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SBĮ KAUNO  RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS  

2008 M. VEIKLOS ATASKAITA  
 
 

I. TARNYBOS STATUSAS 
 

 Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito  

tarnyba (toliau – Tarnyba), yra viešojo administravimo subjektas, išlaikomas iš Savivaldybės 

biudžeto, turintis registracijos pažymėjimą, antspaudą su pavadinimu ir Savivaldybės herbu ir 

veikiantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo pagrindu kaip biudžetinė įstaiga, 

vykdantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, viešojo administravimo ir kitų teisės 

aktų priskirtas funkcijas. 

  Tarnybos kompetenciją ir įgaliojimus reglamentuoja šie Lietuvos Respublikos 

įstatymai: Vietos savivaldos įstatymas, Biudžeto sandaros įstatymas, Viešojo administravimo 

įstatymas, Valstybės tarnybos įstatymas, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymas, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, Akcinių bendrovių 

įstatymas, Viešųjų įstaigų įstatymas, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, Rinkliavos įstatymas, 

Skolos įstatymas, Koncesijų įstatymas, Administracinių teisės pažeidimų kodeksas. 

  

  
II.  TARNYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, VEIKLOS PRINCIPAI, VERTYBĖS 

 

 Tarnybos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, veiksmingai, taupiai ir rezultatyviai valdomas 

ir naudojamas Savivaldybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas.  

 Tarnybos uždaviniai: atlikti veiklos plane numatytus Savivaldybės administracijos, 

Savivaldybės administravimo subjektų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinį ir veiklos 

auditą; vykdyti Savivaldybės turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kontrolę; 

teikti Savivaldybės tarybai išvadas, vertinti Savivaldybės viešojo administravimo subjektų vidaus 

kontrolės sistemos patikimumą ir teikti rekomendacijas jai gerinti; vykdyti prevencines priemones, 

kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų audito metu nustatyti teisės aktų pažeidimai. 

  Tarnybos veikla turi būti grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo ir 

profesionalumo principais. Tarnyba, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinio audito reikalavimais, 

Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis ir kitais teisės aktais.  

 Tarnyba bendradarbiauja su Savivaldybės meru, Savivaldybės administracija, 

Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu, Valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių asociacija. 
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 Tarnybos vertybės yra darbuotojų profesinis tobulėjimas, komandinis darbas, 

nešališkumas, objektyvumas, nepriklausomumas, atsakomybė, taip pat Valstybės kontrolės 

metodinė pagalba ir gerosios patirties sklaida. 

 

 III. TARNYBOS PERSONALAS, VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR PLANAVIMAS 
  
   

 Tarnybai Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos 5 pareigybės. Tarnyboje 2008 m. 

dirbo 5 valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Be to, vienas Tarnybos 

valstybės tarnautojas 2008 m. įgijo Ekonomikos magistro laipsnį audito ir apskaitos specializacijoje 

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete.  

  Išaugus Savivaldybės materialiojo turto apimtims, Savivaldybės biudžeto, kitų lėšų 

gavimo ir panaudojimo apimtims, biudžetinių įstaigų, savarankiškai tvarkančių apskaitą, skaičiui, 

padidėjo Tarnybos darbo  apimtis, tačiau žmonių ištekliai išliko tie patys,  t. y. nepadidėjo. 

 Tarnybos valstybės tarnautojams keliami ypač aukšti profesiniai ir kvalifikaciniai 

reikalavimai, atliekant išorės auditą ir kontrolės funkcijas. Šis darbas reikalauja specialių žinių, 

praktinių įgūdžių. Dėl to nuolat tenka tobulinti žinias, kelti kvalifikaciją, domėtis gera praktika ir ją 

pritaikyti savo darbe. Tarnybos valstybės tarnautojai pagal galimybes 2008 m. mokėsi, kėlė 

kvalifikaciją. 

 Savivaldybės  2008 m. biudžete buvo patvirtinta atskira Tarnybos išlaidų sąmata. 

 Valstybės kontrolė 2008 m. atlikusi audito išorės peržiūrą, pateikė išvadas, kad  

Tarnyboje buvo laikomasi profesinės etikos reikalavimų, nepriklausomumo principų. Darbuotojai 

turi tinkamus įgūdžius ir kompetenciją. 

 Tarnyba 2008 m. veiklos planą parengė vadovaudamasi atitinkamais Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Tarnybos nuostatais, Savivaldybės tarybos sprendimais dėl audito, kitais 

teisės aktais, Tarnybos veiklos plano sudarymo taisyklėmis, Tarnybos darbo laiko fondo nustatymu, 

Savivaldybės Kontrolės komiteto pasiūlymais, kitais veiklos planavimą reglamentuojančiais 

Tarnybos dokumentais.  

 Tarnybos 2008 m. veiklos plane numatyti darbai suplanuoti, skiriant prioritetą 

finansiniam auditui, Išvadoms, dėl praėjusių metų Savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitos 

(ataskaitos) ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo 

valstybės turto ataskaitų, parengti. 

 Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas, Tarnybos metų 

veiklos planui turi pritarti Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas. 

 Kontrolės komitetas 2008 m. sausio 24 d. posėdyje (Protokolas Nr. 1) pritarė 

Tarnybos 2008 m. veiklos planui su pasiūlymais. Veiklos planas kartu su Kontrolės komiteto 

siūlymais buvo patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu.  
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 Pagrindiniai audito veiklos kriterijai – Tarnybos rengiamų išvadų, teikiamų 

Savivaldybės tarybai, pagrindimas audito rezultatais ir  Tarnybos žmonių ištekliai. 

 Konkreti audito programa buvo parengta remiantis patvirtintu 2008 m. Savivaldybės 

biudžetu ir atsižvelgiant į preliminarų asignavimų valdytojų, Savivaldybės tarybai pavaldžių 

biudžetinių įstaigų, jų struktūrinių padalinių, finansinio audito įvertinimą balais ir ankstesnių metų 

finansinio audito rezultatus ir riziką. 

 Tarnybos 2008 m. veiklos planas buvo pateiktas Valstybės kontrolei. 

 Remiantis suplanuotų darbų rezultatais, Tarnyba sėkmingai parengė ir Savivaldybės 

tarybai pateikė išvadas dėl metinių ataskaitų, atliko savivaldybės įmonių (Raudondvario, Vilkijos, 

Garliavos vaistinių) metinių finansinių atskaitomybių ir veiklos ataskaitų finansinius auditus, 

uždarų akcinių bendrovių (UAB ,,Giraitės vandenys“, ,,Gabuva“, ,,Tvarkuva“) metinių finansinių 

atskaitomybių ir veiklos ataskaitų finansinius auditus, parengė audito ataskaitas ir išvadas ir jas 

teisės aktų nustatyta tvarka pateikė Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir 

audituojamų subjektų vadovams. 

