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I. ĮVADINĖ DALIS 

 

 Kauno rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba (toliau – Tarnyba) yra rajono 

Savivaldybės tarybai atskaitinga kontrolės ir audito institucija, priţiūrinti, ar teisėtai, veiksmingai, 

taupiai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas. Tarnyba atlieka ir kontrolės 

funkcijas. Lietuvos Respublikos įstatymai reikalauja, kad Kontrolieriaus tarnybos veikla būtų 

pagrįsta nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo ir profesionalumo principais, valstybinio audito 

reikalavimais. Tarnyba, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi Konstitucija, Vietos savivaldos,  

Biudţeto sandaros, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymais, Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis ir kitais 

teisės aktais. Tarnyba bendradarbiauja su Kauno rajono savivaldybės meru, jo pavaduotojais, 

Savivaldybės administracijos direktoriumi, skyrių vedėjais, seniūnais, valstybės kontrole. 

  

II.  KONTROLIERIAUS TARNYBOS VEIKLOS APŢVALGA  

 

 Savivaldybės kontrolierius kasmet Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 

nustatyta tvarka teikia Kauno rajono savivaldybės tarybai: 

 * Tarnybos  metinę  veiklos ataskaitą; 

 * Išvadą  dėl praėjusių metų Savivaldybės biudţeto įvykdymo apyskaitos (ataskaitos); 

 * Išvadą dėl  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise 

valdomo valstybės turto ataskaitų. 

 Tarnyba 2007 m. dirbo vadovaudamasi Savivaldybės kontrolieriaus patvirtintu 

metiniu veiklos planu, kuriam pritarė Savivaldybės tarybos kontrolės komitetas. Veiklos planas 

pateiktas valstybės kontrolei. 

 Tarnybos veiklą 2007 m. sudarė šios pagrindinės dalys: 

 * Savivaldybės administracijos pateiktų Ataskaitų auditas; 

 * Savivaldybės administracijos ir jos padalinių, Tarybai pavaldţių biudţetinių įstaigų,  

kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, finansinis auditas; 

 * Savivaldybės įmonių finansinės atskaitomybės auditas; 

 *  Savivaldybės kontroliuojamų UAB finansinės atskaitomybės  auditas; 

    * Veiklos auditas;  
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 * Planinės kontrolės funkcijos; 

 * Kiti tikrinimai (Piliečių skundų, prašymų bei pareiškimų tikrinimas, trumpalaikių, 

ilgalaikių paskolų ėmimo galimybių įvertinimas ir kita). 

III. KONTROLIERIAUS TARNYBOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

  Tarnyba 2007 m. atliko: 

  * Pateikė Savivaldybės tarybai privalomas išvadas dėl Kauno rajono savivaldybės 

2006 m. biudţeto įvykdymo ataskaitos ir ataskaitos apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį 

turtą ir patikėjimo teise valdomą valstybės turtą.  

 Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba pareiškė nuomonę, kad Kauno rajono 

savivaldybės 2006 m. biudţeto įvykdymo apyskaita (ataskaita) visais reikšmingais atvejais 

parengta pagal Biudţeto sandaros ir Valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo 2006 m. įstatymą.     

 Ataskaitos VT-02, VT-01 apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir 

patikėjimo teise valdomą valstybės turtą reikšmingais atţvilgiais parengtos vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Statistikos departamento nustatyta tvarka ir atitinka 

finansinių ataskaitų duomenis. Ataskaitos daug tikslesnės negu ankstesniais metais, reti atvejai, 

kai asignavimų valdytojai turtą įsigyja neturėdami numatyto finansavimo šaltinio, nenustatyta 

neteisėtų ilgalaikio turto nurašymo atvejų.  

 * Keturių asignavimų valdytojų ir vienos  biudţetinės įstaigos finansinį auditą. 

 * Trijų Savivaldybės įmonių finansinės atskaitomybės auditą; 

 * Trijų Savivaldybės kontroliuojamų UAB finansinės atskaitomybės auditą;  

 * Penkių Savivaldybės nebiudţetinių fondų  2006 m. lėšų panaudojimo vertinimus; 

 * Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos panaudojimo 

vertinimą; 

 * Dviejų trumpalaikių ir vienos ilgalaikės paskolų ėmimo galimybių vertinimus ir 

pateikė išvadas. 

