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KAUNO  RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS  

2006 M. VEIKLOS ATASKAITA  

 

 

ĮVADINĖ DALIS 

 

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

Savivaldybės tarybai atskaitinga kontrolės ir audito institucija, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, 

ekonomiškai 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. 

  

I. SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO INSTITUCIJOS VAIDMENS 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 biudžeto įvykdymo apyskaitos (ataskaitos); 

 * Išvadą dėl  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise 

valdomo valstybės turto ataskaitų. 

 Tarnyba 2006 m. dirbo vadovaudamasi Savivaldybės kontrolieriaus patvirtintu 

metiniu veiklos planu, kuriam pritarė Tarybos kontrolės komitetas. 2006 m. veiklos planas, pritarus  

Savivaldybės tarybos kontrolės komitetui, buvo patikslintas.  

 Tarnybos veiklą 2006 m. sudarė šios pagrindinės dalys: 

 *Savivaldybės administracijos pateiktų Ataskaitų auditas; 

 * Savivaldybės administracijos ir jos padalinių, Tarybai pavaldžių biudžetinių įstaigų,  

kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, finansinis auditas; 

 * Savivaldybės įmonių finansinis auditas; 

 *  Savivaldybės kontroliuojamų UAB finansinis  auditas; 

    * Veiklos auditas;  

 * Planinės kontrolės funkcijos; 

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

paskolų ėmimo galimybių įvertinimas ir kita). 
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II. KONTROLIERIAUS TARNYBOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

   

 Kontrolieriaus tarnyba veikloje vadovavosi patikslintu veiklos planu. Atliko: 

  * Pateikė Savivaldybės tarybai privalomas išvadas dėl Kauno rajono savivaldybės 

2005 m. biudžeto 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 2005 m. biudžeto įvykdymo ataskaita visais reikšmingais atvejais parengta pagal 

Biudžeto sandaros ir Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

2005 m. įstatymą.    

 Teikiant Kauno rajono savivaldybės 2005 m. biudžeto įvykdymo ataskaitos išvadą, 

Savivaldybės administracijai  buvo teikti siūlymai: 

 – Kauno rajono savivaldybės administracijoje įdiegti vidaus kontrolės sistemą ir 

sukurti vidaus kontrolės procedūras, užtikrinančias Savivaldybės biudžeto naudojimą laikantis 

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo, Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir 

vykdymo tvarkos reikalavimų; 

  – Laikytis inventorizacijos taisyklių reikalavimų, užtikrinti jų veikimą ir kita.  

 Kontrolieriaus tarnybos siūlymams įgyvendinti Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu buvo sudaryta darbo grupė iš 17 asmenų parengti priemonių planą. 

Administracija apie rekomendacijų įgyvendinimą pateikė ne visą informaciją.  

 Ataskaitos apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir patikėjimo teise 

valdomą valstybės turtą parengtos daug tiksliau negu ankstesniais metais, reti atvejai, kai 

asignavimų valdytojai turtą įsigyja neturėdami numatyto finansavimo šaltinio, nenustatyta neteisėtų 

ilgalaikio turto nurašymo atvejų.  

 Ekonomikos skyrius, vykdydamas rekomendacijas, parengė patikslintas ataskaitas 

apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir patikėjimo teise valdomą valstybės turtą. 

 Savivaldybės administracija apie rekomendacijų įgyvendinimą pateikė ne visą 

informaciją.  

 * 4 asignavimų valdytojų ir 1 biudžetinės įstaigos finansinį auditą. Asignavimų 

valdytojų ir biudžetinės įstaigos auditas apėmė 30942 tūkst. Lt, arba 30,3  proc. 2005 m. 

Savivaldybės biudžeto išlaidų. Tarnyba finansinio audito metu teikė siūlymus, kaip sustiprinti 

vidaus kontrolę, gerinti biudžeto lėšų naudojimą ir nurodė laikytis teisės aktų, reglamentuojančių 

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

santykius, biudžeto sudarymą ir naudojimą, nuostatų. Audito metu ir užbaigus auditą didžioji dalis 

neatitikimų pašalinta; 

 * 3 Savivaldybės įmonių finansinės atskaitomybės auditą; 
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 * 2 Savivaldybės kontroliuojamų UAB finansinės atskaitomybės auditą; 

 * Kelių fondo lėšų, skirtų 2006 m. panaudojimo veiklos auditą;  