 Tarnybos vidaus administravimo, audito ir kontrolės veikla buvo organizuojama 

leidžiant Savivaldybės kontrolieriaus įsakymus ir išduodant pavedimus atlikti auditą. 

 Tarnyba atliko 2008 m. veiklos plane ir audito programoje patvirtintas užduotis. 

IV. IŠVADŲ DĖL SAVIVALDYBĖS METINIŲ ATASKAITŲ PARENGIMAS IR 
 PATEIKIMAS 

 

IŠVADA DĖL SAVIVALDYBĖS 2007 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS 

 

 Tarnyba, prižiūrėdama, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas, siekdama nustatyti, ar 

Savivaldybės 2007 m. biudžeto įvykdymo apyskaita (toliau – Ataskaita) sudaryta pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus, remdamasi Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų 2007 m. finansinių 

atskaitomybių audito ir Ataskaitos vertinimo duomenimis bei kitų atliktų darbų rezultatais, parengė 

ir Savivaldybės tarybai 2008 m. gegužės 29 d. pateikė Išvadą  Dėl Kauno rajono savivaldybės    

2007 m. biudžeto įvykdymo apyskaitos (toliau – Išvada). Ataskaita buvo patvirtinta Savivaldybės 

tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. TS-171. 

 Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą ir Savivaldybės tarybos 

veiklos reglamentą, už Ataskaitos parengimą ir pateikimą Savivaldybės tarybai yra atsakinga 

Savivaldybės administracija. Tarnybos pareiga pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl šios 

Ataskaitos yra nurodyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Savivaldybės Tarybos 

reglamente. Pagrindinis Išvados  tikslas – pateikti Savivaldybės tarybai informaciją, ar jai teikiama 

Ataskaita visais reikšmingais atvejais parengta pagal teisės aktų reikalavimus, nustatytus Ataskaitai 

parengti. 
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 Ataskaitos vertinimo tikslas – nustatyti, ar Ataskaita reikšmingais atžvilgiais parengta 

pagal Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės institucijų teisės aktų reikalavimus, nustatytus 

Ataskaitai parengti. 

 Tarnyba Ataskaitos parengimą vertino pagal reikalavimus, nustatytus Lietuvos 

Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir Savivaldybės tarybos patvirtintoje Savivaldybės  

biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkoje. 

 Išvada parengta ir Ataskaitos vertinimas atliktas remiantis Tarnybos atliktų auditų 

duomenimis. Tarnybos atliktų auditų Ataskaitose pažymėta, kad šios Ataskaitos yra sudedamosios 

Išvados dalys.   

 Tarnyba auditus atliko pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir 

Valstybinio audito reikalavimus. 

 Tarnyba parengė ir Savivaldybės tarybai pateikė 2008 m. gegužės 19 d. Kauno rajono 

savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos išvadą ,, Dėl Kauno rajono savivaldybės 2007 m. biudžeto 

įvykdymo apyskaitos“ Nr. 2-25, kurioje nurodė, jog Savivaldybės administracijos parengtoje 

Ataskaitoje nėra reikšmingų informacijos iškraipymų, išskyrus apribojimą, kad buvo atlikta ne visų 

Savivaldybės biudžeto asignavimų auditas. Išvadoje atkreiptas dėmesys į kai kurias pastraipas, 

dariusias Ataskaitai reikšmingą poveikį. 

 Išvadoje buvo pateiktos susistemintos rekomendacijos Savivaldybės administracijai,   

be to, atkreiptas dėmesys skirti didesnį dėmesį į rekomendacijų įgyvendinimą, analizuoti priežastis, 

dėl kurių atskiros rekomendacijos nebuvo įgyvendintos. 

 Rekomenduota: ieškoti galimybės suformuoti laisvą biudžeto lėšų likutį iš 

Savivaldybės biudžeto pajamų iki 1 proc. Savivaldybės biudžeto pajamų apimties arba tokios 

apimties, kuri leistų metų pabaigoje grąžinti specialiųjų programų nepanaudotus lėšų likučius ir 

panaudoti Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka apyvartos lėšų stygiui dengti; nustatyti papildomas 

vidaus kontrolės procedūras, užtikrinančias, kad metų pabaigoje likusios nepanaudotos specialiosios 

tikslinės paskirties dotacijos būtų grąžinamos laiku į valstybės biudžetą teisės aktų nustatyta tvarka 

ir, kad Savivaldybės biudžetinėse įstaigose metinė turto inventorizacija būtų atliekama teisės aktų 

nustatyta tvarka; finansavimą į Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiąją programą, atlikti iš Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos sąskaitos, taip kaip numatyta Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos įstatyme, o ne iš Savivaldybės biudžetinės sąskaitos; spręsti 

klausimą dėl seniūnijų 97,85 komunalinio ūkio etatinių pareigybių, neįtrauktų į etatų ir tarnybinių 

atlyginimų sąrašą; paraginti seniūnus rinkti ir kaupti duomenis apie seniūnijos teritorijoje 

gyvenančius, bet nedeklaravusius gyvenamosios vietos gyventojus; patikslinti Kauno rajono 

valdybos 1999-05-19 sprendimu Nr. 251 patvirtintą finansinės paramos Kauno rajono seniūnijoms 

per bendruomenių komitetus teikimo tvarką ir teikti tvirtinti Tarybai; peržiūrėti Kauno rajono 
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savivaldybės tarybos 2002-05-02 sprendimu Nr. 38 patvirtintas Kauno rajono savivaldybės 

ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus gyvenamąsias patalpas, vandens telkinius ir melioracijos 

įrenginius) nuomos konkurso organizavimo taisykles ir teikti tvirtinti Tarybai; sudaryti su VĮ 

Registro centru sutartį dėl informacijos teikimo apie Kauno rajono savivaldybėje naujai 

įsisteigusias, likviduotas, likviduojamas ar bankrutavusias įmones. 

 Išvada buvo pateikta Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Savivaldybės 

administracijos direktoriui.   

 Svarbu pastebėti, kad Savivaldybės administracija atsižvelgė į Tarnybos pateiktas 

rekomendacijas ir daugelį rekomendacijų įgyvendino. 

 

IŠVADA DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR PATIKĖJIMO 

TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2007 M. ATASKAITOS 

 

 Pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymą, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 

ataskaitą (toliau – Turto ataskaita) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka rengia 

Savivaldybės administracija ir teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Savivaldybės 

kontrolieriui ir Statistikos departamentui. 

 Tarnyba, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės ir savivaldybių turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, remdamasi Savivaldybės biudžeto asignavimų 

valdytojų 2007 m. finansinių atskaitomybių audito duomenimis, 2008 m. parengė ir Savivaldybės 

tarybai pateikė Išvadą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo 

valstybės turto 2007 m. ataskaitos  (toliau – Išvada). 

