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Europos Audito Rūmų vertimo į lietuvių k. gairės 
Atnaujinta: 2021 m. kovo 22 d. 

1) Audito Rūmų vertimo stilius iš esmės atitinka visų Europos Sąjungos institucijų 
vertimo stilių. Audito Rūmai vadovaujasi šiais dokumentais ir duomenų bazėmis: 

o Lietuvos terminų banku; 

o Pasaulio vietovardžių žodynu; 

o Institucijų leidinių rengimo vadovu; 

o Europos Sąjungos institucijų vertimo į lietuvių kalbą vadovu, įskaitant jo antrą 
dalį dėl kalbos taisyklingumo; 

o IATE terminų duomenų baze. 

2) Audito Rūmų dokumentuose taikomos stiliaus taisyklės: 

a) Pabaigos ar puslapio išnašose pateiktose bibliografinėse nuorodose autorių 
pavardės neadaptuojamos ir negramatinamos, mažiau žinomų institucijų, 
taip pat leidinių ar jų dalių pavadinimai neverčiami ir nepateikiamas jų 
vertimas skliausteliuose. Leidinio pavadinimas išverčiamas į lietuvių kalbą tik 
jei tas leidinys yra paskelbtas ir lietuvių kalba. 

b) Pagrindiniame tekste pateiktos bibliografinės nuorodos išverčiamos į lietuvių 
kalbą, skliausteliuose gali būti pateikiamos nuorodos originalo kalba. 

c) Dokumentų, pateiktų domene europa.eu, nuorodų adresai lokalizuojami, kai 
tai įmanoma padaryti pakeitus kalbos kodą. Vertėjai turi patikrinti, ar taip 
lokalizuotos nuorodos veikia. 

d) Projektų pavadinimai prieduose ir lentelėse neverčiami ir paliekami taip, kaip 
pateikta originaliame tekste. 

e) Audite dalyvavusių asmenų asmenvardžiai neadaptuojami ir negramatinami. 
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f) Dokumentų pavadinime esantys dvitaškiai išlaikomi, kai dvitaškio skiriamos 
antraštės dalys nelygiavertės (pavyzdžiui, Specialioji ataskaita Nr. 31/2018 
„Gyvūnų gerovė Europos Sąjungoje: atotrūkio tarp toli siekiančių tikslų ir 
praktinio įgyvendinimo panaikinimas“). 

g) Dokumentuose pateiktuose žodynėliuose bei akronimų ir santrumpų 
paaiškinimuose dvitaškiai nekeičiami brūkšniais. 

h) Dokumentų rišlaus teksto pastraipos („paragraph“) vadinamos „dalimis“. 

i) Paveikslai vadinami „diagramomis“ („figure“) ir „paveikslais“ („picture“). Dėl 
nuoseklumo „figure“ verčiama „diagrama“ ir tais atvejais, kai dokumente 
pateikiama kita vaizdinė informacija. 

j) „Box“ verčiama „langelis“. 

k) Rišliame tekste sumos netrumpinamos: „milijonai eurų“, „milijardai 
eurų“ (ne „mln. EUR“, „mlrd. EUR“). 

l) „e. g.“, „for instance“, „for example“ verčiama „pavyzdžiui“ (ne santrumpa 
„pvz.“). 

m) Procentai žymimi simboliu „%“ (ne santrumpa „proc.“). 

n) Lentelių eilučių ir stulpelių antraštiniuose langeliuose metų santrumpa 
„m.“ nerašoma. 

