
 
P R I E D A I 

 
 

 Pasvalio rajono savivaldybės 
 kontrolės ir audito tarnybos 
2011 metų veiklos ataskaitos  

1 priedas 
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI, REGLAMENTUOJANTYS 
 SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS KOMPETENCIJĄ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                               

  
                                                                                 
 
 

 

 

 
LR Vietos savivaldos 
įstatymas 
 

Atlieka išorės finansinį ir  veiklos auditą: 
-kiekvienais metais rengia ir teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei 
nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos; 
-kiekvienais metais rengia ir savivaldybės tarybai teikia išvadą dėl patikėjimo teise 
valdomo valstybės turto ataskaitos; 
-kiekvienais metais rengia ir teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti 
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, metinio savivaldybės finansinių ataskaitų 
rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo; 
-rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikiamas išvadas dėl 
savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų 
suteikimo, laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas 
paskolas; 
-rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, 
suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir 
pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius konkurso 
etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos 
sutarties projektui; 
-atlieka savivaldybės biudžeto ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą; 
-rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl 
skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės 
ir finansinės būklės, taip pat dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir 
valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų 
grąžinimo; 

-rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, 
suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir 
pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas; savivaldybės 
tarybai nustačius viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl 
partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, iki partnerystės su privačiais subjektais 
sutarties pasirašymo rengia išvadas galutiniam partnerystės su privačiais subjektais 
sutarties projektui; 

 
LR Viešojo 
administravimo  
įstatymas 

 
- vertina viešojo administravimo subjekto administracinės veiklos kokybę ir efektyvumą, taip 
pat vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos patikimumą; 
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LR Biudžeto sandaros 
įstatymas 

-atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo auditą; 
-atlieka savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų sąmatų, savivaldybės biudžeto 
lėšų apskaitos auditą; 
-atlieka savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą; 

LR Viešojo sektoriaus 
atskaitomybės 
įstatymas 

-atlieka viešojo sektoriaus subjektų metinių ataskaitų ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių 
auditą; 
-atlieka viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditą; 

LR Valstybės ir 
savivaldybių turto 
valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo 
įstatymas 

-kontroliuoja savivaldybės turto apskaitą, valdymą, naudojimą ir disponavimą juo; 
-kasmet pateikia savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 
turto ataskaitos; 
-kasmet pateikia savivaldybės tarybai išvadą dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto 
ataskaitos; 

LR Koncesijų įstatymas -tikrina teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės lėšų ir turto, reikalingų koncesijų sutartims 
įgyvendinti, panaudojimą, taip pat koncesijos sutarčių sudarymą ir įgyvendinimą; 

LR Viešųjų įstaigų 
įstatymas -turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti viešosios įstaigos veiklą; 

LR Investicijų įstatymas 
-tikrina teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės lėšų ir turto, reikalingų valdžios ir privataus 
subjektų partnerystės sutarčiai įgyvendinti, panaudojimą, taip pat valdžios ir privataus 
subjektų partnerystės sutarčių sudarymą ir įgyvendinimą; 

LR Rinkliavų įstatymas -kontroliuoja vietinių rinkliavų rinkimą. 

 