 * Socialinės globos įstaigoms 2007 m. skirtų asignavimų sumaţinimo galimybės 

vertinimą. 

 * Tyrimą apie Savivaldybės biudţetinių įstaigų kitiems vartotojams teikiamas 

komunalines paslaugas ir išnuomotų katilinių šilumos tiekimo sąlygas švietimo įstaigoms.  

  Tarnyba pagal 2007 m. veiklos planą pradėjo Kulautuvos vidurinės mokyklos; 

Vilkijos gimnazijos, Raudondvario gimnazijos, Garliavos vidurinės mokyklos, keturių seniūnijų 

(Neveronių, Eţerėlio, Raudondvario, Alšėnų) 2007 m. finansinį auditą, kurį uţbaigs 2008 m. 

pateikus finansinę atskaitomybę.  

 Tarnyba 2007 m.  pradėjo dviejų veiklos sričių auditą: Seniūnijų ir Kelių tvarkymo 

darbams 2007 m. skirtų lėšų panaudojimo vertinimą.  
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  Audito (tikrinimo) ataskaitos, išvados, sprendimai pateikti Savivaldybės merui, 

Administracijos direktoriui, audituojamų Savivaldybės administravimo subjektų ir Savivaldybės 

kontroliuojamų įmonių vadovams.  

Finansinio audito sritis 

  Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba atliko keturių asignavimų valdytojų ir vienos 

biudţetinės įstaigos finansinį auditą. Finansinis auditas pradėtas 2006 m. ir baigtas 2007 m., 

pateikus finansinę atskaitomybę. Asignavimų valdytojų ir biudţetinės įstaigos auditas apėmė 

46588,9 tūkst. Lt, arba 35,8  proc. 2006 m. Savivaldybės biudţeto išlaidų. Finansinio audito tikslas– 

nustatyti, ar ataskaitiniu laikotarpiu Kauno rajono savivaldybės biudţeto įvykdymo ataskaita visais 

reikšmingais atţvilgiais parengta pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, nustatytus  

Apyskaitai (Ataskaitai) rengti. 

 2007 m. buvo parengtos 4 audito ataskaitos  ir 3 audito išvados. Jos pateikia nuomonę 

apie asignavimų valdytojų parengtas finansines ataskaitas.   

 Finansinio audito metu nustatyta  teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, 

turto apskaitą ir inventorizaciją, kasos darbo organizavimą, darbo santykius, biudţeto sudarymą ir 

naudojimą, Tarybos sprendimų ir kita nesilaikymo atvejų. Tarnyba teikė rekomendacijas, kaip 

sustiprinti vidaus kontrolę, gerinti biudţeto lėšų naudojimą ir nurodė laikytis teisės aktų, 

reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, turto apskaitą ir inventorizacijos atlikimą, kasos darbo 

organizavimą, darbo santykius, biudţeto sudarymą ir naudojimą, nuostatų. Audito metu ir uţbaigus 

auditą didţioji dalis klaidų, trūkumų ir neatitikčių buvo pašalinta. Daţniausiai pasitaikė buhalterinės 

apskaitos tvarkymo, turto apskaitos ir inventorizacijos taisyklių nesilaikymo atvejų.  

   Garliavos Jonučių vidurinė mokyklos finansinis auditas 

Asignavimų 

valdytojas 

2006 m. audito 

nuomonė 

2006 m.  

asignavimų 

planas 

Procentas nuo 

Savivaldybės 2006 m. 

biudţeto 

Garliavos Jonučių 

vidurinė mokykla 

Sąlyginė nuomonė 4123,5 tūkst. Lt 3,2 

Dėl audito metu nustatytų klaidų, trūkumų ir neatitikimų mokyklos direktoriui išsiųsti 2007-

01-03 raštas Nr. 4-1, teiktos 9 rekomendacijos ir 2007-04-04 raštas Nr. 4-28 teiktos                           

5 rekomendacijos. Dalis klaidų, trūkumų ir neatitikčių ištaisyta.   

