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SBĮ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS  
2013 M. VEIKLOS ATASKAITA  

 
I. VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 

 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito  

tarnyba (toliau – Tarnyba) yra viešojo administravimo subjektas, išlaikomas iš Savivaldybės 

biudžeto, turintis registracijos pažymėjimą, antspaudą su pavadinimu ir Savivaldybės herbu 

ir veikiantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo pagrindu kaip biudžetinė 

įstaiga, vykdantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, viešojo administravimo 

ir kitų teisės aktų priskirtas funkcijas. 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas 

funkcijas ir suteiktus įgaliojimus, Tarnyba atlieka finansinius ir veiklos auditus 

Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės 

kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse. 

Tarnybos uždaviniai: atlikti Tarnybos veiklos plane numatytus Savivaldybės 

administracijos, Savivaldybės administravimo subjektų bei Savivaldybės kontroliuojamų 

uždarųjų akcinių bendrovių finansinį ir veiklos auditą; vykdyti Savivaldybės turto apskaitos, 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kontrolę; teikti Savivaldybės tarybai išvadas; imtis 

priemonių, kad būtų ištaisyta ir nesikartotų audito metu nustatyta teisės aktų neatitiktis. 

Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, kitais 

teisės aktais ir Savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. TS-395 patvirtintais 

Tarnybos nuostatais. Tarnybos veiklos išorės peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė. 

Savivaldybės kontrolierius, kad būtų tinkamai atliekamas darbas, kasmet 

rengia ir nustatyta tvarka derina su Savivaldybės tarybos kontrolės komitetu veiklos planą ir 

jį tvirtina įsakymu. 

Vadovaujantis patvirtintu veiklos planu tarnautojams paskirstomos audito 

užduotys, Savivaldybės kontrolieriaus pavedimais numatomi įvykdymo terminai. Tarnybos 

2013 m. veiklos planas yra sudarytas ir patvirtintas nustatytais terminais, Vietos savivaldos 

įstatymo nustatyta tvarka pateiktas Valstybės kontrolei. 
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Tarnybos veiklos ataskaita parengta ir Savivaldybės tarybai teikiama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos 

veiklos reglamentu ir Tarnybos nuostatais. 

Tarnyba 2013 m. sėkmingai atliko visas veiklos plane numatytas audito ir 

kontrolės užduotis. 

Tarnyba 2013 m. pirmame pusmetyje užbaigė ankstesniais metais pradėtus 

auditus. 

Tarnyba parengė ir pateikė reikalingas išvadas dėl Savivaldybės metinių 

ataskaitų, dėl skolinimosi galimybių. 

Tarnybos atliktas audito darbas apėmė visų Savivaldybės biudžeto pajamų ir 

išlaidų duomenų vertinimą. Audito metu buvo vertinti Savivaldybės turto ir įsipareigojimų 

duomenys, Savivaldybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo teisėtumas. Buvo 

parengtos atliktų užduočių ataskaitos ir išvados, jos pateiktos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Veiklos plano įgyvendinimo rezultatai pristatyti Savivaldybės tarybos 

kontrolės komitetui. 

Tarnyba Savivaldybės administracijai pateikė reikšmingas rekomendacijas. 

Savivaldybės administracija ėmėsi priemonių, kad pateiktos rekomendacijos būtų 

įgyvendintos.  

 

II. TARNYBOS PERSONALAS, VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR PLANAVIMAS 
 

Tarnybai vadovauja Savivaldybės kontrolierius. Tarnyba atsiskaito 

Savivaldybės tarybai, kurios išimtinė kompetencija yra Tarnybos metinės veiklos ataskaitos 

svarstymas ir sprendimo dėl jos priėmimas. 

Tarnybos kompetenciją reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai: Vietos 

savivaldos įstatymas, Biudžeto sandaros įstatymas, Viešojo administravimo įstatymas, 

Valstybės tarnybos įstatymas, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymas, Akcinių bendrovių įstatymas, Viešųjų įstaigų įstatymas, 

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, Rinkliavos įstatymas, Skolos įstatymas, Koncesijų 

įstatymas, Administracinių teisės pažeidimų kodeksas.  

Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo ir 

profesionalumo principais.  

Tarnyba bendradarbiauja su Savivaldybės meru, Savivaldybės administracija, 

Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu, Valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių 

asociacija. 
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Tarnybos vertybės yra darbuotojų profesinis tobulėjimas, komandinis darbas, 

nešališkumas, objektyvumas, nepriklausomumas, atsakomybė, taip pat Valstybės kontrolės 

metodinė pagalba ir gerosios patirties sklaida. 

Tarnybai Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos 5 pareigybės. Tarnybos 

struktūra nesikeitė nuo 1997 m. Tarnyboje 2013 m. dirbo 5 valstybės tarnautojai, turintys 

aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Tarnyboje 2013 m. įvyko darbuotojų kaita. 

Tarnybos valstybės tarnautojams keliami aukšti profesiniai ir kvalifikaciniai 

reikalavimai. Darbas reikalauja specialių žinių, praktinių įgūdžių. Dėl to nuolat tenka 

tobulinti žinias, kelti kvalifikaciją, domėtis gera praktika ir ją pritaikyti savo darbe.  

Kiekvienas Tarnybos valstybės tarnautojas 2013 m. įvairiuose seminaruose 

kėlė savo kvalifikaciją vidutiniškai po 5 darbo dienas. 

Savivaldybės 2013 m. biudžete patvirtinta atskira Tarnybos išlaidų sąmata. 

Tarnyba 2013 m. veiklos planą parengė vadovaudamasi atitinkamais Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Tarnybos nuostatais, Savivaldybės tarybos sprendimais dėl audito, 

kitais teisės aktais, Tarnybos veiklos plano sudarymo taisyklėmis, Tarnybos darbo laiko 

fondo nustatymu, atsižvelgdama į Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pasiūlymus, 

kitais veiklos planavimą reglamentuojančiais Tarnybos dokumentais.  

Tarnybos 2013 m. veiklos plane numatyti darbai suplanuoti, skiriant prioritetą 

finansiniam ir veiklos auditui, išvadoms, dėl praėjusių metų Savivaldybės biudžeto 

įvykdymo ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinių ir Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų, parengti. 

Kontrolės komitetas 2012 m. lapkričio 19 d. posėdyje (Protokolas Nr. 10) 

pritarė Tarnybos 2013 m. veiklos planui, teikė pasiūlymus. Veiklos planas, įvertinus 

Kontrolės komiteto pasiūlymus, patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus 2012-11-21 

įsakymu Nr.1-27. 

 Tarnybos veiklos planas pagal teisės aktų reikalavimus pateiktas Valstybės 

kontrolei. 

Tarnybos vidaus administravimo, audito ir kontrolės veikla buvo 

organizuojama leidžiant Savivaldybės kontrolieriaus įsakymus ir išduodant pavedimus 

atlikti auditą ir / ar tikrinimą. 

Tarnyba 2013 m. atliko devynis finansinius auditus, du ribotos apimties 

auditus ir dešimt kitų tikrinimų.  

Tarnyba 2013 m. antrame pusmetyje pradėjo Kauno rajono savivaldybės    

2013 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą.  
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Kauno rajono savivaldybės 2013 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditui 

atlikti, pirmiausia 2013 m. antrame pusmetyje buvo parengta 2013 m. audito strategija, 

įvertinus rizikas, pasirinkta audituoti Kauno rajono Savivaldybės administraciją ir numatyta 

atlikti Savivaldybės biudžeto Verslo plėtros ir investicijų programos veiklos auditą.  

Finansinio audito kokybei užtikrinti Savivaldybės kontrolierius, kontrolieriaus 

pavaduotojas atliko ir parengė finansinių, ribotos apimties auditų vidinių bendrųjų peržiūrų 

išvadas. 

Valstybės kontrolė atliko Tarnybos 2012 m. atliktų auditų išorės peržiūrą, 

nurodė trūkumus, teikė pastebėjimus. Tarnybai rekomendavo skirti daugiau dėmesio vidaus 

kontrolės vertinimui ir bendrosios kokybės kontrolei.  