3) Audito Rūmų bendrosios sąvokos: 

the Court, the Court of Auditors Audito Rūmai 

ECA Rišliame tekste: 
Audito Rūmai 

Rišliame tekste, siekiant išvengti 
supainiojimo su konkrečių valstybių narių 
audito institucijomis: 
Europos Audito Rūmai 

Lentelėse, diagramose ar kitur taupant 
vietą arba kai kalbama apie kitas 
(konkrečių valstybių narių) audito 
institucijas: 
EAR 

national audit authorities,  
national audit offices; 
supreme audit institutions; 

SAIs 

nacionalinės audito institucijos; 

aukščiausiosios audito institucijos; 

AAI 
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auditee,  
audited entity 

audituojamas subjektas 

risks rizikos (daugiskaita) 

sample; 

to sample 

imtis (pavyzdžiui, atrinktų projektų imtis); 

sudaryti imtį 

selection; 

 

 
to select (projects); 

random selection 

Pavyzdžių atrinkimo veiksmas: 
atranka 
Pavyzdžių visumos prasme: 
imtis; 

atrinkti (projektus);  

atsitiktinė atranka; 
atsitiktinė imtis 

audit planning memorandum audito planavimo memorandumas 

(audit) evidence; 
documentary evidence; 
oral evidence; 
limited evidence; 
supporting evidence 

(audito) įrodymai; 
dokumentiniai įrodymai; 
sakytiniai įrodymai; 
riboti įrodymai; 
patvirtinamieji įrodymai 

(audit) findings (audito metu) nustatyti faktai 

(audit) observations (audito) pastabos 

(audit) recommendations (audito) rekomendacijos 

performance Audito srityje: 
veiksmingumas (t. y. bendrasis 
veiksmingumas, kuris apima 
ekonomiškumą (economy), efektyvumą 
(efficiency) ir veiksmingumą / 
rezultatyvumą (effectiveness) 

effectiveness veiksmingumas (t. y. veiksmingumas 
siaurąja „tikslų vykdymo“ prasme. Kai 
šalia atsiranda performance (bendrasis 
veiksmingumas), effectiveness verčiame 
rezultatyvumas. 

sound financial management patikimas finansų valdymas 

outputs išdirbiai 

results rezultatai 

(audit) approach (audito) metodas 

audit coverage audito aprėptis 

audit scope audito apimtis 
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accounts Konkretūs įrašai finansų apskaitos 
sistemoje: 
sąskaitos 

Finansinis visas sąskaitas apibendrinantis 
dokumentas finansinių metų pabaigoje: 
finansinės ataskaitos 

financial statements finansinės būklės ataskaitos 
Kai norima aiškiau atskirti nuo konkrečios 
finansinės būsenos ataskaitos (balanso): 
finansinio laikotarpio būklės ataskaitos 

underlying transactions; 
transactions underlying the accounts 

atspindimos operacijos; 
finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos 

legality teisėtumas 

regularity tvarkingumas 

4) Audito Rūmų struktūra ir personalas: 

Member of the Court Audito Rūmų narys 

President pirmininkas 

presidency pirmininko tarnyba 

Private Office of the President pirmininko kabinetas 

Private Office of the Secretary-General generalinio sekretoriaus kabinetas 

the College of Members of the European 
Court of Auditors; 

the College of the Court of Auditors 

Europos Audito Rūmų narių kolegija 

 
Audito Rūmų narių kolegija 

Chamber I: Utilisation durable des 
ressources naturelles / Sustainable use of 
natural resources 

I kolegija. Tausus gamtos išteklių naudojimas 

Chamber II: Investissements en faveur de la 
cohésion, de la croissance et de l’inclusion / 
Investment for cohesion, growth and 
inclusion 

II kolegija. Investicijos sanglaudai, augimui ir 
įtraukčiai 

Chamber III: Action extérieure, sécurité et 
justice / External action, security and justice 

III kolegija. Išorės veiksmai, saugumas ir 
teisingumas 

Chamber IV: Réglementation des marchés et 
économie concurrentielle / Regulation of 
markets and competitive economy 

IV kolegija. Rinkų reguliavimas ir 
konkurencinga ekonomika 

Chamber V: Financement et administration 
de l’Union / Financing and administering the 
Union 

