais. 

UAB Komunalinių paslaugų centro neišieškoto įsiskolinimo terminas pailgėjęs iki                     

165 dienų kelia riziką, kad dalies lėšų nebus gauta, todėl bendrovė gali susidurti su apyvartinių lėšų 

trūkumu ir nustatytais terminais negalės atsiskaityti su tiekėjais, gali būti skaičiuojami delspinigiai 

ir gali didėti bendrovės nuostolis. 



8 

 

Ištyrus UAB Komunalinių paslaugų centro finansinę būklę ir veiklos rodiklius, nustatyti 

pakankami mokumo ir likvidumo koeficientai, tačiau patirtas 204,86 tūkst. Lt (59,33 tūkst. Eur) 

nuostolis ir efektyvumo rodikliai turi finansinių, veiklos ir kitų rizikos požymių.  

UAB „Giraitės vandenys“ sąlyginės nuomonės dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pagrindas 

UAB „Giraitės vandenys“ balanso straipsnį „Pirkėjų įsiskolinimas“ sudaro 1198,39 tūkst. Lt 

(347,08 tūkst. Eur), palyginti su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 38,03 tūkst. Lt (11,01 tūkst. Eur), iš 

jų: gyventojų įsiskolinimas už komunalines paslaugas padidėjo 50,49 tūkst. Lt (14,62 tūkst. Eur) ir 

laikotarpio pabaigoje sudarė 1006,83 tūkst. Lt (291,59 tūkst. Eur), skola už bendro naudojimo 

objektų administravimą – 4,51 tūkst. Lt (1,31 tūkst. Eur). Ši paslauga nuo 2012 m neteikiama, 

tačiau per ataskaitinius metus sumažėjo tik 0,26 tūkst. Lt (0,08 tūkst. Eur). Tai rodo nepakankamą 

Bendrovės vadovų dėmesį skolų išieškojimui. 

UAB „Giraitės vandenys“ balanso straipsnį „Kitos gautinos sumos“ sudaro 509,09 tūkst. Lt, 

(147,44 tūkst. Eur) palyginti su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo 93,01 tūkst. Lt (26,94 tūkst. Eur). 

Dėl dalies, 383,11 tūkst. Lt (110,96 tūkst. Eur), kitų gautinų sumų vyksta teisminiai procesai, todėl 

egzistuoja rizika, kad dalis lėšų nebus atgauta. Minėti dalykai ateinančiais laikotarpiais gali turėti 

įtakos UAB „Giraitės vandenys“ veiklos rezultatui. 

UAB „Giraitės vandenys“ nesuderinusi tarpusavio skolų sumų su UAB „Kauno vandenys“, 

nes UAB „Giraitės vandenys“ 2014 m. gruodžio 31 d. apskaitos duomenimis skolos nėra, 

permokėta suma 75,90 tūkst. Lt (21,98 tūkst. Eur), o UAB „Kauno vandenys“ apskaitos 

duomenimis UAB „Giraitės vandenys“ skola 145,94 tūkst. Lt (42,27 tūkst. Eur). Dėl to su UAB 

„Kauno vandenys“ vyksta teisminis procesas. Yra rizika, kad pripažinus skolą ir padidėjus 

sąnaudoms, gali pasikeisi UAB „Giraitės vandenys“ veiklos rezultatas. 

Inventorizacijos duomenys turi patvirtinti atskaitomybėje įrašytus duomenis, tačiau UAB 

„Giraitės vandenys“ ne visa inventorizuota skola patvirtinta tarpusavio atsiskaitymų aktais: 

nesuderinta skola įmonei (debitorinė) 288,46 tūkst. Lt (83,54 tūkst. Eur), (gyventojų skola,                    

1011,33 tūkst. Lt (292,90 tūkst. Eur), nederinama); nesuderinta įmonės skola (kreditorinė)                

617,65 tūkst. Lt (178,88 tūkst. Eur). 

UAB „Giraitės vandenys“ nesilaikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. 

nutarimu Nr. 719 patvirtintų Inventorizacijos taisyklių reikalavimų. 

