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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 

2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. ĮŽANGA 

 

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

rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybai atskaitingas viešasis juridinis asmuo, išorės 

auditui ir kontrolės funkcijoms atlikti Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo 

subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse. Tarnybos 

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

naudojamas Savivaldybės  turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas 

Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.  

Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinio audito 

reikalavimais1, Valstybės kontrolės parengta audito metodika, kitais teisės aktais ir Savivaldybės 

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

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

galimų pažeidimų prevenciją.  

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. 

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 Tarnybai nustatytos              

5 pareigybės. Tarnyboje 2014 m. dirbo 5 valstybės tarnautojai (išskyrus laikotarpį nuo 2014 m. 

balandžio 22 d. iki 2014 m. rugsėjo 31 d. – 4 darbuotojai). Tarnybai vadovauja Savivaldybės 

                                                           
1 Valstybinio audito reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2012-06-28 įsakymu        

Nr. V-171 
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kontrolierius, kuris 2014 m. keitėsi. Nuo 2014 m. balandžio 22 d. iki 2014 m. rugsėjo 31 d. 

Savivaldybės kontrolieriaus funkcijas vykdė Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja. 

Tarnybai tenka prisitaikyti prie kintamų Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, 

atsižvelgti į audito atlikimo metodikos ir standartų kaitą ir formuoti tokią Tarnybos veiklos 

organizavimo politiką, kad būtų tinkamai pasirenkama audito strategija, laiku įvykdomos 

suplanuotos užduotys, o audito kokybė atitiktų Valstybinio audito reikalavimus. Tuo tikslu ir 

atsižvelgiant 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, pasirašomi bendradarbiavimo susitarimai su 

Valstybės kontrole. Laikydamiesi Tarnybos su Valstybės kontrole pasirašytų bendradarbiavimo 

susitarimų, atlikdami Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą, esame įpareigoti keistis 

su Valstybės kontrole informacija apie audito strategiją, audito riziką, audito procedūras ir jų 

rezultatus, Savivaldybės tarybai teikiamą išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų 

ataskaitų rinkinio pateikti Valstybės kontrolei. 

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. Tarnybos 2014 m. veiklos planas suderintas Kontrolės komitete 

(2013 m. lapkričio 18 d. posėdžio protokolas Nr. 10), patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus   

2013 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 1-25, nustatytais terminais pateiktas 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. 

 

III. VEIKLOS REZULTATAI 

 

Tarybai teikiamos išvados 

Tarnyba 2014 m. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 

reikalavimais, Savivaldybės tarybos reglamentu parengė ir pateikė Savivaldybės tarybai išvadas dėl 

Savivaldybės 2013 m. biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių, dėl 

biudžeto ir turto naudojimo, dėl Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio ir Savivaldybės 

patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitos, dėl Savivaldybės    

2014 m. ilgalaikės paskolos gavimo galimybių vertinimo, dėl Savivaldybės trumpalaikės paskolos 
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iš valstybės biudžeto apyvartos lėšų gavimo galimybių vertinimo. Be to, Tarnyba Savivaldybės 

tarybai pateikė išvadas dėl UAB „Giraitės vandenys“ ir UAB Komunalinių paslaugų centro 2013 m. 

finansinių ataskaitų rinkinių vertinimo. 

Prieš rengdama šias išvadas Tarnyba 2014 m. atliko finansinį (teisėtumo), veiklos auditą 

ir tikrinimus pagal metinį Tarnybos veiklos planą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės 

administravimo subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse bei 

parengė ataskaitas. 

Atliekant kiekvieną auditą buvo tiriama ir vertinama apskaitos sistema, vidaus kontrolė, 

atlikta rizikos veiksnių analizė, įvertinta kontrolės rizika, nustatytų reikšmingų rizikos veiksnių 

galima įtaka Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų straipsniams, 

įvertintos vadovybės numatytos vidaus kontrolės procedūros rizikai sumažinti ir valdyti.  

Savivaldybės tarybai teiktose išvadose dėl Savivaldybės 2013 m. biudžeto vykdymo, 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, biudžeto ir turto naudojimo buvo pateiktos sąlyginės 

nuomonės. 

Savivaldybės administracijai ir įstaigoms tvarkant buhalterinę apskaitą, rengiant 

finansines ir kitas ataskaitas ne visada pavyksta išvengti klaidų. Turėtų būti skiriama daugiau 

dėmesio buhalterinės apskaitos tvarkymui vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kvalifikacijos kėlimui taikant VSAFAS nuostatas 

apskaitoje. Dėl nustatytų neatitikimų ir veiklos trūkumų ataskaitiniu laikotarpiu buvo teiktos 

rekomendacijos audituojamiems subjektams. 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.  

Tačiau pastebėta, kad Savivaldybės administracija ne visus Tarnybos pastebėtus 

trūkumus pašalina.  

 

Kita veikla 

Tarnyba 2014 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. 

Savivaldybės kontrolierius vadovaudamasis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

teikė informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms.  

Savivaldybės kontrolierius taip pat atlieka Tarnybos darbo planavimo, organizavimo, 

personalo valdymo, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo organizavimo, konsultavimo funkcijas. 
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Tarnybos darbuotojai atlieka Tarnybos duomenų tvarkymą finansų valdymo ir apskaitos 

informacinėje sistemoje VSAKIS, Tarnybos veiklos dokumentų ir archyvo tvarkymą. 

 

2014 m. pradėti auditai 

Lietuvos Respublikos teisės aktai įpareigoja Savivaldybės kontrolieriui kasmet pateikti 

Savivaldybės tarybai išvadas dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio. 

Todėl antrajame 2014 m. pusmetyje pradėtas Savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų ataskaitų 

rinkinio vertinimas. Šiam auditui atlikti parengta audito strategija, kuri pristatyta Valstybės 

kontrolei. Audito ataskaitos ir išvados bus parengtos 2015 m. Išvada dėl 2015 m. Savivaldybės 

konsoliduotųjų atskaitų rinkinio bus pateikta Savivaldybės tarybai 2015 m.  

 

IV. TARNYBOS VEIKSMIUNGUMAS 

 

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 

efektyvų, taupų ir rezultatyvų panaudojimą, vidaus kontrolės sistemos veikimą. Tarnybos teiktų 

rekomendacijų įgyvendinimas stebimas ir vertinamas atliekant audito planavimo ir kitas užduotis. 

Tarnyba 2014 m. teikė 26 rekomendacijas. Atkreiptinas dėmesys, kad kasmet mažėja 

teikiamų rekomendacijų skaičius (2013 m. – 56). Šis rodiklis rodo Savivaldybės administracijos 

darbuotojų pažangą, atliekant jiems nustatytas funkcijas. Tačiau dar ne visos rekomendacijos 

įgyvendintos iš esmės, kai kurios liko neįgyvendintos.  

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

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

efektyviau šalintų veiklos trūkumus.  
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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 stiprinsime 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.  

Vienu pagrindiniu Tarnybos veiklos garantu yra viešumo principas. Todėl Tarnyba visas 

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 2014 m. 

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

daroma jokia įtaka audito procesui, priimamiems sprendimams ir Tarnyba savo darbą galėjo 

organizuoti visiškai savarankiškai.  

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. 

___________________________ 

 


