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Kaunas 

 

 Vertinome Kauno rajono savivaldybės 2010  m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 

duomenis, Savivaldybės 2010 m. lėšų naudojimo ir disponavimo jomis teisėtumą ir jų 

naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams. Kauno rajono savivaldybės administracija 

Savivaldybės 2010  m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį Kontrolės ir audito tarnybai 

pateikė 2011 m. kovo 25 d., Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 2011 m. vasario 23 d. 

raštu Nr. Sd-462. 

Kauno rajono savivaldybės administracijos vadovas yra atsakingas už finansinių 

ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų parengimą ir 

pateikimą, Savivaldybės lėšų naudojimo ir disponavimo jomis teisėtumą ir jų naudojimą 

įstatymų nustatytiems tikslams.  

Tarnybos pareiga, remiantis atlikto vertinimo duomenimis, pareikšti nuomonę dėl 

finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų duomenų bei Savivaldybės 

lėšų naudojimo ir disponavimo jomis teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems 

tikslams. 

Pareikšti nuomonę apie metinių finansinių ataskaitų (Finansinės būklės, Veiklos 

rezultatų, Pinigų srautų, Grynojo turto pokyčių) ir Aiškinamojo rašto negalėjome dėl 

objektyvių priežasčių. 

Vertinimą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, kad 

vertinimą turime planuoti ir atlikti taip, kad būtų laiduojamas finansinių ir biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų duomenų tinkamas ir teisingas pateikimas, Savivaldybės 

lėšų naudojimo ir disponavimo jomis teisėtumas ir jų naudojimas įstatymų nustatytiems 

tikslams.  
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Vertinimo metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Kauno rajono savivaldybės  

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimą ir pateikimą, Savivaldybės lėšų naudojimą ir 

disponavimą jomis, teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams.  

 Tikime, kad atliktas vertinimas suteikia tinkamą pagrindą Tarnybos nuomonei 

pareikšti.  

Tarnybos nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą 

sudarantys dalykai, Kauno rajono savivaldybės 2010 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šių ataskaitų sudarymą. 

Tarnybos nuomone, Kauno rajono savivaldybė visais reikšmingais atžvilgiais 2010  m. 

Savivaldybės lėšas ir turtą valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų 

nustatytiems tikslams. 

Vertinimo išvada pateikiama kartu su Vertinimo ataskaita.  

  

  

Savivaldybės kontrolierė          Vida Marta Kruopienė 


