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ĮVADINĖ DALIS 

 

Savivaldybės kontrolės ir audito institucijos vaidmuo 

 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 73 patvirtinti 

Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos nuostatai apibrėžia, kad  

 

     Savivaldybės kontrolierius (Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba) yra rajono Savivaldybės 

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

rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės 

biudžetas. 

 

  

 Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnis apibrėžia, kad 

 

 

     Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolieriaus tarnyba) atlieka finansinį ir veiklos 

auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose bei Savivaldybės 

kontroliuojamose įmonėse. Tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia 

Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateiktos tvirtinti metinės biudžeto įvykdymo apyskaitos. 

 

 Savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolieriaus tarnybos) atliekamo audito išorinę 

peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė. 

 Biudžeto sandaros įstatymo 37 straipsnis apibrėžia, kad  

 

  

 Savivaldybių biudžetų vykdymo, savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų programų 

sąmatų, savivaldybių biudžetų lėšų apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditą atlieka savivaldybių 

kontrolierių tarnybos. 
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 Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 17 straipsnis apibrėžia, kad 

  

 Savivaldybės įmonės metinę finansinę atskaitomybę turi patikrinti savivaldybės kontrolės ir 

audito institucija. 

  

 Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 

straipsnis ir Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnis apibrėžia, kad 

  

 Savivaldybės kontrolierius (kontrolieriaus tarnyba) pateikia Savivaldybės tarybai (Tarybos 

nustatyta tvarka bei terminais) išvadą dėl ataskaitos apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį 

turtą bei patikėjimo teise valdomą valstybės turtą.    

   

 

KONTROLIERIAUS TARNYBOS VEIKLOS VEIKSMINGUMAS 

  

 Viena iš veiksmingų kontrolės priemonių yra Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 

tarnybos (toliau – Tarnybos) audito veikla. Siekdama įgyvendinti strateginius tikslus, Tarnyba  

bendradarbiauja su Kauno rajono meru, Savivaldybės administracija, Savivaldybės tarybos 

Kontrolės komitetu.  

 Tarnyba teikia Kauno rajono merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, audituojamų 

Savivaldybės administravimo subjektų ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovams išvadas, 

ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio audito metu nustatytų ir nepašalintų 

teisės aktų pažeidimų.  

  Kontrolės komitetui teikiama informacija apie atlikto audito rezultatus, teikiamos išvados 

dėl metinės biudžeto vykdymo ataskaitos ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir 

patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų.  

 Pradėjus taikyti Valstybinio audito reikalavimus, iš esmės pasikeitė ir pagrindinis audito 

tikslas. 

 Esminiai kontrolės ir audito skirtumai yra: kontrolės tikslas – trūkumų paieška, jos metu 

konstatuojami įvykę faktai ir padariniai,  audito tikslas – imtis prevencijos ir koreguojamųjų 

priemonių, kad klaidų ir pažeidimų atsiradimo rizika būtų kuo mažesnė.  Audito užduotis – ne tik 

ieškoti klaidų ir pažeidimų, bet ir padėti gerinti biudžeto lėšų panaudojimo skaidrumą ir 

atskaitingumą, racionalų finansų valdymą ir patikimą kontrolę.  

 2004 m. atliekamo audito metu buvo teikiamos rekomendacijos, kurios įpareigojo 

įstaigos vadovus sukurti kontrolės procedūrų ir parengti atitinkamus tvarkomuosius dokumentus, 
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kurie sustiprintų vidaus kontrolę, užtikrintų teisingą, racionalų gautų asignavimų, turto panaudojimą 

ir valdymą. 

 Siekiama sukurti ilgalaikius, abipusiu suinteresuotumu ir pasitikėjimu pagrįstus 

santykius ir pagilinti vadovų suvokimą apie kontrolės aplinką, padėti jiems suprasti rizikos 

vertinimo  reikšmę siekiant institucijos tikslų ir užtikrinant Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto 

naudojimo efektyvumą. Tose įstaigose, kuriose vidaus kontrolė veikia veiksmingai, gerokai 

sumažėja atliekamo audito apimtis. Nauda Savivaldybės biudžetui akivaizdi – užtikrinamas taupus 

ir teisėtas Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimas, kartu mažėja ir audito sąnaudos. 

 

Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos strateginiai tikslai 

 

1. Didinti finansinio ir veiklos audito efektyvumą. 

2. Skatinti pažangų finansų valdymo ir kontrolės sistemų diegimą viešajame sektoriuje. 

3. Skatinti rezultatyvų turto valdymą. 

 

Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos audito mastas 
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AUDITAS, KITA VEIKLA 

 

 Tarnybos 2004 m. veiklos planas patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus 2004 m. vasario 2 

d. įsakymu Nr. 1 – 5. Veiklos planui pritarė Tarybos kontrolės komitetas 2004-02-02 posėdyje. 