 Turto ataskaitos vertinimo tikslas – nustatyti, ar vertinama Turto ataskaita parengta 

pagal Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės institucijų teisės aktų reikalavimus, nustatytus Turto 

ataskaitai rengti. 

 Išvados rengimas buvo suplanuotas ir atliktas taip, kad būtų gautas pakankamas 

pagrindas tvirtinti, jog Turto ataskaitoje nėra reikšmingų informacijos iškraipymų, lyginant su 

Tarnybos audituotomis finansinėmis ataskaitomis ir duomenimis. 

 Tarnyba įgyvendindama pagrindinį Išvados tikslą, parengė ir Savivaldybės tarybai 

pateikė 2008 m rugsėjo 12 d. Išvadą ,,Dėl  Savivaldybės turto 2007 m. ataskaitos VT-2 metinė ir 

valstybės turto 2007 m. ataskaitos VT-01 metinė“ Nr. 2-84, kurioje nurodė, kad išskyrus tam tikrus 

pastebėjimus, Turto ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir 

Statistikos departamento nustatyta tvarka ir atitinka finansinių ataskaitų duomenis iš kurių yra 

sudaryta. 

 Išvadoje buvo pateikta susisteminta informacija, kad reikšmingų neatitikimų 

nenustatyta, išskyrus kai kuriuos neatitikimus.  
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 Išvada Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytu laiku pateikta Savivaldybės 

tarybai, Savivaldybės merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui. 

 Tarnyba atliko Išvadoje teiktų ankstesnių rekomendacijų apžvalgą ir atkreipė dėmesį, 

kad asignavimų valdytojai ne visada laikosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 

straipsnio 9 punkto 8 dalies reikalavimo, kad per Savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą 

privalo Savivaldybės kontrolieriui pateikti informaciją apie nustatytų veiklos trūkumų pašalinimą  ir 

dėl šios priežasties  klaidos kartojasi.  

 Tarnyba atliks teiktų rekomendacijų vertinimą ir vertinimo rezultatus pateiks 

Savivaldybės kontrolieriaus išvadoje ,, Dėl  Savivaldybės turto 2008 m. ataskaitos VT-2 metinė ir 

valstybės turto 2008 m. ataskaitos VT-01 metinė“. 

 Svarbu pastebėti, kad  asignavimų valdytojai, išskyrus Administraciją, rekomendacijas 

įgyvendino arba iš dalies įgyvendino ir pateikė informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą.      

Ne visada informacija buvo išsami. 

 Rekomenduota: Savivaldybės apskaitos politikoje nustatyti bendras gyvenamųjų 

patalpų apskaitos taisykles (suvienodinti gyvenamųjų patalpų apskaitą, nustatyti bendrą inventorinių 

numerių suteikimo tvarką); spręsti tiltų, pralaidų, melioracijos įrenginių buhalterinės apskaitos 

klausimą, nes kiekvienas ilgalaikio turto objektas turi turėti individualų inventorinį numerį; kaupti 

informaciją apie Savivaldybės valstybės tarnautojų mokymo plano vykdymą; Savivaldybėje sukurti 

ir aprašyti vidaus kontrolės procedūras, užtikrinančias teisės aktais nustatytų ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo ekonominių normatyvų ir nusidėvėjimo skaičiavimo tvarkos laikymąsi pas visus 

asignavimų valdytojus; kaupti informaciją apie priklausančio registruoti turto ( nekilnojamo turto ir 

žemės sklypų) įregistravimo viešajame registre būklę; surinkti dokumentus įrodančius Savivaldybės 

nuosavybės teisę į akcijas ir įnašus viešosiose įstaigose, duomenis nuolat atnaujinti; Administracijos 

buhalterinėje apskaitoje tvarkyti finansinio turto (akcijų, įnašų į viešųjų įstaigų kapitalą) apskaitą, 

turtą atspindėti balanse; rengti aiškinamąjį raštą dėl turto ataskaitų; parengti ir patvirtinti ataskaitų 

apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą bei patikėjimo teise valdomą valstybės turtą 

rengimo tvarką; rengti Savivaldybės suvestinį balansą su turtu ir nuosavybe; nustatyti vidaus 

kontrolės procedūras, užtikrinančias informacijos perdavimą tarp Administracijos padalinių; 

užtikrinti, kad Ekonomikos skyrius vykdytų nuostatuose numatytą funkciją ,,vykdyti   Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio, taip pat valdomo patikėjimo ar panaudos teisėmis turto faktinę 

apskaitą“. 

 Savivaldybės taryba 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ,,Dėl pritarimo Valstybės ir 

Savivaldybės turto 2007 m. ataskaitoms Nr. TS-289“ nutarė ataskaitoms pritarti, įpareigojo 

Savivaldybės administraciją ataskaitas,  patikslintas pagal Kontrolieriaus tarnybos pastabas, pateikti 

Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 
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V. AUDITO IR KONTROLĖS VEIKLA 

 

 Tarnyba finansinį ir veiklos auditą vykdo pagal Valstybinio audito reikalavimus. 

Valstybinio audito reikalavimuose nurodyta, kad finansinis auditas paprastai pradedamas 

finansiniais ataskaitiniais metais ir baigiamas kitais finansiniais metais. 

 Tarnyba 2008 m. pirmame pusmetyje užbaigė anksčiau pradėtus 19 veiklos ir 

finansinių auditų, parengė ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikė audito ataskaitas ir išvadas. 

 Savivaldybės kontrolierius 2008 m. priėmė keturis sprendimus dėl audito metu 

nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų. 

 2008 m. antrame pusmetyje buvo pradėti nauji finansiniai ir veiklos auditai, apimantys 

audituojamų subjektų 2008 m. finansinių ataskaitų duomenų ir veiklos vertinimą. Šie auditai yra 

baigti arba bus baigti 2009 m.  

 Tarnyba nuolat vykdė atliekamų auditų vidinę peržiūrą. Audito vidinę peržiūrą vykdė 

Savivaldybės kontrolierius ir jo pavaduotojas. Audito vidinė peržiūra buvo atliekama pagal 

patvirtintus vidinės peržiūros klausimynus. Finansinio audito vidinės bendrosios peržiūros rezultatai 

buvo pateikti išvadose dėl audito vidinės bendrosios peržiūros, vidinės detaliosios peržiūros 

rezultatai – išvadose dėl audito vidinės detaliosios peržiūros. 

 Audito išorinę peržiūrą Valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka atlieka Valstybės 

kontrolė. Valstybės kontrolė atliko ankstesnių metų Tarnybos atliktų auditų išorinę peržiūrą. 