   Garliavos J. Lukšos gimnazijos finansinis auditas 

Asignavimų 

valdytojas 

2006 m. audito 

nuomonė 

2006 m.  

asignavimų 

planas 

Procentas nuo 

Savivaldybės 2006 m. 

biudţeto 

Garliavos J. Lukšos 

gimnazija 

 

Teigiama (besąlyginė) 

nuomonė 

2164,9 tūkst. Lt 

 

1,7 

Dėl audito metu nustatytų klaidų, trūkumų ir neatitikčių direktoriui išsiųstas 2006-12-28 

raštas Nr. 4-125, teiktos 3 rekomendacijos ir 1 bendra  rekomendacija prie parengtos finansinio 

audito ataskaitos. Klaidos, trūkumai ir neatitiktys ištaisyti finansinio audito metu. 
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 Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus, Kačerginės pagrindinės mokyklos 

finansinis auditas 

 

Asignavimų 

valdytojas 

2006 m. audito 

nuomonė 

2006 m.  

asignavimų 

planas 

Procentas nuo 

Savivaldybės 2006 m. 

biudţeto 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

–  39495,8 tūkst. Lt 

tarp jų 

30,3 tarp jų 

 

Kačerginės pagrindinė 

mokykla 

– 970,3 tūkst. Lt 0,7 

Auditui atlikti buvo taikomi apribojimai dėl ribotos Kačerginės pagrindinės mokyklos 

finansinės atskaitomybės, nes mokyklos atskiras balansas nesudaromas. 

Dėl audito metu nustatytų klaidų, trūkumų ir neatitikčių Kultūros, švietimo ir sporto 

skyriui 2007-01-15 raštu Nr. 4-8, teiktos 8 rekomendacijos, 2007-04-04 raštu Nr. 4-30, teikta 13 

rekomendacijų. Kačerginės pagrindinei mokyklai išsiųstas 2007-04-04 raštas Nr. 4-30, teiktos 8 

rekomendacijos. Teikta 1 bendra rekomendacija prie parengtos finansinio audito ataskaitos. Iš viso 

teikta 30 rekomendacijų. Informacija apie 28 rekomendacijų įgyvendinimą ar dalinį įgyvendinimą 

pateikta. Dalis klaidų, trūkumų ir neatitikčių ištaisyta finansinio audito metu.                     

  Švietimo centro finansinis auditas 

Asignavimų 

valdytojas 

2006 m. audito 

nuomonė 

2006 m. 

asignavimų planas 

Procentas nuo 

Savivaldybės 2006 m. 

biudţeto 

 

Kauno rajono Švietimo 

centras 

Sąlyginė 804,7 tūkst. Lt 0,6 

 Dėl audito metu nustatytų klaidų, trūkumų ir neatitikimų Švietimo centro direktoriui 

išsiųstas 2007-03-27 raštas Nr. 4-26, teiktos 9 rekomendacijos. Informacija apie  klaidų, trūkumų ir 

neatitikčių ištaisymą pateikta.  

 Savivaldybės įmonės Garliavos vaistinės finansinės atskaitomybės auditas 

 

Savivaldybės įmonės pavadinimas 2006 m. audito 

nuomonė apie 

finansinę 

atskaitomybę 

2006 m. 

apyvarta  

2006 m. veiklos 

rezultatas 

+pelnas, 

 - nuostolis 

SĮ Garliavos vaistinė sąlyginė 1067,3 tūkst. Lt +1,8 tūkst. Lt 

SĮ Garliavos vaistinė – 2006 m. finansinę veiklą baigė turėdama 1810 Lt grynojo pelno. 