Vadovaujantis Savivaldybės tarybos pavedimais 2015 m. pradėtas UAB „Giraitės vandenys“ 

auditas ir UAB Komunalinių paslaugų centro auditas. 
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Veiklos auditas 

Tarnyba 2015 m. atliko veiklos auditą ir parengė 2015 m. liepos 14 d. ataskaitą Nr. 2-20 

„Dėl keleivių pervežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais 

nuostolių kompensavimo“. Šio audito tikslas buvo įvertinti vežėjų nuostolių, vykdant keleivinio 

kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensavimo funkcijų vykdymą 

ekonomiškumo aspektu ir atskleisti veiklos tobulinimo galimybes. Audito metu buvo analizuotos 

Savivaldybės administracijos funkcijos šioje srityje, Savivaldybės nustatyti maršrutai ir sudarytos 

sutartys, susidariusi Savivaldybės skola vežėjams ir nuostolių kompensavimo problemos, vežėjų 

surenkamos pajamos, patiriamos sąnaudos ir veiklos rezultatai,  savikainos skaičiavimo ypatumai. 

Audito metu nustatytos problemos ir pateiktos rekomendacijos dėl vežėjų nuostolių kompensavimo 

sistemos valdymo tobulinimo. 

Audito metu pastebėta, kad laikotarpiu 2012 m.–2014 m. Savivaldybės skola visuomenei 

būtinų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutus aptarnaujantiems 

vežėjams nuolat didėjo. Tačiau per 2015 m. I pusmetį skola nuo 1392,93 tūkst. Eur sumažėjo iki  

173,53 tūkst. Eur, tai yra, apie 90 proc. O 2015 m. pabaigoje šios skolos iš viso neliko. 

Todėl manome, kad Savivaldybės administracija tinkamai sureagavo į nustatytas problemas 

ir atkreipė dėmesį į veiklos tobulinimo galimybes. 

 

Išvada dėl Savivaldybės paimtų ilgalaikių paskolų refinansavimo galimybių vertinimo 

Savivaldybės kontrolierius 2015 m. įvertino Savivaldybė galimybę imti ilgalaikę paskolą 

paimtoms paskoloms grąžinti iš kredito įstaigų, pasiūliusių mažiausią kainą, neviršijant nustatytų 

skolinimosi limitų bei 2015 m. lapkričio 25 d. pateikė išvadą Nr. 2-22 „Dėl Savivaldybės paimtų 

ilgalaikių paskolų refinansavimo galimybių vertinimo“. Išvadoje nurodoma, kad planuota imti 

ilgalaikė paskola Savivaldybės skolos nepadidins, taip pat nepadidės metinis grynojo skolinimosi 

limitas, nes Savivaldybė vykdydama šį finansinį sprendimą paims naują paskolą ankščiau paimtoms 

paskoloms padengti ir kad Savivaldybės taryba gali priimti sprendimą imti ilgalaikę paskolą 

paimtoms paskoloms grąžinti. 

 

Gyventojų skundai 

Tarnyba 2015 m. taip pat vykdė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytą 

funkciją ir nagrinėjo iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl 

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

disponavimo juo ir teikė išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų. Tuo tikslu parengtas 2015 m. birželio  
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30 d. raštas Nr. 4-16 „Dėl savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarties“ ir 2015 m. liepos 21 d. 

ataskaita Nr. 2-21 „Dėl Sitkūnų bendruomenės rašto“. 

 

Kita veikla 

Savivaldybės kontrolierius vadovaudamasis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

teikė informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms. Tarnyba 2015 m. teikė informaciją 

Vyriausybės atstovui Kauno apskrityje apie Savivaldybės pradelstas skolas už suteiktas paslaugas, 

atliktus darbus ir įsigytas prekes ir šių skolų kaitą  

Savivaldybės kontrolierius 2015 m. dalyvavo Savivaldybės mero potvarkiu ar Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose. 

Savivaldybės kontrolierius taip pat atlieka Tarnybos darbo planavimo, organizavimo, 

personalo valdymo, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo organizavimo, konsultavimo funkcijas. 

Tarnybos darbuotojai atlieka Tarnybos duomenų tvarkymą finansų valdymo ir apskaitos 

informacinėje sistemoje VSAKIS, Tarnybos veiklos dokumentų ir archyvo tvarkymą. 

Kadangi Tarnyba, būdama atskaitinga Savivaldybės tarybai turi ir pati diegti politiką ir 

procedūras, skirtas vidaus kultūrai ir prisiimti visą atsakomybę už kokybės kontrolės sistemą, 

Savivaldybės kontrolierius patvirtino naujas Tarnybos vidaus tvarkos taisykles, Veiklos plano 

rengimo tvarkos aprašą ir Audito kokybės tvarkos aprašą. 

Savivaldybės kontrolierius nuo 1998 m. spalio 13 d. yra Lietuvos savivaldybių kontrolierių 

(Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų) asociacijos narys. 

 

IV. TARNYBOS VEIKSMINGUMAS 

 

Tarnybos veiklos veiksmingumą parodo darbo apimtis ir teigiamas rezultatų poveikis. 