 *  4 Savivaldybės fondų, kurie nėra įtraukti į Savivaldybės biudžetą, 2005 m. lėšų 

panaudojimo vertinimus; 

 *  Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo  specialiosios programos panaudojimo 

vertinimą; 

 * Jaunimo politikos pagrindų 2005-2006 m. programos 2005 m. lėšų  panaudojimo 

vertinimą;  

 * Lėšų, skirtų 2005 m. Kauno rajono ūkininkams derliaus nuostoliams iš dalies 

kompensuoti, panaudojimo vertinimą; 

 * VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stočiai skirtų tikslinės paskirties 

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo vertinimą; 

 * Išmokos vertinimą; 

 *  Paskolos ėmimo galimybės vertinimą ir pateikta išvada. 

 * Tarnyba, Savivaldybės tarybos pavedimu, atliko UAB „Tvarkuva“ 2004-2005 m. 

veiklos vertinimą. Tikrinimo medžiaga, įtarus nusikalstamą veiką, perduota Finansinių nusikaltimų 

tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos finansinės veiklos tyrimo 

Kauno apskrities skyriui. 

 *  Tarnyba 2006 m. pradėjo Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus finansinį auditą, 

pasirenkant atlikti auditą biudžetinėje įstaigoje – Kačerginės pagrindinėje mokykloje; Garliavos 

Jonučių vidurinės mokyklos, Švietimo centro, Garliavos J. Lukšo gimnazijos finansinį auditą. 

Finansinį auditą planuojama užbaigti 2007 m. balandžio mėnesį.  

  Auditų (tikrinimų) ataskaitos, išvados, sprendimai pateikti merui, Administracijos 

direktoriui, audituojamų Savivaldybės administravimo subjektų bei Savivaldybės kontroliuojamų 

įmonių vadovams.  

III. FINANSINIO AUDITO SRITIS 

 

Socialinės paramos skyriaus auditas 

 

Asignavimų valdytojas 2005 m. audito 

nuomonė apie 

finansinę 

atskaitomybę 

2005 m. 

Asignavimų 

planas 

Savivaldybės 

2005 m. 

biudţeto proc. 

Socialinės paramos skyrius Sąlyginė 11692,8 11,4 

    

Skyrius 2005 m. biudžeto asignavimus naudojo ne pagal patvirtintas išlaidų sąmatas. 

Vykdydamas programą „Lėšos, skirtos socialinės paramos skyrimo komisijai“, dalį lėšų panaudojo 

ne pagal jų paskirtį. 
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Dėl audito metu nustatytų klaidų, trūkumų bei neatitikimų pašalinimo Skyriaus vedėjui  

pateikti 32 siūlymai. Dalis klaidų neištaisyta ir lieka tikimybė, kad jos išliko 2005 m. finansinėje 

atskaitomybėje. 

Pagynės vaikų globos namų auditas  

 

Asignavimų valdytojas 2005 m. audito 

nuomonė apie 

finansinę 

atskaitomybę 

2005 m. 

Asignavimų 

planas 

Savivaldybės 

2005 m. 

biudţeto proc. 

Pagynės vaikų globos namai besąlyginė 580,5 0,6 

  Pagynės vaikų globos namai trūkumus pašalino. 

Vilkijos lopšelio-darţelio ,,Daigelis“ auditas 

Asignavimų valdytojas 2005 m. audito 

nuomonė apie 

finansinę 

atskaitomybę 

2005 m. 

Asignavimų 

planas 

Savivaldybės 

2005 m. 

biudţeto proc. 

Vilkijos lopšelis-darželis 

,,Daigelis“ 

Darželio ataskaitų 

vertinimas nebuvo 

pateiktas audito 

išvadoje 

682,1 0,7 

  Auditui atlikti buvo taikomi apribojimai audituojamo objekto pusei, dėl ribotos 

finansinės atskaitomybės, t. y. nerengiamas balansas. 

 Dėl šios priežasties darželio ataskaitų vertinimas nebuvo pateiktas audito išvadoje, 

kadangi nėra galimybės teigti, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti.  

 Teikti 7 siūlymai  Vilkijos lopšelio-darželio ,,Daigelis“ veiklai gerinti įgyvendinti. 

Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos auditas  

 

Asignavimų valdytojas 2005 m. audito 

nuomonė apie 

finansinę 

atskaitomybę 

2005 m. 