Pardavimo apimtis maţėja. Prieţastis – didelė konkurencija Garliavoje. Parengta ir pateikta 

finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada. Teiktos 3 rekomendacijos veiklai gerinti. Apie 

rekomendacijų įgyvendinimą informacijos nepateikė. Taryba finansinę atskaitomybę patvirtino.  
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Savivaldybės įmonės Vilkijos  vaistinės finansinės atskaitomybės auditas 

 

Savivaldybės įmonės pavadinimas 2006 m. audito 

nuomonė apie 

finansinę 

atskaitomybę 

2006 m. 

apyvarta  

2006 m. veiklos 

rezultatas  

+pelnas, 

 - nuostolis  

SĮ Vilkijos  vaistinė sąlyginė 607,3 tūkst. Lt +11,5 tūkst. Lt 

        SĮ Vilkijos vaistinė – 2006 m. finansinę veiklą baigė turėdama 11546 Lt grynojo pelno. 

Parengta ir pateikta finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada. Teiktos 2 rekomendacijos 

veiklai gerinti. Viena rekomendacija neįgyvendinta. Taryba finansinę atskaitomybę patvirtino. 

 Savivaldybės įmonės Raudondvario  vaistinės finansinės atskaitomybės auditas 

 

Savivaldybės įmonės pavadinimas 2006 m. audito 

nuomonė apie 

finansinę 

atskaitomybę 

2006 m. 

apyvarta  

2006 m. veiklos 

rezultatas  

+pelnas, 

 - nuostolis  

SĮ Raudondvario   vaistinė Teigiama 

(besąlyginė) 

502,3 +5,8 tūkst. Lt 

 SĮ Raudondvario vaistinė – 2006 m. finansinę veiklą baigė turėdama 5752 Lt grynojo 

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

įgyvendinta. Taryba finansinę atskaitomybę patvirtino.  

UAB ,,Gabuva“  finansinės atskaitomybės auditas 

 

Savivaldybės įmonės pavadinimas 2006 m. audito 

nuomonė apie 

finansinę 

atskaitomybę 

2006 m. 

apyvarta  

2006 m. veiklos 

rezultatas  

+pelnas, 

 - nuostolis 

UAB ,,Gabuva“ sąlyginė 2592,8 tūkst. Lt -306,7 tūkst. Lt 

UAB ,,Gabuva“ 2006 m. finansinę veiklą baigė turėdama 306749 Lt grynojo nuostolio. 

Teikta 3 rekomendacijos įmonės veiklai gerinti. Informacija apie rekomendacijų įgyvendinimą 

nepateikta. Parengta finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir pateikta finansinės atskaitomybės 

audito išvada. Taryba finansinę atskaitomybę patvirtino.  

UAB ,,Giraitės vandenys“  finansinės atskaitomybės auditas 

 

Savivaldybės įmonės pavadinimas 2006 m. audito 

nuomonė apie 

finansinę 

atskaitomybę 

2006 m. 

apyvarta Lt 

2006 m. veiklos 

rezultatas Lt 

+pelnas, 

 - nuostolis 

UAB ,,Giraitės vandenys“ sąlyginė 3479,7 tūkst. Lt -693,2 tūkst. Lt 

 UAB ,,Giraitės vandenys“ – 2006 m. finansinę veiklą baigė turėdama 693175 Lt grynojo 

nuostolio. Nuostolinga veikla: karšto vandens tiekimas, nuotėkų šalinimas, patalpų šildymas ir kita. 

Pelninga – šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatavimas, transporto paslaugos ir kita. 
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Teiktos 2 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 2006 m. audito 

nuomonė apie 

finansinę 

atskaitomybę 

2006 m. 

Apyvarta Lt 

2006 m. veiklos 

rezultatas Lt 

+pelnas, 

 - nuostolis 

UAB ,,Tvarkuva“ Atsisakyta pareikšti 

nuomonę 

154,0 tūkst. Lt -119,1 

Atliekant UAB ,,Tvarkuva“ 2006 m. finansinės atskaitomybės auditą buvo taikomi 

apribojimai dėl atliekamo tyrimo, įtarus nusikalstamą veiką. Teikta viena rekomendacija 

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

finansinę atskaitomybę patvirtino. 