Pasiekti rezultatai pateikti atlikto audito ir kitų užduočių ataskaitose ir šioje veiklos ataskaitoje. 

Tarnybos veiksmingumą atspindi atlikto audito ir kitų užduočių nustatytų tikslų pasiekimas, 

audituotų asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų didesnis informatyvumas, 

vidaus kontrolės ir finansų valdymo reikšmės supratimas, tikslingas lėšų ir turto panaudojimas. 

Audito veiksmingumas pasireiškia ir tuo, kad apie audito metu nustatytas klaidas, netikslumus ir 

kitus trūkumus informuotas audituojamas subjektas juos ištaiso ir ataskaitose išvengia esminių 

iškraipymų. 

Tarnyba įgyvendinama prevencines priemones ir siekdama, kad būtų ištaisyti ir 

nepasikartotų nustatyti trūkumai, Savivaldybės administracijai ir kitiems asignavimų valdytojams 

vertindama atskaitas pateikė reikšmingų rekomendacijų, užtikrinančių Savivaldybės turto ir lėšų 
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efektyvų, taupų ir rezultatyvų panaudojimą, vidaus kontrolės sistemos veikimą. Dauguma 

rekomendacijų buvo įvykdytos ir priimtos priemonės dėl jų įvykdymo dar audito metu. Kai kurių 

rekomendacijų įvykdymas padėjo ištaisyti finansinių ataskaitų klaidas, tai turėjo įtakos ir 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tikslumui. Tarnybos teiktų rekomendacijų įgyvendinimas stebimas 

ir vertinamas atliekant audito planavimo ir kitas užduotis. 

Pastebėta Savivaldybės administracijos darbuotojų pažanga, atliekant jiems nustatytas 

funkcijas. Tačiau dar ne visos rekomendacijos įgyvendintos iš esmės, kai kurios liko 

neįgyvendintos, ne visi Tarnybos pastebėti trūkumai pašalinti.  

Tarnyba, vykdydama jos nuostatuose nustatytus uždavinius, ir toliau sieks, kad audituoti 

(tikrinti) viešojo sektoriaus subjektai įgyvendintų Tarnybos teikiamas rekomendacijas, dar 

efektyviau šalintų veiklos trūkumus.  

 

V. TARNYBOS VEIKLOS PROIRITETAI IR TOLESNIS TOBULINIMASIS 

 

Pagrindinis Savivaldybės kontrolieriaus (Tarnybos) veiklos uždavinys išlieka skatinti 

pažangą, vertinti apskaitos organizavimą ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį bei atlikti lėšų ir turto 

valdymo, naudojimo teisėtumo vertinimą. 

Tarnyba padėdama Savivaldybei vykdyti biudžeto ir turto kontrolę, skatindama 

aukščiausiųjų finansų valdymo standartų ir pažangos įgyvendinimą savivaldos sektoriuje siekia būti 

ne tik vertintojais, bet ir patarėjais, todėl stipriname komunikavimą su audituojamais subjektais ir 

Savivaldybės administracija bei bendradarbiavimą su Savivaldybės Kontrolės komitetu ir 

valstybiniais auditoriais. 

Tarnyba toliau rūpinsis atliekamo audito kokybe, kurią gali užtikrinti tik aukštos 

kvalifikacijos ir daug žinių turintys specialistai, todėl kelsime kvalifikaciją, tobulinsime audito 

atlikimo metodus.  

Vienas pagrindinių Tarnybos veiklos garantu yra viešumo principas. Todėl Tarnyba audito 

ataskaitas ir išvadas teikia ne tik audituojamų subjektų vadovams, bet ir Savivaldybės merui, 

Savivaldybės administracijai, Tarybos kontrolės komitetui, Vyriausybės atstovui, taip pat skelbia 

Savivaldybės internetiniame puslapyje. 

Norime padėkoti Savivaldybės audituojamų subjektų vadovams, kad atliekant 2015 m. 

darbus buvo užtikrintas Tarnybos veiklos įstatyminis principas – nepriklausomumas, nes nebuvo 

daromas jokis poveikis audito procesui, priimamiems sprendimams, ir Tarnyba savo darbą galėjo 

organizuoti visiškai savarankiškai.  
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Dėkojame audituojamųjų subjektų darbuotojams, kurių pasitikėjimas, pagalba ir noras 

tobulinti savo veiklą suteikė galimybę nustatyti kai kuriuos veiklos trūkumus ir siekti, kad ši veikla 

nuolat gerėtų. 

___________________________ 