Valstybės kontrolė, atlikusi audito kokybės užtikrinimo politikos ir procedūrų vertinimą Tarnybos ir 

atskiro audito lygiu, nustatė, kad: Tarnyboje yra sukurta tokia sistema, kad visi auditai buvo 

atliekami pagal Valstybinio audito reikalavimus; audito darbai skiriami pagal nustatytą tvarką, 

tačiau tobulintina auditų organizavimo ir kokybės valdymo sistema. Pateiktos rekomendacijos 

atliekamų auditų kokybės valdymui gerinti. 

 Atsižvelgiant į vidinės ir išorinės audito peržiūros rezultatus, Tarnyboje buvo 

sudarytas valstybės tarnautojų mokymosi planas ir numatytos kryptys kvalifikacijai tobulinti. 

Duomenys apie finansinio audito išvadose pateiktą nuomonę dėl finansinės atskaitomybės 
pateikti 1 lentelėje 

 
Eil. 

Nr.  

Audituotas laikotarpis Pareikštos nuomonės dėl finansinės atskaitomybės tipas 

Besąlyginė 

(skaičius/ 

lyginamasis svoris 

proc.) 

Sąlyginė 

(skaičius/ 

lyginamasis svoris 

procentais) 

Neigiama 

(skaičius/lyginamasis 

svoris procentais) 

Atsisakyta pareikšti 

nuomonę 

(skaičius/ 

lyginamasis svoris 

procentais) 

1 2006 m.  2 /22,2 proc.  5/55,6 proc.  1/11,1 1/11,1 

2 2007 m.  2/22,2 6/66,7 0 1/11,1 

3 2008 m. 7/50 proc.  7/50 proc. 0 0 
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 Pagal Valstybinio audito reikalavimus, besąlyginė nuomonė pareiškiama, kai 

auditoriai neturi reikšmingų pastabų dėl finansinių ataskaitų, apskaitos sistemos ir teisės aktų 

pažeidimų, kurie keistų auditorių nuomonę. Sąlyginė nuomonė pareiškiama, kai auditoriai nustato 

teisės aktų pažeidimus ir / ar be tam tikrų pastabų negali pareikšti besąlyginės nuomonės. Neigiama 

nuomonė pareiškiama, kai auditoriai nustato teisės aktų pažeidimų ir esminių klaidų, kurios daro 

reikšmingą įtaką audituojamo subjekto finansinėms ataskaitoms. Auditoriai atsisako pareikšti 

nuomonę, kai audito metu negali gauti pakankamų, patikimų ir tinkamų įrodymų, taip pat tuo 

atveju, kai yra reikšmingų auditorių darbo apribojimų. 

 Svarbu paminėti, kad svarbi audito darbo dalis yra nustatytų trūkumų pašalinimo ir 

teiktų rekomendacijų kontrolė. Tarnybos teikiamų rekomendacijų tikslas – siekti, kad Savivaldybės 

turtas būtų valdomas ir naudojamas teisėtai, efektyviai ir ekonomiškai.  

 Finansinių auditų metu buvo nustatyta teisės aktų reglamentuojančių apskaitą ir 

kontrolę, finansinių ataskaitų sudarymą, inventorizaciją ir turto disponavimą, valdymą ir naudojimą, 

nesilaikymo atvejų, kitų trūkumų. Nustatytiems trūkumams šalinti buvo teikiamos rekomendacijos 

ir stebimas bei vertinamas jų įgyvendinimas.  

 Toliau pateikiama informacija apie atliktų atskirų auditų rezultatus. 

 
Savivaldybės biudžeto vykdymo suvestinės finansinės atskaitomybės ataskaitų audito 

rezultatai 
 

 Tarnyba 2008 m. antrą ketvirtį užbaigė ankstesniais metais pradėtą ribotos apimties 

finansinį auditą, apėmusį Savivaldybės biudžeto 2007 m. biudžeto pajamų įvykdymo ataskaitos, 

Savivaldybės 2007 m. biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos ir Savivaldybės biudžeto 

skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų ir paskolų ataskaitos duomenų tyrimą ir vertinimą. 

 Tarnyba dėkoja Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vadovui, 

taip pat kitiems darbuotojams už konstruktyvų bendradarbiavimą, profesionalų ir dalykišką požiūrį į 

atliekamą auditą. 

 Tarnyba parengė Ataskaitos vertinimą ir jį pateikė Savivaldybės merui ir Savivaldybės 

administracijos direktoriui. Vertinimo rezultatai buvo pristatyti Savivaldybės tarybos Kontrolės 

komiteto 2008 m. gegužės mėnesio posėdyje. 

 Tarnyba 2008 m. trečią ketvirtį pradėjo 2008 m. biudžeto įvykdymo suvestinės 

finansinės atskaitomybės ataskaitų ribotos apimties finansinį auditą, kuris bus baigtas 2009 m. 

gegužės mėnesį. 

 Tarnyba, rengdama Savivaldybės tarybai teikiamą Išvadą dėl Savivaldybės 2007 m. 

biudžeto įvykdymo ataskaitos, rėmėsi atlikto audito rezultatais. 
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Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansinių atskaitomybių auditų rezultatai 
 

 Tarnyba 2008 m. antrą ketvirtį užbaigė ankstesniais metais pradėtą keturių biudžetinių 

įstaigų ir keturių Savivaldybės administracijos padalinių – seniūnijų 2007 m. finansinės 

atskaitomybės, planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitų (toliau – finansinė atskaitomybė), 

lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo išorės finansinį auditą. 

 Tarnyba dėkoja audituotų subjektų vadovams ir kitiems darbuotojams už dalykišką 

požiūrį į audito darbą. 

 Tarnyba parengė 2007 m. finansinių ataskaitų audito ataskaitas, audito išvadas ir šiuos 

audito dokumentus pateikė Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir 

audituotų subjektų vadovams. 

 Pagrindinis audito tikslas – metinių finansinių atskaitomybių vertinimas pareiškiant 

nuomonę, ar neturima reikšmingų pastabų dėl metinių finansinių ataskaitų parengimo ir pateikimo, 

taip pat dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo. 

 Tarnyba Savivaldybės biudžetinių įstaigų, seniūnijų finansinių atskaitomybių auditą 

atliko vadovaudamasi Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis 

metodikomis  ir kitais reglamentais. Valstybinio audito reikalavimuose nustatyta, kad auditas turi 

būti suplanuotas ir atliktas taip, kad būtų gautas pakankamas pagrindas tvirtinti, jog finansinėje 

atskaitomybėje nėra reikšmingų informacijos iškraipymų. 

 Biudžetinių įstaigų audito ataskaitos yra sudėtinė Išvadų, pateiktų Savivaldybės 

tarybai dėl 2007 m. biudžeto įvykdymo ataskaitos, dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 

turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2007 m. ataskaitų, dalis. 

