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 1. Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kontrolės ir audito tarnyba, 

vykdydama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo1, Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo2 ir Savivaldybės tarybos 

veiklos reglamento3 nuostatas ir savo nuostatus4, atliko Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 

turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2009 metais ataskaitos (toliau – Ataskaita) 

vertinimą ir suplanuotus išorės auditus. Ataskaitos vertinimo ir auditų pagrindinis tikslas − 

nustatyti, ar Ataskaita parengta pagal Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės tarybos teisės aktų 

reikalavimus, nustatytus Ataskaitos rengimui. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą 

už Ataskaitos parengimą ir pateikimą Savivaldybės tarybai yra atsakinga Savivaldybės 

administracija (toliau – Administracija). Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ir 

įstatymą ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, Savivaldybės kontrolieriaus pareiga pateikti 

Savivaldybės tarybai išvadą dėl Ataskaitos (toliau – Išvada). 

 2. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba Ataskaitos vertinimą ir auditus atliko pagal 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ir Valstybinio audito reikalavimus5. 

Ataskaitos vertinimą ir auditus suplanavome ir atlikome taip, kad turėtume pakankamą pagrindą 

nuomonei pareikšti, išskyrus tai, kad buvo atlikta ne visų Savivaldybės asignavimų valdytojų 

                                                
1 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr.113-4290). 
2 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002,                  
Nr. 60-2412).  
3 Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas patvirtintas Savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimu Nr. TS-45.  
4 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai patvirtinti Savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. TS-395. 
5 Valstybinio audito reikalavimai (Žin., 2002, Nr. 20-790; 2003, Nr. 10-388; 2004, Nr. 14-440; 2006, Nr. 16-581). 
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finansinių ataskaitų auditai. Įvertinome, ar Ataskaita reikšmingais atžvilgiais parengta pagal teisės 

aktų reikalavimus, reglamentuojančius Ataskaitos sudarymą, ar joje nėra reikšmingų iškraipymų, 

lyginant Ataskaitos duomenis su Administracijos tvarkomais duomenimis, naudojamais Ataskaitai 

parengti. Įvertinome Ataskaitos parengimo teisinės bazės pokyčius, sudarymo šaltinius ir metodus. 

Mes tikime, kad atliktas Ataskaitos vertinimas ir auditai suteikia pakankamą pagrindą mūsų 

nuomonei pareikšti.  

 3. Ataskaitos duomenyse yra netikslumų, o Ataskaitos vertinimo ir finansinių auditų 

metu buvo nustatyta klaidų ir nebuvo patvirtinta dalis Ataskaitos duomenų. Savivaldybėje 

nenustatyta Ataskaitos sudėtis ir sudarymo tvarka. Administracijos pasirinkti Ataskaitos sudarymo 

metodai ir šaltiniai yra nepakankami, jie neužtikrina, kad Ataskaitoje bus pateikti visi reikiami 

duomenys (žr. Išvados 2 priedą).  

 4. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuomone, išskyrus 3 pastraipoje pateiktas 

pastabas ir jų poveikį, 2009 metų Ataskaita kitais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo bei  

Savivaldybės tarybos veiklos reglamento reikalavimus, nustatytus Ataskaitos sudarymui, joje nėra 

reikšmingų iškraipymų, lyginant su Savivaldybės administracijos tvarkomais duomenimis, iš kurių 

Ataskaita buvo sudaryta. 

 Išvada turi 4 priedus. Juose pateikiama Išvadą pagrindžianti informacija ir 

rekomendacija Administracijai.  

 

Savivaldybės kontrolierė 

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja 

                                  Vida Marta Kruopienė 

                                  Marija Pasiaurienė 
 

 

 


