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Europos Audito Rūmų narių delegacija stiprina partnerystės 
ryšius su Seimu, Vyriausybe ir Valstybės kontrole bei skatina 
Lietuvą kuo efektyviau panaudoti ES lėšas 

2014 m. rugsėjo 14–17 d. Lietuvoje lankysis aukšto lygio Europos Audito Rūmų 
delegacija, kuri susitiks su Seimo, Vyriausybės ir Valstybės kontrolės vadovais – 
pagrindiniais savo partneriais užtikrinant veiksmingą ES lėšų naudojimą ir kontrolę 
Lietuvoje. 

Lietuva yra pirmoji iš ES šalių, kuriose Europos Audito Rūmai planuoja lankytis glaudinant ryšius 
su nacionalinėmis valdžios institucijomis. Delegacija, vadovaujama Rūmų pirmininko Vitor 
Caldeira, susitiks su Seimo Pirmininke, Seimo komitetų vadovais, Ministru Pirmininku, finansų, 
ūkio ir žemės ūkio ministrais, Lietuvos banko valdybos pirmininku ir Valstybės kontroliere. 
Susitikimų tikslas – aptarti, kaip Europos Sąjungoje pagerinti atskaitomybę prieš piliečius, kaip ES 
skiriamomis lėšomis sukurti prielaidas fiskaliniam tvarumui ir ekonomikos augimui.  

Vizito metu Audito Rūmų delegacija dalyvaus Seime rengiamoje konferencijoje „Iššūkiai 
atskaitomybei ir viešajam auditui“. Su vykdomąja valdžia delegacija aptars finansų ir ekonomikos 
valdymo iššūkius, taip pat rizikas ir naudą, kurią Lietuva gaus 2015 m. sausio 1 d. prisijungusi prie 
euro zonos. Numatyti ir vizitai į ES lėšomis finansuojamus projektus Vilniuje ir Kaune. 

„Lietuvoje keisimės įžvalgomis, kaip stiprinti atskaitomybę, kad Europos Sąjungos ekonomikos 

augimo ir darbo vietų kūrimo strategija „Europa 2020“ padėtų tvariam ES, o ir Lietuvos augimui“, 
– prieš prasidedant vizitui pareiškė Vitor Caldeira.  

Anot Rasos Budbergytės, Europos Audito Rūmų narės „Labai svarbu, kad ateityje ne tik Komisija, 

bet ir valstybės narės – kadangi būtent jos yra atsakingos ir atskaitingos už 80 % išleidžiamų ES 

lėšų – siektų maksimalių rezultatų . Lietuva, kur ES lėšos sudaro reikšmingą viešųjų finansų dalį, 

privalo mažinti socialinę atskirtį ir nedarbą bei vykdyti kitas svarbias struktūrines reformas 

pensijų, švietimo ir sveikatos srityse. 2014–2020 metams numatytas finansavimas iš ES fondų 

suteikia unikalią galimybę šiuos tikslus pasiekti, tačiau yra būtina, kad Lietuvos institucijos 

neatidėliotinai ir ryžtingai gerintų viešųjų išlaidų kokybę, atiduodant pirmenybę rezultatams, o ne 

tik lėšų įsisavinimui“. 
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Pastabos leidėjams: 

Europos Audito Rūmų misija yra padėti gerinti ES finansų valdymą, skatinti atskaitomybę ir 
skaidrumą bei atlikti nepriklausomo Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojo vaidmenį.  

Audito Rūmai neseniai paskelbė ES atskaitomybės ir viešojo audito mechanizmų peržiūrą, kurioje 
ragina ES pagerinti savo finansinę atskaitomybę piliečiams. Audito Rūmų nuomone, ES turėtų 
sustiprinti ryšius tarp viešųjų finansų valdytojų, parlamentų ir viešojo sektoriaus auditorių tiek 
Europos Sąjungoje, tiek valstybėse narėse. 

Žurnalistams: 

Pasibaigus susitikimams su Seimo Pirmininke Loreta Graužiniene ir Ministru Pirmininku Algirdu 
Butkevičiumi, įvyks susitikimai su spaudos atstovais. Kviečiame dalyvauti!  

Pirmadienį, rugsėjo 15 d., 13.30 val. įvyksiančioje spaudos konferencijoje dalyvaus Ministras 
Pirmininkas Algirdas Butkevičius, finansų ministras Rimantas Šadžius, Audito Rūmų pirmininkas 
Vitor Caldeira ir Audito Rūmų narė Rasa Budbergytė.  

Antradienį, rugsėjo 16 d., 10.30 val. įvyksiančiame spaudos bryfinge dalyvaus Seimo Pirmininkė 
Loreta Graužinienė ir Europos Audito Rūmų pirmininkas Vitor Caldeira. 

 

 

 