 Siekiant sėkmingai ir kokybiškai atlikti auditą, Tarnyba atliko parengtų darbo 

dokumentų vidinę detaliąją ir bendrąją peržiūras,  susitiko su audituojamais asignavimų valdytojais 

ir kartu aptarė buvusias ir esamas problemas ir galimus jų sprendimo būdus, taip pat pateikė 

svarbius pastebėjimus, dėl kurių gali būti sąlygojama auditorių nuomonė ir modifikuojama 

finansinio audito išvada. 

 Atlikusi auditus, Tarnyba parengė 2008 m. finansinių ataskaitų audito ataskaitas, 

audito išvadas ir šiuos audito dokumentus pateikė Savivaldybės merui, Savivaldybės 

administracijos direktoriui ir audituojamų subjektų – biudžetinių įstaigų vadovams, seniūnijų 

seniūnams. 

 Tarnyba rėmėsi atliktų auditų rezultatais rengdama Savivaldybės tarybai teikiamas 

Išvadas dėl savivaldybės metinių ataskaitų, taip pat planuodama Tarnybos veiklą. 

 Toliau pateikiama susisteminta informacija apie Savivaldybės biudžeto asignavimų 

valdytojų 2007 m. finansinių atskaitomybių audito rezultatus.   
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Finansinio audito atlikto biudžetinėse įstaigose, Savivaldybės administracijos  
padaliniuose –  seniūnijose rezultatai 

  

 Buvo atliktas keturių biudžetinių įstaigų ir keturių Savivaldybės administracijos 

padalinių – seniūnijų finansinės atskaitomybės,  susidedančios iš: Išlaidų sąmatų vykdymo balanso, 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos, Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

apyskaitos, Atsargų ir trumpalaikio turto apyskaitos, Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaitos, 

aiškinamojo rašto, finansinis auditas. Finansinis auditas pradėtas 2007 m. ir baigtas 2008 m. 

pirmame pusmetyje, pateikus finansinę atskaitomybę.  

 Siekiant audito tikslo buvo ištirta ir įvertinta vidaus kontrolė, atlikta rizikos analizė, 

įvertintos vadovybės numatytos vidaus kontrolės procedūros rizikai sumažinti ir valdyti, atlikti 

kontrolės testai ir pagal atliktų testų rezultatus įvertintas vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumas 

ir nuoseklumas. 

 Atlikto darbo pagrindu  buvo parengtos 8 audito ataskaitos ir 8 audito išvados. Jos 

pateikia nuomonę apie asignavimų valdytojų parengtas finansines ataskaitas.  

Tarnyba, remdamasi atlikto finansinio audito rezultatais, pareiškė  nuomonę dėl keturių 

biudžetinių įstaigų ir keturių Savivaldybės administracijos padalinių – seniūnijų finansinės 

atskaitomybės ataskaitų. 

 Nurodyti teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, prekių, paslaugų ir 

darbų viešuosius pirkimus taikant įprastą komercinę praktiką, turto apskaitą ir inventorizaciją, darbo 

santykius, biudžeto sudarymą ir naudojimą ir kita, nesilaikymo atvejai. Rekomenduota pašalinti 

trūkumus. Audito metu didžioji dalis klaidų ir neatitikimų pašalinta. Dažniausiai pasitaikė 

buhalterinės apskaitos tvarkymo ir turto apskaitos ir inventorizacijos taisyklių nesilaikymo atvejai. 

 Toliau pateikiama informacija apie keturių biudžetinių įstaigų ir keturių Savivaldybės 

administracijos padalinių – seniūnijų finansinių atskaitomybių audito rezultatus. 

 

Kulautuvos vidurinės mokyklos finansinės atskaitomybės auditas 

 

Asignavimų valdytojas 
2007 m. audito 

nuomonė 
2007 m. 

asignavimų planas 

Procentas nuo 
Savivaldybės 2007 m. 

biudžeto 
Kulautuvos vidurinė 
mokykla 

Besąlyginė nuomonė su 
dalyko pabrėžimo pastraipa 

1442,2 tūkst. Lt 1,04 

Audito ataskaitoje buvo nurodyti trūkumai ir rekomenduota juos pašalinti. 

Rekomenduota: Nustatyti vidaus kontrolės procedūras, užtikrinančias, kad faktinės 

išlaidos būtų apskaitomos vadovaujantis  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. 

įsakymu  Nr. 70 (galiojanti redakcija) patvirtintų Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 
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reikalavimais; Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai būtų pildomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 78 patvirtinta tvarka. 

 Rekomendacijos įgyvendintos. 

Raudondvario gimnazijos finansinės atskaitomybės auditas 

 

Asignavimų valdytojas 2007 m. audito 
nuomonė 

2007 m.  
asignavimų planas 

Procentas nuo 
Savivaldybės 2007 m. 

biudžeto 
Raudondvario 
gimnazija 

Besąlyginė nuomonė su 
dalyko pabrėžimo 
pastraipa 

2135,0 tūkst. Lt 1,54 

   Audito ataskaitoje buvo nurodyti trūkumai ir rekomenduota juos pašalinti. 

   Rekomenduota: Nustatyti logopedui atlyginimo koeficientą vadovaujantis teisės aktais;  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos  biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio 3 dalies nuostatomis 

mokinio krepšelio lėšų sumą 3027,6 Lt panaudotą ne pagal savo tikslinę  paskirtį, grąžinti į 

valstybės biudžetą; Lėšų, gautų už patalpų nuomą, apskaitą tvarkyti vadovaujantis Tarybos 2003 m. 

gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 129 patvirtinta Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir 

vykdymo tvarka; Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. 

įsakymu Nr. 70 patvirtintos Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkos 309 punkto 

nuostatomis Specialiąsias programas sudaryti pagal kiekvieną pajamų rūšį; Lėšas apskaityti 111 

sąskaitoje (lėšos gautos už prekes ir paslaugas); Apsvarstyti sutarčių, sudarytų su UAB ,,Angolita“ 

sutarties objekto pagrindimą; Vadovaujantis sutarties sąlygomis, išrašyti UAB ,,Angolita“ sąskaitas 

už elektros energiją; Gautas lėšas už 2007 m. grąžinti į Savivaldybės biudžetą.  

   Rekomendacijos įgyvendintos. 

 

Vilkijos gimnazijos finansinės atskaitomybės auditas 

 

Asignavimų valdytojas 2007 m. audito 
nuomonė 

2007 m.  
asignavimų planas 

Procentas nuo 
Savivaldybės 2007 m. 

biudžeto 
Vilkijos gimnazija Besąlyginė nuomonė su 

dalyko pabrėžimo pastraipa 
2511,8 tūkst. Lt 1.81 

      Audito ataskaitoje buvo nurodyti trūkumai ir rekomenduota juos pašalinti. 

 Rekomenduota: Užtikrinti, kad apskaičiuojant darbuotojų vidutinį darbo užmokestį 

būtų griežtai laikomasi teisės aktų reikalavimų; Apskaičiuoti ir išmokėti darbuotojams priklausiusį 

neišmokėtą atlygį. 