 Vadovaujantis planu atlikta: 

 * trijų SĮ (Garliavos, Vilkijos, Raudondvario vaistinių) ir dviejų UAB (,,Giraitės vandenys“, 

,,Gabuva“) 2003 m. finansinis auditas, pareikštos penkios nuomonės dėl finansinės atskaitomybės. 

 * Alšėnų, Rokų, Užliedžių ir Vandžiogalos seniūnijų 2003 m. inventorizacijų dokumentų 

įforminimo auditas.  

 * Rugpjūčio mėnesį pradėtas ir iki 2005 m. balandžio mėn. planuojamas baigti Rokų 

seniūnijos, Domeikavos vidurinės mokyklos, Kultūros, švietimo ir sporto, Statybos ir komunalinio 

ūkio skyrių finansinis auditas. Surašytos tarpinės ataskaitos.  

 * Parengtos privalomosios išvados: 

 – Dėl Kauno rajono savivaldybės 2003 m. biudžeto įvykdymo apyskaitos. 

 – Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo 

valstybės turto 2003 m. ataskaitos. Tam tikslui buvo atliktas ir Savivaldybės ilgalaikio turto 

įsigijimo ir nurašymo teisėtumo 2003 m. auditas. 

        * Atlikti tikrinimai: 

 – Vilkijos apylinkių seniūnijos kasininkės P. Stumbrienės veikla. Tikrinimo medžiaga buvo 

perduota teisėsaugos organams, iškelta baudžiamoji byla. 

 – Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens 

telkinius 2004 m. surinkimas. 

 – Lėšų, gautų projektui ,,Muniškių socialinių paslaugų centras“, panaudojimas ir projekto 

tikslų  ir uždavinių įgyvendinimas. 

 – Kulautuvos ir Babtų seniūnijose organizuotų švenčių metu panaudotų lėšų pagrįstumas. 

 * Tarnyba pareiškė nuomonę Dėl Kauno rajono savivaldybės 2004 m. paskolos ėmimo 

galimybių. 

 * Ištirti Tarybos nario A. Orlausko ir gyventojų skundai. Atlikus skundų tikrinimą, į 

Savivaldybės biudžetą buvo grąžinta 1,5 tūkst. Lt.   

 * Tarnyba atliko prevencinį tikrinimą – Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšų 

nepanaudoto likučio 2004-10-01.  

 Iš viso atlikta 20 įvairios paskirties tikrinimo ir audito atvejų. Bendroje tikrinimo ir audito 

struktūroje finansinis auditas sudaro 50 proc. atliktų ir atliekamų darbų apimties, išvados dėl 

biudžeto įvykdymo apyskaitos ir dėl turto ataskaitų – 10 proc., veiklos tikrinimo – 20 proc. ir kita – 

20 proc.  
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 Darbų paskirstymas procentais pavaizduotas diagramoje 
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 Finansinio audito metu buvo tikrinami ne skirtingi audituojamojo subjekto veiklos  

ypatumai, o renkami įrodymai, leidžiantys pareikšti pagrįstą nuomonę apie tai, ar finansinė 

atskaitomybė parodo tikrą ir teisingą įstaigos finansinę būklę, ir ar audituojamo subjekto ūkinės 

operacijos buvo vykdomos laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. 

 Pagal jau minėtus reikalavimus auditorius finansinio audito ataskaitą parengia ir pateikia 

audituojamam subjektui per 60 kalendorinių dienų po to, kai šis subjektas pateikia steigėjui metinę 

finansinę atskaitomybę, o finansinio audito išvada pateikiama dar po 10 kalendorinių dienų. 

 Audito procesas dar nėra baigtas, tačiau išankstinis tyrimas, kuris apėmė  2004 m. sausio – 

gruodžio mėnesius, yra baigtas. Vadovams buvo pateikti raštai dėl nustatytų klaidų ir neatitikimų 

pašalinimo. Per nustatytą terminą jie pateikė informaciją apie priimtas priemones.  

 Atlikdami finansinių ataskaitinių metų auditą pastebėjome, kad įstaigos vadovui  teikiant 

pastabas ir rekomendacijas, klaidos ir trūkumai dažniausiai yra ištaisomi, siekiant pagerinti veiklos 

rodiklius ir savo institucijos įvaizdį. Informacija apie teiktas rekomendacijas, trūkumų pašalinimą ir 

klaidų ištaisymą pateikta veiklos ataskaitos Kontrolieriaus tarnybos rekomendacijų įgyvendinimo 

dalyje.  