 Tarnyba 2007 m. pradėtam Garliavos, Kulautuvos vidurinių mokyklų, Vilkijos, 

Raudondvario gimnazijų, keturių seniūnijų (Neveronių, Eţerėlio, Raudondvario, Alšėnų)  2007 m. 

finansiniam auditui parengė 3 tarpines ataskaitas, teikė 50 rekomendacijų veiklai gerinti. 

Informacija apie 26 rekomendacijų  įgyvendinimą ar dalinį įgyvendinimą pateikta. Likusių 24 

rekomendacijų įgyvendinimo terminai nesuėję. Pradėtą finansinį auditą planuojama uţbaigti 2008 

m. geguţės mėnesį. 

 Veiklos audito sritis 

 Veiklos audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto viešojo ir vidaus 

administravimo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo poţiūriu, atskleisti veiklos 

tobulinimo galimybes. 

 Pradėtas Kelių tvarkymo darbams skirtų lėšų 2007 m. panaudojimo veiklos auditas. 

Pradėtas 2007 m. seniūnijų veiklos auditas. Veiklos auditą planuojama uţbaigti 2008 m. 

 Kontrolės funkcijos sritis 

 Atlikti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo, Specialiojo daugiabučių 

namų savininkų bendrijų rėmimo fondo, Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo, 

Privatizavimo fondo, Ţemės ūkio rėmimo fondo lėšų panaudojimo tikrinimai. Teiktos 

rekomendacijos veiklai gerinti įgyvendintos.   

  Atliktas  Savivaldybės aplinkos rėmimo  specialiosios programos lėšų panaudojimo 

tikrinimas. Teikta išvada dėl SAARS programos lėšų panaudojimo ir rekomendacijos. 

Rekomendacijos įgyvendintos. 

 Atliktas socialinės globos įstaigoms 2007 m. skirtų Savivaldybės biudţeto asignavimų 

sumaţinimo galimybės įvertinimas. Į pateiktą pasiūlymą atsiţvelgta. Savivaldybės taryba  

Muniškių, Čekiškės senelių, Eţerėlio slaugos ir Pagynės vaikų globos namams sumaţino 

Savivaldybės 2007 m. biudţeto lėšas tikslinės specialiosios dotacijos suma gauta iš valstybės 

biudţeto. 
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 Atliktas Savivaldybės biudţetinių įstaigų kitiems vartotojams teikiamų komunalinių 

paslaugų ir išnuomotų katilinių šilumos tiekimo švietimo įstaigoms sąlygų įvertinimas. Teiktos 3 

rekomendacijos. Savivaldybės administracija Kontrolieriaus tarnybai apie rekomendacijų 

įgyvendinimą informacijos nepateikė. 

 Parengtos 2 trumpalaikių paskolų ir vienos ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių 

vertinimo ataskaitos ir pateiktos išvados. 

IV. KONTROLIERIAUS TARNYBOS REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS 

 Labai svarbi Tarnybos veiklos funkcijų dalis yra rekomendacijos, uţtikrinančios 

Savivaldybės turto ir lėšų efektyvų, taupų ir rezultatyvų panaudojimą, vidaus kontrolės sistemos 

veikimą. Tarnybos valstybės tarnautojai nuolatos stebėjo, kaip įgyvendinamos 2007 m. teiktos 

rekomendacijos. Daţniausiai asignavimų valdytojai  informaciją  apie rekomendacijų vykdymą 

pateikė.   

 Pasitaikė atvejų, kai nebuvo laikomasi Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 

dalies  8 punkto nuostatos, kad savivaldybės administracijos direktorius, audituojamų savivaldybės 

administravimo subjektų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovai per savivaldybės 

kontrolieriaus nustatytą terminą privalo pranešti savivaldybės kontrolieriui apie finansinio ir veiklos 

audito metu nustatytų jų veiklos trūkumų pašalinimą. Tarnyba kai kuriems asignavimų valdytojams 

ne kartą  raštu ir ţodţiu priminė dėl nepateiktos informacijos apie rekomendacijų įgyvendinimą. 

 2007 m. iš viso teiktos 139 rekomendacijos, iš jų 24 įgyvendinimo terminai nesuėję. 