Rekomendacijos įgyvendintos. 

Garliavos vidurinės mokyklos finansinės atskaitomybės auditas 

 

Asignavimų valdytojas 2007 m. audito 
nuomonė 

2007 m.  
asignavimų planas 

Procentas nuo 
Savivaldybės 2007 m. 
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biudžeto 
Garliavos vidurinė 
mokykla  

Sąlyginė nuomonė 
2769,9 tūkst. Lt 2,0 

Audito ataskaitoje buvo nurodyti trūkumai ir rekomenduota juos pašalinti. 

Rekomenduota Savivaldybės administracijai: Sukurti vidaus kontrolės procedūras, kurios 

užtikrintų  dokumentų sklaidą Kauno rajono savivaldybėje; Patikslinti (papildyti) Tarybos 2001 m. 

sausio 12 d. sprendimu Nr. 44 patvirtintus Vietinės rinkliavos nuostatus, įtraukiant rinkliavą už 

išorinės reklamos įrengimą. 

 Rekomenduota Mokyklai: Apskaitą tvarkyti vadovaujantis teisės aktais 

reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą; Parengti ir patvirtinti darbuotojų pareigines instrukcijas ir 

supažindinti darbuotojus; Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 147, 95 straipsnių  

reikalavimais – Darbuotojams, dirbantiems pagal dvi ir daugiau  darbo sutarčių nustatyti darbo 

pradžios ir pabaigos laiką; Darbo sutartyse sulygti būtinąsias sutarties sąlygas; Apskaičiuoti ir 

išmokėti vairuotojui pagrįstai priklausiusį neišmokėtą  darbo užmokestį ir socialinio draudimo 

įmoką; Įteisinti ant mokyklos fasado ir teritorijoje esančių reklaminių stendų buvimą laikantis 

Tarybos nustatytos tvarkos; Įteisinti santykius su Jurginiškių pradinės mokyklos pastate gyvenančia 

piliete R. Urbštiene; Užtikrinti, kad mokykloje nebūtų vykdoma nuostatuose nenumatyta ūkinė 

veikla teikti komunalines paslaugas; Imtis priemonių vandens gręžinio įteisinimui ir spręsti 

klausimą dėl gręžinio perdavimo komunalines paslaugas teikiančiai įmonei; Įteisinti vandens 

tiekimą kitiems vartotojams Tarybos nustatyta tvarka. 

Rekomendacijos įgyvendintos iš dalies. 

 

Alšėnų seniūnijos finansinės atskaitomybės auditas 

 

Asignavimų valdytojas 2007 m. audito 
nuomonė 

2007 m.  
asignavimų planas 

Procentas nuo 
Savivaldybės 2007 

m. biudžeto 
Alšėnų seniūnija Besąlyginė nuomonė su 

dalyko pabrėžimo pastraipa 
122,7 tūkst. Lt be 
darbo užmokesčio. 
310,2 tūkst. Lt su 
darbo užmokesčiu. 

0,2 proc. 

 

Ežerėlio seniūnijos finansinės atskaitomybės auditas 

 

Asignavimų valdytojas 2007 m. audito 
nuomonė 

2007 m.  
asignavimų planas 

Procentas nuo 
Savivaldybės 2007 m. 

biudžeto 
Ežerėlio seniūnija Besąlyginė nuomonė su 

dalyko pabrėžimo pastraipa 
67,1 tūkst. Lt be 
darbo užmokesčio. 
201,9 tūkst. Lt su 
darbo užmokesčiu. 

0,2 proc. 
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Neveronių seniūnijos  finansinės atskaitomybės auditas 

 

Asignavimų valdytojas 2007 m. audito 
nuomonė 

2007 m.  
asignavimų planas 

Procentas nuo 
Savivaldybės 2007 m. 

biudžeto 
Neveronių seniūnija Besąlyginė nuomonė su 

dalyko pabrėžimo pastraipa 
110,9 tūkst. Lt be 
darbo užmokesčio.  
275,5 tūkst. Lt su 
darbo užmokesčiu. 

0,2 proc. 

 

Raudondvario seniūnijos finansinės atskaitomybės auditas 

 

Asignavimų valdytojas 2007 m. audito 
nuomonė 

2007 m.  
asignavimų planas 

Procentas nuo 
Savivaldybės 2007 m. 

biudžeto 
Raudondvario seniūnija Sąlyginė nuomonė. 251,3 tūkst. Lt be 

darbo užmokesčio. 
470,1 tūkst. Lt su 
darbo užmokesčiu. 

0,3 proc. 

 Visoms audituotoms seniūnijoms teiktos rekomendacijos: spręsti klausimą dėl  

komunalinių paslaugų pareigybių, neįtrauktų į etatų ir tarybinių atlyginimų sąrašą, įtraukimo arba 

ieškoti kitokių sprendimų; išieškoti įsiskolinimus iš gyventojų ir juridinių asmenų už gyvenamųjų ir 

negyvenamųjų patalpų nuomą.  

 

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinių atskaitomybių ir veiklos  
ataskaitų audito rezultatai 

 

 Tarnyba atliko trijų Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vaistinių – Garliavos  

Vilkijos ir Raudondvario ir trijų uždarų akcinių bendrovių (,,Giraitės vandenys“, ,,Gabuva“ ir 

,,Tvarkuva“ 2007 m. finansinių atskaitomybių ir  Įmonių veiklos ataskaitų auditą.  

 Tarnyba atliko Įmonių 2007 m. finansinės atskaitomybės, parengtos pagal Verslo 

apskaitos standartus, kitus buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą 

reglamentuojančius teisės aktus ir susidedančios: iš Balanso, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Nuosavo 

kapitalo pokyčių ataskaitos ir 2007 m. Finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto, taip pat turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo, finansinį auditą. 

 Tarnyba įvertino, ar Įmonių  2007 m. veiklos ataskaitoje pateikti duomenys atitinka 

Įmonės 2007 m. finansinės atskaitomybės duomenis. 

 Remdamasi atlikto finansinio audito rezultatais, Tarnyba pareiškė nuomonę Dėl 

Įmonių 2007 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinių ataskaitų ir dėl Įmonėms 

patikėto turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo. Dėl įmonių metų veiklos ataskaitų 

reikšmingų pastabų Tarnyba nepateikė. 

 Toliau pateikiama susisteminta informacija apie audituotų Savivaldybės 

kontroliuojamų įmonių finansinių atskaitomybių audito rezultatus. 
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 Savivaldybės įmonės Garliavos vaistinės finansinės atskaitomybės auditas 

 
Savivaldybės įmonės pavadinimas 2007 m. audito 

nuomonė apie 
finansinę 

atskaitomybę 

2007 m. 
apyvarta  

2007 m. veiklos 
rezultatas 
+pelnas, 

 - nuostolis 
SĮ Garliavos vaistinė sąlyginė 1000,6 tūkst. Lt - 3,7 tūkst. Lt 

SĮ Garliavos vaistinė – 2007 m. finansinę veiklą baigė turėdama 3705 Lt grynojo 

ataskaitinių metų nuostolio. Pardavimo apimtis mažėja. Priežastis – didelė konkurencija Garliavoje. 