 Apibendrindami veiklos rezultatus, nustatytus teisės aktų neatitikimo atvejus, galime teigti, 

kad subjektai dažniausiai nesilaikė teisės aktų reglamentuojančių:  

 buhalterinę apskaitą  –  (13 proc.)  

 viešąjį pirkimą –  (3 proc.) 

 darbo santykius, personalo politiką – (10 proc.) 

 biudžeto sudarymą ir vykdymą – (3 proc.)  

 ilgalaikio turto apskaitą ir nurašymą – (7 proc.) 

 inventorizacijos atlikimą – (32 proc.) 

 kasos darbo organizavimą – (6 proc.) 
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 raštvedybą – (13 proc.) 

 kitą  – (13 proc.).    

             

Teisės aktų neatitikimo atvejų diagrama (procentais) 
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 Įstaigose vyrauja inventorizacijos taisyklių, buhalterinės apskaitos vedimo, raštvedybos 

taisyklių, ilgalaikio turto apskaitos ir nurašymo tvarkos neatitikimo atvejai, kai neteisingai arba 

formaliai vykdoma inventorizacija,  nesilaikoma ilgalaikio, trumpalaikio turto ir medžiagų apskaitos 

tvarkos ir kita.  

 Nesilaikoma inventorizacijos taisyklių reikalavimų UAB ,,Giraitės vandenys“,        UAB 

,,Gabuva“, Domeikavos vidurinėje mokykloje, Rokų, Alšėnų, Vandžiogalos,  Užliedžių seniūnijose.   

 Vertindami vykdomą personalo politiką, pastebėjome, kad vis dar dažni atvejai, kai 

nesilaikoma Darbo kodekso reikalavimų sudarant darbo sutartis, neišsamiai parengiami darbuotojų 

pareigybių aprašymai ar pareiginiai nuostatai, nenurodoma darbuotojų pareigos, atsakomybė, 

pavaldumas, nerūpestingai pildomas Darbo sutarčių registravimo žurnalas. Šie dalykai nustatyti 

UAB ,,Gabuva“, Rokų seniūnijoje, Domeikavos vidurinėje mokykloje. 

 Kulautuvos seniūnija 2004 m. nesilaikė Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, Kauno rajono savivaldybės tarybos 

patvirtintos biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos reikalavimų, pažeidė finansinę drausmę ir 

biudžeto lėšas 5,0 tūkst. Lt naudojo ne pagal tikslinę paskirtį. Seniūnija į Savivaldybės biudžetą 

grąžino 5 tūkst. Lt. 

 2004 m. buvo atliktas tikrinimas Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšų nepanaudoto 

likučio 2004-10-01. Buvo nustatyti netekusieji tikslinės paskirties asignavimai seniūnijose – 194,9 

tūkst. Lt, kurie Savivaldybės tarybos sprendimu buvo perskirstyti ir panaudoti Savivaldybės 
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administracijos ir švietimo įstaigų kredito įskolai dengti ir darbo užmokesčiui už gruodžio mėnesį 

mokėti. 

 Nemažai pažeidimų nustatyta turto apskaitos, valdymo ir disponavimo srityje. Audito metu 

nustatyta neužpajamuoto ilgalaikio turto už 121, 2 tūkst. Lt ir be pagrindo į apskaitą įtraukto 

ilgalaikio turto už 578,7 tūkst. Lt (seniūnijos pajamavo gautą informaciją apie atliktus kelių 

remonto darbus). Kauno rajono savivaldybės administracijos pateiktose ataskaitose apie 2003 m.  

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir patikėjimo teise valdomą valstybės turtą   

nustatyta finansinio turto ir įsipareigojimų neatitikimo. Duomenys viršijo reikšmingumo sumas ir 

toleruotiną klaidą. Dėl šių dalykų buvo siūloma tikslinti Savivaldybės turto 2003 m. ataskaitą VT – 

02 ir Valstybės turto 2003 m. ataskaitą  VT – 01. Ataskaitos buvo patikslintos. Pateikus ataskaitą  

administracija į Savivaldybės biudžetą grąžino 14,5 tūkst. Lt. 

 2004 m. iš viso į Savivaldybės biudžetą grąžinta netekusieji tikslinės paskirties asignavimai 

- 215,9 tūkst. Lt. Pinigai buvo panaudoti svarbiausioms Savivaldybės reikmėms (kredito įskolai 

dengti, darbo užmokesčiui mokėti). 

  2004 m. audituotų asignavimų valdytojų skaičius sudaro 10 proc. visų Savivaldybės 

biudžeto asignavimų valdytojų skaičiaus. Audituotuose subjektuose nustačius šiurkščių pažeidimų 

ar klaidų, apie tai informuojamas Savivaldybės administracijos direktorius.  

 2004 m. buvo parengti ir Tarybos patvirtinti naujos redakcijos Tarnybos veiklos nuostatai. 