Informacija pateikta apie 102 rekomendacijų įgyvendinimą arba dalinį įgyvendinimą, tai sudaro   

88,9 proc. visų teiktų rekomendacijų. 

 Savivaldybės administracija, atsiţvelgdama į Kontrolieriaus tarnybos rekomendacijas, 

2007 m.: 

  * parengė ir teikė tvirtinti Savivaldybės tarybai Nekilnojamojo turto  administravimo 

programos ir priemonių planą ir Savivaldybės turto pripaţinimo nereikalingu arba netinkamu 

(negalimu) naudoti, jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašą, 

 * toliau įteisina bešeimininkį turtą,  

 * tęsia teisinę registraciją kelių ir kito turto, 

 * įteisina ţemės naudojimą, 

 * asignavimų valdytojai patikslino ilgalaikio turto nusidėvėjimo normas, 

 * administracijos balanse apskaitė dalį Savivaldybės finansinio turto (akcijos, 

dalininko įnašai viešosiose įstaigose) ir kita. 

 Atkreiptinas dėmesys, kad asignavimų valdytojai gana daţnai nesilaiko Savivaldybės 

tarybos sprendimu nustatytos tvarkos, teikiamų paslaugų kainos (tarifų) nustatymui.  
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V.  PILIEČIŲ SKUNDŲ, PRAŠYMŲ BEI  PAREIŠKIMŲ TYRIMAS   

 Piliečių skundus, prašymus bei pareiškimus Kontrolieriaus tarnyba tiria pagal savo 

kompetenciją. Ištirti 3 piliečių prašymai, piliečiams pateikti išsamūs atsakymai. Vienos pilietės  

prašymu buvo atliktas išsamus tyrimas, surašyta  tikrinimo ataskaita ir išvada, pateikta 

Savivaldybės administracijos ekonomikos skyriui. 

VI. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 Šiandien Savivaldybės kontrolieriaus tarnybai keliami  aukšti profesinės kvalifikacijos 

ir etikos reikalavimai. Dirbant šį sudėtingą ir kokybiškai naują darbą reikia nuolat gilinti ţinias ir 

tobulinti įgūdţius. Savivaldybės kontrolieriaus tarnyboje 2007 m. dirbo penki valstybės tarnautojai. 

Visi Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos specialistai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą.    

2007 m. 245 akademinės valandos buvo skirtos kvalifikacijai kelti ir ţinioms gilinti. Toliau 

tobulinama Valstybės kontrolės parengta audito metodika, ji pritaikoma Savivaldybėje.  

 Savivaldybės kontrolierius nuolat dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdţiuose.

 Savivaldybės kontrolierius 2007 m. veiklos klausimais parengė 27 įsakymus ir 

pavedimus.  

 Tarnyba 2007 m. parengė 22 ataskaitas, 4 tarpines ataskaitas ir pateikė 14 išvadų.  

 Skundų dėl Tarnybos valstybės tarnautojų darbo ir elgesio negauta. 

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE  

 Kontrolieriaus tarnybos informacija, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje, 

buvo nuolat papildoma ir atnaujinama. Jos lankytojai galėjo susipaţinti su atliktų tikrinimų ir auditų 

ataskaitomis, išvadomis. 

VIII. KONTROLIERIAUS TARNYBOS VEIKLOS  PRIORITETINĖS KRYPTYS 

 Finansinio audito tikslas – skatinti viešojo sektoriaus atskaitingumą, į rezultatus ir 

ţmonių poreikius orientuotą valdymą, finansų valdymo ir vidaus kontrolės sistemos paţangą.  

 Tinkamai atliktas veiklos auditas leidţia nustatyti veiklos problemas anksčiau, negu 

šios problemos gali paveikti veiklos efektyvumą.   

 Kontrolieriaus tarnybos veiklos prioritetinės kryptys: 

 1. Stiprinti nuomonės nepriklausomumą; 

 2. Siekti audituojamų subjektų didesnės atsakomybės ir vidaus kontrolės; 

 3. Gerinti finansinio ir veiklos audito kokybę.   

  

Savivaldybės kontrolierė                                                                              Vida Marta Kruopienė 

 