Parengta ir pateikta finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada. Teikta rekomendacija 

Įmonės įstatams tikslinti. Apie rekomendacijos įgyvendinimą informacija nepateikta. Taryba 

finansinę atskaitomybę patvirtino.  

Savivaldybės įmonės Vilkijos  vaistinės finansinės atskaitomybės auditas 

 

Savivaldybės įmonės pavadinimas 2007 m. audito 
nuomonė apie 

finansinę 
atskaitomybę 

2007 m. 
apyvarta  

2007 m. veiklos 
rezultatas  
+pelnas, 

 - nuostolis  
SĮ Vilkijos  vaistinė sąlyginė 622,4 tūkst. Lt +3,2 tūkst. Lt 

        SĮ Vilkijos vaistinė – 2007 m. finansinę veiklą baigė turėdama 3158 Lt grynojo ataskaitinių 

metų pelno. Parengta ir pateikta finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada. Taryba 

finansinę atskaitomybę patvirtino. 

 Savivaldybės įmonės Raudondvario  vaistinės finansinės atskaitomybės auditas 

 
Savivaldybės įmonės pavadinimas 2007 m. audito 

nuomonė apie 
finansinę 

atskaitomybę 

2007 m. 
apyvarta  

2007 m. veiklos 
rezultatas  
+pelnas, 

 - nuostolis  
SĮ Raudondvario   vaistinė Teigiama 

(besąlyginė) 
481,1 +0,9 tūkst. Lt 

 SĮ Raudondvario vaistinė – 2007 m. finansinę veiklą baigė turėdama 858 Lt grynojo 

ataskaitinių metų pelno. Parengta ir pateikta finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada.  

Taryba finansinę atskaitomybę patvirtino. 

UAB ,,Gabuva“  finansinės atskaitomybės auditas 

 
Savivaldybės įmonės pavadinimas 2007 m. audito 

nuomonė apie 
finansinę 

atskaitomybę 

2007 m. 
apyvarta  

2007 m. veiklos 
rezultatas  
+pelnas, 

 - nuostolis 
UAB ,,Gabuva“ sąlyginė 2849,9 tūkst. Lt -255,3 tūkst. Lt 

UAB ,,Gabuva“ 2007 m. finansinę veiklą baigė turėdama 255340 Lt grynojo  ataskaitinių 

metų  nuostolio. Teiktos rekomendacijos įmonės veiklai gerinti. Informacija apie rekomendacijų 

įgyvendinimą pateikta. Parengta finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir pateikta finansinės 

atskaitomybės audito išvada. Taryba finansinę atskaitomybę patvirtino.  
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UAB ,,Giraitės vandenys“  finansinės atskaitomybės auditas 

 
Savivaldybės įmonės pavadinimas 2007 m. audito 

nuomonė apie 
finansinę 

atskaitomybę 

2007 m. 
apyvarta Lt 

2007 m. veiklos 
rezultatas Lt 

+pelnas, 
 - nuostolis 

UAB ,,Giraitės vandenys“ sąlyginė 4205,5 tūkst. Lt -432,5 tūkst. Lt 

 UAB ,,Giraitės vandenys“ – 2007 m. finansinę veiklą baigė turėdama 432517 Lt grynojo 

ataskaitinių metų nuostolio. Nuostolinga veikla: karšto vandens tiekimas, nuotėkų šalinimas, 

patalpų šildymas ir kita. Pelninga – šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatavimas, 

transporto paslaugos ir kita. Teiktos rekomendacijos įmonės veiklai gerinti. Rekomendacijos 

įgyvendintos. Parengta ir pateikta finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada. Taryba 

finansinę atskaitomybę patvirtino.  

UAB   ,,Tvarkuva“  finansinės atskaitomybės auditas 

 
Savivaldybės įmonės pavadinimas 2007 m. audito 

nuomonė apie 
finansinę 

atskaitomybę 

2007 m. 
Apyvarta Lt 

2007 m. veiklos 
rezultatas Lt 

+pelnas, 
 - nuostolis 

UAB ,,Tvarkuva“ sąlyginė 219,9 tūkst. Lt +37,9 tūkst. Lt. 

UAB ,,Tvarkuva“ 2007 m. finansinę veiklą baigė turėdama 37880 Lt grynojo  ataskaitinių 

metų pelno. Teiktos rekomendacijos įmonės veiklai gerinti. Informacija apie rekomendacijų 

įgyvendinimą pateikta. Parengta finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir pateikta finansinės 

atskaitomybės audito išvada. Taryba finansinę atskaitomybę patvirtino.  

 

Kontrolės ir veiklos audito rezultatai 

 

         Tarnyba 2008 m. veiklos auditą atliko derindama su kontrolės funkcijomis, nes 

Tarnyboje veiklos auditui atlikti  atskiro padalinio nėra. 

 Tarnyba 2008 m. užbaigė 2007 m. pradėtus Seniūnijų veiklos auditą, Kelių priežiūros 

ir programos  lėšų skirtų 2007 m. panaudojimo vertinimą. 

 Tarnyba 2008 m. atliko Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2007 m. skirtų lėšų panaudojimo vertinimą.  

 Tarnyba 2008 m. atliko Linksmakalnio ir Batniavos seniūnijų patalpų remonto darbų 

organizavimo ir mobiliųjų prieplaukų statybai Kulautuvoje ir Raudondvaryje skirtų lėšų iš ilgalaikių 

paskolų ir Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo tikrinimą, Kauno rajono savivaldybės 

administracijos pastato renovacijai ir remontui 2007-2008 m. skirtų lėšų panaudojimo tikrinimą. Šie  

tikrinimai perduoti teisėsaugos organams detaliai ištirti.  

 Tarnyba 2008 m. atliko Kauno rajono savivaldybei valstybės garantijoms 

nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintinuose gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse, 
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butuose, vykdyti ir savivaldybių nuomojamoms gyvenamosioms patalpoms įsigyti gautų lėšų 

panaudojimo tikrinimą. 

  Tarnyba 2008 m. atliko Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto 

fondo 2007 m. lėšų panaudojimo tikrinimą; Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų 

rėmimo fondo 2007 m. lėšų panaudojimo tikrinimą, Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo 

skatinimo fondo 2007 m. lėšų panaudojimo tikrinimą, Savivaldybės privatizavimo fondo 2007 m. 

lėšų panaudojimo tikrinimą, Žemės ūkio rėmimo fondo 2007 m. lėšų panaudojimo tikrinimą.  