Savivaldybės kontrolieriaus įsakymais patvirtinta Tarnybos ilgalaikė veiklos programa, Piliečių ir 

kitų asmenų aptarnavimo ir informacijos teikimo Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 

tarnyboje taisyklės, patikslinti Tarnybos darbuotojų pareigybių aprašymai. 

 Tarnyba 2004 m. vykdė susirašinėjimą su Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo 

ir savivaldybių komitetu ir Vidaus reikalų ministerija dėl Administracinio teisių pažeidimo kodekso 

188
12

 straipsnio taikymo Savivaldybės kontrolieriaus tarnyboje. Atsakymai su paaiškinimais gauti. 

 

KONTROLIERIAUS TARNYBOS REKOMENDACIJŲ  

ĮGYVENDINIMAS 

 

 Atlikdami auditą pastebėjome, kad atliekant praėjusio laikotarpio tikrinimą (auditą), 

pasikeitus finansiniams metams, tema tampa  neaktuali, arba tiesiog praėjusio laikotarpio 

netikslumų ištaisyti negalima. Atliekant auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus, rezultatai yra 

geresni, didelė dalis klaidų taisoma audito metu. Ne visos rekomendacijos įgyvendintos ar trūkumai 

dėl gautų tarpinių atsakymų pašalinti. Kai kurioms problemoms išspręsti reikia ir laiko, ir 

papildomų išlaidų. Tačiau pasitaikė atvejų, kai nebuvo ieškoma galimybės rekomendacijas 

įgyvendinti.  
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 Audituojant, tikrinant įstaigas, pateikiant išvadas dėl Savivaldybės 2003 m. biudžeto 

įvykdymo apyskaitos, Savivaldybės turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto buvo nustatyta 

apie 30 teisės aktų nesilaikymo ir klaidų atvejų. Dėl nustatytų teisės aktų trūkumų pašalinimo ir 

klaidų ištaisymo teiktos 138 rekomendacijos, iš jų: įvykdytos – 118, iš dalies įvykdyta – 9, 

atsakymas nebuvo būtinas 5 rekomendacijoms, tik į problemas bus atkreiptas dėmesys kito audito 

metu, neatsakyta į 6 rekomendacijas ir priežastys nepaaiškintos. Tokie dalykai yra nepateisinami.  

 Baigus auditą, pradėtą 2004 m., įstaigoms bus parengtos rekomendacijos dėl nustatytų  

pagrindinių klaidų ir pažeidimų pašalinimo, tai yra bus atliekama veikla po audito. 

 

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 2004 m. dirbo keturi valstybės tarnautojai. 

Tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 117, laimėjus konkursą buvo priimtas Savivaldybės 

kontrolierius. 2005 m. konkurso būdu į tarnybą priimtas penktas darbuotojas. Visi Savivaldybės 

kontrolieriaus tarnybos specialistai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą.    2004 m. 312  

akademinių valandų buvo skirta kvalifikacijai kelti ir žinioms gilinti. 

Išklausytų seminarų temų valandų paskirstymas procentais pavaizduotas diagramoje 
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 Finansinio audito temai skirta 47 proc. viso kvalifikacijos tobulinimo laiko; 

 Audito vykdymo temai – 35 proc.; 

 Viešiesiems pirkimams reglamentuoti – 3 proc.; 

 Biudžetinių įstaigų apskaitos aktualijoms –12 proc.; 

 Korupcijos prevencijai – 3 proc. 

 Toliau tobulinama Valstybės kontrolės parengta audito metodika, ji pritaikoma 

Savivaldybėje. Apskrityse koordinatoriai rengia teminius posėdžius, kur sprendžiami svarbiausi  

klausimai ir vyksta pasidalijimas darbo patirtimi. Sujungiame savo Tarnybos specialistų, Valstybės 
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kontrolės, Specialiųjų tyrimų tarnybos teorines ir praktines žinias, aktyviai dalyvaujame 

susitikimuose su Valstybės kontrole ir Savivaldybių kontrolierių asociacijos darbe. 

 2004 m. Savivaldybės biudžete Savivaldybės kontrolieriaus tarnybai buvo patvirtinta atskira 

išlaidų sąmata. 

 Skundų dėl Tarnybos valstybės tarnautojų darbo negauta. 

 Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos specialistas protokoluoja Savivaldybės tarybos 

kontrolės komiteto posėdžius. 2004 m. įvyko 7 posėdžiai ir surašyti posėdžių protokolai. 

 Reikia pasidžiaugti, kad Savivaldybės administracija 2004 m. rugpjūčio mėnesį  visus 

Tarnybos valstybės tarnautojus aprūpino naujais kompiuteriais,  naujai įrengė darbo vietas. Tikimės, 

kad  šie pokyčiai turės įtakos ir  darbo kokybei, ir įvaizdžiui. 

  

__________________________ 

 

  

  

 

  

 

 

 

 