Asignavimų 

planas 

Savivaldybės 

2005 m. 

biudţeto proc. 

Garliavos Jonučių vidurinė 

mokykla 

 

Atsisakyta pareikšti 

nuomonę 

3780,1 3,7 

 Mokyklos vyr. buhalterė, išeidama iš darbo (atleista nuo 2005-12-05), nustatytų klaidų 

neištaisė, praėjusio ataskaitinio laikotarpio buhalterinės apskaitos nesutvarkė. Mokykla Išlaidų 

sąmatos vykdymo balanso ir kitų finansinės atskaitomybės formų laiku Kontrolieriaus tarnybai 

nepateikė. 

Dėl minėtų priežasčių nebuvo galima patvirtinti Išlaidų sąmatų vykdymo balanse parodytų 

likučių tikrumo ir teisingumo. Atsisakyta pareikšti nuomonę apie finansinę atskaitomybę ir buvo 

numatyta audituoti Mokyklos finansinę atskaitomybę 2006 m.  
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 Dėl audito metu nustatytų klaidų, trūkumų bei neatitikimų pašalinimo Mokyklos 

direktoriui teikta 13 siūlymų. Dalis klaidų nebuvo ištaisyta ir lieka tikimybė, kad jos liko 2005 m. 

finansinėje atskaitomybėje.   

Vietos savivaldos administravimo auditas 

 

Asignavimų valdytojas 2005 m. audito 

nuomonė apie 

finansinę 

atskaitomybę 

2005 m. 

Asignavimų 

planas 

Savivaldybės 

2005 m. 

biudţeto proc. 

Kauno rajono savivaldybės 

administracijos buhalterinės 

apskaitos tarnyba 

neigiama 14206,2 13,9 

      Buhalterinės apskaitos tarnybos vedėjo nėra nuo 2004-08-15. Buhalterinės apskaitos 

tarnybos vedėjo nebuvimas kelia didelę riziką, kad apskaita tvarkoma ir biudžeto lėšos naudojamos 

nesilaikant teisės aktų reikalavimų. 

      Nustatyta, kad Savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos tarnyba: 

     – nesant išlaidų sąmatoje numatytų asignavimų, į Specialiojo daugiabučių namų 

savininkų bendrijų rėmimo fondą pervedė 56,0  tūkst. Lt, į Gyvenamųjų patalpų rėmimo fondą – 

20,0 tūkst. Lt;  

      – netvarkė kasinių išlaidų apskaitos pagal kiekvieną valstybės biudžeto specialiųjų 

tikslinių dotacijų lėšų atliekamą (perduotą savivaldybei) funkciją, biudžeto lėšų, programų funkciją.      

                     Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui teikta 15 siūlymų Buhalterinės 

apskaitos tarnybos veiklai gerinti. Savivaldybės administracija  pateikė ne visą informaciją apie 

neatitikimų pašalinimą Buhalterinės apskaitos tarnyboje.  

Savivaldybės įmonės Garliavos vaistinės finansinės atskaitomybės auditas 

 

Savivaldybės įmonės pavadinimas 2005 m. audito 

nuomonė apie 

finansinę 

atskaitomybę 

2005 m. 

Apyvarta  

2005 m. veiklos 

rezultatas 

+pelnas, 

 - nuostolis 

Garliavos vaistinė sąlyginė 1115,9 -3,1 

SĮ Garliavos vaistinė – 2005 m. finansinę veiklą baigė turėdama 3074 Lt grynojo nuostolio. 

Pagrindinė pardavimo apimties sumažėjimo priežastis – didelė konkurencija Garliavoje. Parengta ir 

pateikta finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada. Teikti 5 siūlymai veiklai gerinti. 

Rekomendacijos įgyvendintos. Taryba finansinę atskaitomybę patvirtino.  

Savivaldybės įmonės Vilkijos  vaistinės finansinės atskaitomybės auditas 

 

Savivaldybės įmonės pavadinimas 2005 m. audito 

nuomonė apie 

finansinę 

atskaitomybę 

2005 m. 

Apyvarta  

2005 m. veiklos 

rezultatas  

+pelnas, 

 - nuostolis  

SĮ Vilkijos  vaistinė sąlyginė 594,2 0 
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        SĮ Vilkijos vaistinė – 2005 m. finansinę veiklą baigė neturėdama nei pelno nei 

nuostolio. Parengta ir pateikta finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada. Teikti 5 siūlymai 

veiklai gerinti. Rekomendacijos įgyvendintos. Taryba finansinę atskaitomybę patvirtino. 