V kolegija. Sąjungos finansavimas ir 
administravimas 
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Comité chargé du contrôle qualité de 
l’audit / Audit Quality Control Committee 

Audito kokybės kontrolės komitetas 

Comité administratif / Administrative 
Committee 

Administracinis komitetas 

Comité d’éthique / Ethics Commitee Etikos komitetas 

Comité d’audit interne / Internal Audit 
Committee 

Vidaus audito komitetas 

Comité consultatif en matière de stratégie et 
de prospective / Strategy and Foresight 
Advisory Panel 

Strategijos ir perspektyvos patariamasis 
komitetas 

Comité de pilotage numérique / Digital 
Steering Committee 

Skaitmeninio valdymo komitetas 

Dean of Chamber kolegijos seniūnas 

Member of Chamber kolegijos narys 

attaché atašė 

principal manager pagrindinis vadybininkas 

head of task užduoties vadovas 

5) Audito Rūmų produktai: 

product of the Court of Auditors Audito Rūmų produktas 

European Court of Auditors’ annual reports 
concerning the financial year YYYY 

Europos Audito Rūmų YYYY finansinių 
metų metinės ataskaitos 

Annual report of the Court of Auditors on the 
implementation of the budget concerning the 
financial year YYYY 

Audito Rūmų YYYY finansinių metų metinė 
ataskaita dėl biudžeto vykdymo 

Annual report of the Court of Auditors on the 
activities funded by the N1th, N2th, N3th and 
N4th European Development Funds (EDFs) 
concerning the financial year YYYY 

Audito Rūmų YYYY finansinių metų metinė 
iš N1-ojo, N2-ojo, N3-iojo ir N4-ojo Europos 
plėtros fondų (EPF) finansuojamos veiklos 
ataskaita 

YYYY EU audit in brief YYYY m. ES auditas trumpai 

Annual report on EU agencies for the 
financial year YYYY 

YYYY finansinių metų metinė ataskaita dėl 
ES agentūrų 

European Court of Auditors’ YYYY activity 
report 

Europos Audito Rūmų YYYY m. veiklos 
ataskaita 

Specific annual reports specialioji metinė ataskaita 

Special Report 3/2019; 
 
 

Specialioji ataskaita Nr. 3/2019 (didžiąja 
raide, kai yra pateiktas numeris, panašiai 
kaip ir reglamentų, direktyvų atveju); 
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The Court announced in this Special Report 
that… 

Audito Rūmai šioje specialiojoje ataskaitoje 
nurodė, kad… 

Opinion No 3/2019 Nuomonė Nr. 3/2019 (didžiąja raide) 

Review No 3/2019; 

rapid case review; 

landscape review 

Apžvalga Nr. 3/2019 (didžiąja raide); 

skubi atvejo apžvalga; 

padėties apžvalga 

audit preview preliminari audito apžvalga 

audit compendium audito kompendiumas 

Statement of Assurance; 

DAS 

patikinimo pareiškimas; 

DAS (t. y. „Déclaration d’Assurance“) 

6) Klaidos: 

error klaida 

error, error level klaidų lygis 

material Kai kalbama apie klaidų lygį, kuris viršija 
nustatytą ribą: 
reikšmingas 

lower error level (LEL) apatinė klaidų riba (AKR) 

upper error level (UEL) viršutinė klaidų riba (VKR) 

free of material errors nėra reikšmingo klaidų lygio  
Laisvesnė formuluotė, kai siekiama 
išvengti techniškumo: 
nėra reikšmingų klaidų 

irregular; 
irregularity 

netvarkingas; 
trūkumas1, netikslumas 

deficiency trūkumas, yda, defektas 

weakness, weak point trūkumas, silpnoji vieta, silpnoji sritis 

shortcoming, shortfall trūkumas 

gap trūkumas, spraga, neatitikimas, atotrūkis, 
deficitas, nepriemoka 

inconsistency; 