 Tarnyba 2008 m. atliko Ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų ėmimo galimybių vertinimą 

ir parengė Savivaldybės tarybai Išvadas.  

 Tarnyba 2008 m. pradėjo Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus 

vandenų fondo vandens telkinius administravimo vertinimą; Kauno rajono savivaldybės 

administracijos kontroliuojamų UAB ,,Giraitės vandenys“, ,,Gabuva“ ir  ,,Tvarkuva“ veiklos auditą 

valdymo srityje; Vietinės rinkliavos (Savivaldybės tarybos sprendimais nustatytų privalomų įmokų, 

galiojančių Savivaldybės teritorijoje) vykdymo veiklos auditą, kuriuos planuojama užbaigti 2009 m. 

pirmame pusmetyje. 

 Tarnyba 2008 m. atliko vežėjų nuostolių kompensavimo tyrimą, Socialinio būsto  

nuomininkų skolų tyrimą. 

 Tarnyba 2008 m. atliko  Užliedžių kaimo gyventojų prašymo tyrimą, piliečio prašymo 

gauto elektroniniu paštu tyrimą ,,Dėl UAB ,,Gabuva“ gyvenamojo namo administravimo 

problemų“, piliečio Vinco Jokimo prašymo gauto elektroniniu paštu tyrimą, Lapių Šv. Jono 

krikštytojo parapijos klebono Roberto Gedvydo Skrinsko prašymo tyrimą. 

 Tarnyba parengė veiklos audito ir tikrinimų ataskaitas. Ataskaitose pateiktos pastabos 

ir išvados, taip pat pateiktos rekomendacijos veiklai gerinti. 

 Veiklos audito ir tikrinimų ataskaitos pateiktos Savivaldybės merui, Savivaldybės 

administracijos direktoriui, audituotų (tikrintų) įstaigų vadovams.  

 Gyventojams pateiktos tyrimų išvados. 

  

VI.  TARNYBOS VEIKLOS  VEIKSMINGUMAS IR TOBULINIMAS 

 

 Tarnybos veiklos veiksmingumas matuojamas atlikto darbo apimtimi ir rezultatų 

teigiamu poveikiu. 

 Tarnybos veiklos veiksmingumas pasireiškia tuo, kad apie audito metu nustatytas 

klaidas, netikslumus ir kitus trūkumus informuotas audituojamas subjektas ištaiso ir finansinėje 

atskaitomybėje išvengiama esminių iškraipymų. 

 Audito metu nustatytų ir nurodytų trūkumų ištaisymas sudaro sąlygas išvengti jų 

pasikartojimo ateityje, skatina audituojamo subjekto darbuotojų teigiamą požiūrį į audito darbą ir 
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kontrolės priemonių  stiprinančių audituojamo subjekto finansų valdymą, tikslingą turto naudojimą, 

teisingos ir vartotojo poreikius atitinkančios finansinės atskaitomybės parengimą, diegimą.  

 Tarnyba siekdama, kad finansinėje atskaitomybėje nebūtų reikšmingų iškraipymų, 

audito metu konsultuoja  audituojamus subjektus jiems rūpimais klausimais. 

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

audituoti (tikrinti) subjektai  sparčiau įgyvendintų Tarnybos teikiamas rekomendacijas, efektyviau 

šalintų trūkumus, susijusius su tuo, kad nepakankamai sparčiai sprendžiami klausimai susiję su 

apskaitos organizavimo, apskaitos politikos, finansų kontrolės, pavaldžių įstaigų veiklos 

reguliavimo pertvarkymais; nepakankamai aiškiai reglamentuotos Savivaldybės administracijos 

padalinių funkcijos arba jos yra nevykdomos; nepakankamai užtikrinamas tinkamas pareigų 

atskyrimas finansų kontrolės srityse, įgaliojimų ir atsakomybės nustatymas; nepakankamai 

užtikrinamas Lietuvos Respublikos teisės aktų laikymasis; Savivaldybės tarybos sprendimų 

įgyvendinimas; nepakankamai sparčiai vyksta Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 

nekilnojamojo turto techninis inventorizavimas ir teisinis registravimas. 

 

VII. VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS POKYČIAI 

 

 Svarbu pastebėti, kad sparčiai vyksta numatyti planingi pokyčiai šalies viešojo 

sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės sudarymo ir pateikimo srityje.  

 Vykdant viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

sistemos reformą, priimtas Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas (toliau 

– Įstatymas). Įstatymas nustato viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkinio sudėtį, finansinių 

ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtį, jų sudarymo reikalavimus ir 

atsakomybę už ataskaitų rinkinio sudarymą ir pateikimą. Priimtas Įstatymas nustato reikalavimus 

atskiro viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkiniui, taip pat Savivaldybės konsoliduotų ataskaitų 

rinkiniui. 

 Pagal šio Įstatymo nuostatas, savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų metinių 

ataskaitų rinkinių, taip pat metinių savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, metinių 

savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinių auditą ir vertinimą atliks savivaldybių kontrolės ir audito 

tarnybos. Pagal pakeistus Vietos savivaldos įstatymo reikalavimus, savivaldybės kontrolierius 

kiekvienais metais reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl 

nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, dėl 

pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto 

naudojimo. Lietuvos Respublikos Finansų ministerija viešojo sektoriaus subjektus ir visuomenę 

informavo (informacija paskelbta Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos interneto svetainėje 

www.finmin.lt)  apie viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės reformos 
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įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio     

29 d. nutarimu Nr. 718 ,,Dėl viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

sistemos reformos koncepsijos ir koordinavimo ir priežiūros komisijos sudarymo“, papildymą 

naujomis priemonėmis dėl viešojo sektoriaus subjektų veiksmų dėl informacinių sistemų apskaitai 

kaupimo principu tvarkyti. 

 Viešojo sektoriaus subjektai turės tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti ataskaitas 

pagal apskaitos standartus ir bendrąjį sąskaitų planą nuo 2010 m. sausio 1 d.  

 Pastebėtina, kad viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės reforma turės įtakos 

Tarnybos veiklos apimtims, didės reikalavimai Tarnybos darbuotojų profesiniam pasirengimui. 

 Pagrindinės Tarnybos veiklos tobulinimo kryptys – ieškoti būdų, padėsiančių atlikti 

reikiamos apimties audito darbus, kai Savivaldybė ir jos įstaigos apskaitą tvarkys ir finansinę 

atskaitomybę sudarys pagal naujus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartus; tobulinti audito rekomendacijų įgyvendinimo procesą; gerinti atliekamo audito kokybę 

siekiant, kad auditas būtų atliekamas efektyviau, racionaliau ir veiksmingiau, laikantis Valstybinio 

audito reikalavimų. 

 

  

Savivaldybės kontrolierė                                                                              Vida Marta Kruopienė 