 Savivaldybės įmonės Raudondvario  vaistinės finansinės atskaitomybės auditas 

 

Savivaldybės įmonės pavadinimas 2005 m. audito 

nuomonė apie 

finansinę 

atskaitomybę 

2005 m. 

Apyvarta  

2005 m. veiklos 

rezultatas  

+pelnas, 

 - nuostolis  

SĮ Raudondvario   vaistinė Teigiama 

(besąlyginė) 

452,7 +2,6 

 SĮ Raudondvario vaistinė – 2005 m. finansinę veiklą baigė turėdama 2569 Lt grynojo 

pelno. Parengta ir pateikta finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada. Teiktas siūlymas 

įgyvendintas. Taryba finansinę atskaitomybę patvirtino.  

UAB ,,Gabuva“  finansinės atskaitomybės auditas 

 

Savivaldybės įmonės pavadinimas 2005 m. audito 

nuomonė apie 

finansinę 

atskaitomybę 

2005 m. 

Apyvarta  

2005 m. veiklos 

rezultatas  

+pelnas, 

 - nuostolis 

UAB ,,Gabuva“ sąlyginė 2501,0 -352,8 

UAB ,,Gabuva“ 2005 m. finansinę veiklą baigė turėdama 352787 Lt grynojo nuostolio. 

Teikta 10 siūlymų įmonės veiklai gerinti. Rekomendacijos įgyvendintos. Parengta finansinės 

atskaitomybės audito ataskaita ir pateikta finansinės atskaitomybės audito išvada. Taryba finansinę 

atskaitomybę patvirtino.  

UAB ,,Giraitės vandenys“  finansinės atskaitomybės auditas 

 

Savivaldybės įmonės pavadinimas 2005 m. audito 

nuomonė apie 

finansinę 

atskaitomybę 

2005 m. 

Apyvarta Lt 

2005 m. veiklos 

rezultatas Lt 

+pelnas, 

 - nuostolis 

UAB ,,Giraitės vandenys“ sąlyginė 3287,6 -300,3 

  UAB ,,Giraitės vandenys“ – 2005 m. finansinę veiklą baigė turėdama 300289 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. Teikta 11 siūlymų įmonės veiklai gerinti. Rekomendacijos įgyvendintos. Parengta 

ir pateikta finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada. Taryba finansinę atskaitomybę 

patvirtino.   

IV. VEIKLOS AUDITO SRITIS 

 

 Veiklos audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto viešojo ir vidaus 

administravimo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu, atskleisti veiklos 

tobulinimo galimybes. 
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 Atliktas Kelių fondo lėšų, skirtų 2006 m., panaudojimo vertinimas. Tinkamai atliktas 

veiklos auditas leidžia nustatyti veiklos problemas anksčiau, negu šios problemos gali paveikti 

veiklos efektyvumą. Veiklai gerinti teikti 5 siūlymai. Atsižvelgiant į Kelių ir transporto skyriaus 

vedėjo raštišką prašymą rekomendacijų įgyvendinimo terminas pratęstas.  

  

V.  KONTROLĖS FUNKCIJOS SRITIS 

 

 Atlikti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo, Specialiojo daugiabučių 

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

Privatizavimo fondo  lėšų tikrinimai. Teikti 12 siūlymų veiklai gerinti įgyvendinti.   

  Atliktas  Savivaldybės aplinkos rėmimo  specialiosios programos lėšų panaudojimo 

tikrinimas. Teikta išvada dėl SAARS programos lėšų panaudojimo ir 4 siūlymai. Rekomendacijos 

įgyvendintos. 

 Atliktas  Jaunimo politikos pagrindų 2005-2006 m. programai įgyvendinti skirtų lėšų 

panaudojimo tikrinimas. Teikta išvada dėl Jaunimo politikos programos lėšų panaudojimo ir 2 

siūlymai. Rekomendacijos įgyvendintos. 

 Atkreipiame dėmesį, kad fondų lėšos ne visada įsisavinamos, paliekami dideli likučiai. 