inconsistencies 

prieštaravimas, neatitikimas, netikslumas; 

prieštaravimai, neatitikimai, netikslumai 

                                                      
1 Pabrauktas pagrindinis variantas. 
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contradiction prieštaravimas, neatitikimas 

non-compliance; 
non-compliances 

neatitiktis, neatitikimas, nesilaikymas; 
neatitikimai 

problem problema, trūkumas, blogybė 

breach pažeidimas 

infringement pažeidimas, nusižengimas 

violation pažeidimas, nusižengimas 

mistake klaida 

clerical error raštvedybos klaida, kanceliarinė klaida 

bug (programinė) klaida, gedimas, triktis, trikdis  

7) Patikinimo užduotys, procedūros: 

assurance; 
level of assurance; 
provide assurance; 
receive assurance, obtain assurance; 
limited assurance; 
moderate assurance; 
reasonable assurance; 
 
 
sufficient assurance 

patikinimas; 
patikinimo lygis; 
teikti patikinimą; 
gauti patikinimą, kad […]; 
ribotas patikinimas; 
nuosaikus patikinimas; 
pakankamas patikinimas arba pagrįstas 
patikinimas; 
 
pakankamas patikinimas 

engagement (sutarta, prisiimta, įsipareigota įvykdyti) 
užduotis 

assurance engagement (sutarta, prisiimta, įsipareigota įvykdyti) 
patikinimo užduotis 

audit;  
to audit; 
 
 
audit found out 

auditas; 
audituoti (įskaitant vedinius 
„audituodamas“, „audituojant“ ir pan.), 
atlikti auditą, vykdyti auditą;  
audito metu nustatyta, atliekant auditą 
nustatyta 

performance audit veiklos auditas, veiksmingumo auditas 
(norint pabrėžti veiksmingumo aspektą) 

compliance audit atitikties auditas 

financial audit finansinis auditas 

audit task audito užduotis 

audit work audito darbas, auditas 

review Konkreti procedūra: 
peržiūra 
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Ataskaita, skelbiama atlikus peržiūrą: 
apžvalga 

inspection patikra, apžiūra, tikrinimas 
Kai reikia labiau atskirti: 
inspektavimas  

interview pokalbis 
Kai reikia labiau atskirti: 
interviu  

documentary review, 
desk review 

dokumentų peržiūra 

on-the-spot check / on-the-spot control / on-
the-spot inspection  

patikra vietoje, tikrinimas vietoje 

control 

 
 

controls 

Konkreti procedūra: 
patikra, tikrinimas 
Bendrąja prasme: 
kontrolė 
 
patikros, tikrinimai, kontrolės priemonės 

internal control vidaus kontrolė 

check patikra; tikrinimas 

cross-check kryžminė patikra 

monitoring; 
 

(tęstinis, kontrolinis) stebėjimas; stebėsena; 
monitoringas 

to monitor stebėti 

observation; 
 
to observe 

procedūros prasme: 
stebėjimas 
stebėti 

follow-up Audituojamo subjekto veiksmai: 
atsižvelgimas (į Audito Rūmų pastabas), 
tolesni veiksmai (atsižvelgiant į Audito Rūmų 
pastabas); 

Audito Rūmų veiksmai: 
tolesnė priežiūra, tolesnių veiksmų stebėjimas 

tolesnė peržiūra (t. y. tolesnės priežiūros 
ataskaita) 

8) Bendrieji dalykai: 

legal framework; 
legal system 

teisinis pagrindas; 
teisinė sistema 

legislative; teisėkūros; 
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legislative procedure teisėkūros procedūra 

govern reglamentuoti 

governance bendrasis valdymas 

DG TRAD ir kiti panašiai koduojami 
Europos Komisijos generaliniai direktoratai 

Taupant vietą (pavyzdžiui, lentelėse): 
TRAD GD 

Rišliame tekste nuosekliai: 

Vertimo raštu GD arba TRAD GD 
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