 

VI. KONTROLIERIAUS TARNYBOS REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

 Labai svarbi Tarnybos veiklos funkcijų dalis yra siūlymai, užtikrinantys Savivaldybės 

turto ir lėšų efektyvų, ekonomišką ir rezultatyvų panaudojimą, vidaus kontrolės sistemos veikimą. 

Tarnybos valstybės tarnautojai nuolatos stebėjo, kaip įgyvendinamos 2006 m. teiktos 

rekomendacijos. Asignavimų valdytojai į daugumą rekomendacijų informaciją 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 žodžiu priminė, kad nepateikiama informacija apie rekomendacijų įgyvendinimą. 

 Teikta 149 rekomendacijos. Informacija pateikta apie 106 rekomendacijų 

įgyvendinimą arba dalinį įgyvendinimą, tai sudaro 74 proc. visų teiktų rekomendacijų.   
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VII.  PILIEČIŲ SKUNDŲ, PRAŠYMŲ BEI  PAREIŠKIMŲ TYRIMAS  

 

 Piliečių skundus, prašymus bei pareiškimus Kontrolieriaus tarnyba tiria pagal savo 

kompetenciją. Ištirti 4 piliečių prašymai, piliečiams pateikti išsamūs atsakymai. 

 

VIII. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

 Šiandien Savivaldybės kontrolieriaus tarnybai keliami ypač aukšti profesinės 

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

gilinti žinias ir tobulinti įgūdžius. Savivaldybės kontrolieriaus tarnyboje 2006 m. dirbo penki 

valstybės tarnautojai. Visi Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos specialistai turi aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą. 2006 m. 258 akademinės valandos buvo skirtos kvalifikacijai kelti ir 

žinioms gilinti. Toliau tobulinama Valstybės kontrolės parengta audito metodika, ji pritaikoma 

Savivaldybėje. Dalyvaujame rengiamuose teminiuose posėdžiuose, kur sprendžiami svarbiausi 

klausimai ir dalijamasi darbo patirtimi. Sujungiame savo Tarnybos specialistų, Valstybės kontrolės 

žinias, aktyviai dalyvaujame susitikimuose su Valstybės kontrolės darbuotojais, Savivaldybių 

kontrolierių asociacijos darbe. 

 Tarnyba veiklai gerinti 2006 m. parengė Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 

tarnybos finansinio audito kokybės valdymo taisykles, Dokumentų rengimo, įforminimo, tvarkymo 

bei valdymo taisykles, Audito dokumentų rengimo, įforminimo ir tvarkymo taisykles. 

 Savivaldybės kontrolierius pastoviai dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose.

 Savivaldybės kontrolierius 2006 m. veiklos klausimais parengė 34 įsakymus ir 

pavedimus.  

 2006 m. atliktų finansinių auditų pagrindu priimtas vienas Savivaldybės kontrolieriaus 

tarnybos sprendimas dėl audito metu nustatytų reikšmingų teisės aktų pažeidimų Kauno rajono 

savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos tarnyboje.  

 Skundų dėl Tarnybos valstybės tarnautojų darbo ir elgesio negauta. 

 Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos specialistas protokoluoja Savivaldybės tarybos 

kontrolės komiteto posėdžius. 2006 m. įvyko 7 posėdžiai, surašyti posėdžių protokolai. Kontrolės 

komitetui pateikta informacija apie visus atliktus auditus ir tikrinimus. 

 

IX. RYŠIAI SU VISUOMENE 

  

 Nuolat buvo papildoma ir atnaujinama Kontrolieriaus tarnybos informacija Kauno 

rajono savivaldybės interneto svetainėje. Jos lankytojai galėjo susipažinti su atliktų tikrinimų ir 

auditų ataskaitomis, išvadomis. 
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X. KONTROLIERIAUS TARNYBOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 

 

 Finansinio audito strateginis tikslas – skatinti viešojo sektoriaus atskaitingumą, į 

rezultatus ir žmonių poreikius orientuotą valdymą, finansų valdymo ir kontrolės sistemos pažangą. 

 Kontrolieriaus tarnyba, siekdama finansinio audito strateginio tikslo, numatė 

finansinio audito įgyvendinimo priemonių kryptis: 

 1. Stiprinti finansinio audito nepriklausomumą; 

 2. Tobulinti  bendravimo santykius su audituojamais subjektais;  

 3. Gerinti finansinio audito kokybę.   

  

Savivaldybės kontrolierė                                                                              Vida Marta Kruopienė 

 