Tarnyba Valstybės kontrolės nurodytus trūkumus, teiktus pastebėjimus 

apsvarstė ir ėmėsi priemonių nustatytiems trūkumams, pastebėjimams pašalinti. 

 

III. IŠVADŲ DĖL METINIŲ ATASKAITŲ PARENGIMAS IR PATEIKIMAS 

 

Tarnyba, remdamasi patvirtintu 2013 m. Tarnybos veiklos planu, parengė ir 

pateikė Savivaldybės tarybai pagal teisės aktų reikalavimus dvi privalomąsias išvadas: 

1. Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą ir Savivaldybės 

tarybos veiklos reglamentą už Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio (toliau – 

Ataskaitos rinkinys) parengimą ir pateikimą Savivaldybės tarybai yra atsakinga 

Savivaldybės administracija. Tarnybos pareiga pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl šios 

Ataskaitos rinkinio yra nurodyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir 

Savivaldybės tarybos veiklos reglamente.  

Tarnyba Ataskaitos rinkinio parengimą vertino pagal reikalavimus, nustatytus 

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir Savivaldybės tarybos patvirtintame 

Savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse. 

Išvada parengta ir Ataskaitos rinkinio vertinimas atliktas remiantis Tarnybos 

atliktų auditų duomenimis.  

Tarnyba auditą atliko pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir 

Valstybinio audito reikalavimus. 

Tarnyba atliko Savivaldybės 2012 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio1 

vertinimą, apimantį visų Savivaldybės biudžeto pajamų (160506,1 tūkst. Lt) ir išlaidų 

(165808,1 tūkst. Lt), Savivaldybės 2012-12-31 pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių 

                                                 
1 Biudžeto pajamų  ir išlaidų plano 2012-12-31 ataskaita (forma Nr. 1-sav.), biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 
2012-12-31 ataskaita (forma Nr. 2-sav.) ir biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 
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ataskaitų rinkinio duomenimis vertinimą. Savivaldybės pasibaigusių metų konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų rinkinio už 2012 m. duomenimis Kauno rajono savivaldybės 

finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalis 351065,8 tūkst. Lt, 

grynasis turtas 22092,5 tūkst. Lt, sukauptas perviršis 22055,4 tūkst. Lt. 

Tarnyba parengė 2013-05-20 ataskaitą Nr. 2-33 ,,Dėl Kauno rajono 

savivaldybės 2012 m. biudžeto ir Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio 

vertinimo“. 

Šios ataskaitos pagrindu Savivaldybės tarybai pateikė 2013-05-20 Išvadą 

Nr. 2-34 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto ir Savivaldybės 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio vertinimo“.  

Sąlyginės nuomonės dėl (konsoliduotų) finansinių ataskaitų pagrindas 

Savivaldybė pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už 2012 

metus rinkinį iki 2013-05-31, esant būtinumui, gali taisyti. Dėl šios priežasties pasibaigusių 

metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už 2012 m. rinkinyje, palyginti su audituotu, gali 

atsirasti pokyčių. 

 Sąlyginė nuomonė dėl (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų rinkinio 

Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą 

sudarantys dalykai, Savivaldybės 2012 m. (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų rinkinys 

parodo tikrą ir teisingą Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų 2012-12-31 finansinę būklę, 

2012 m. veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. 

Besąlyginė nuomonė dėl (konsoliduotųjų) Savivaldybės biudžeto vykdymo  

2012 m. ataskaitų rinkinio   

Mūsų nuomone, Savivaldybės 2012 m. (konsoliduotųjų) biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas pagal Lietuvos Respublikos 

teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą. 

Sąlyginės nuomonės dėl Savivaldybės 2012 m. biudžeto lėšų ir turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais pagrindas 

Pastebėta, kad Savivaldybės administracija paskolų ataskaitinio laikotarpio 

planą viršijo 2339,6 tūkst. Lt; vykdydama paskolų gražinimo ir palūkanų mokėjimo 

funkciją, paskoloms ir palūkanoms skirtus asignavimus viršijo 3063,6 tūkst. Lt. 

Sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės 2012 m. biudžeto lėšų ir turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais 
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Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą 

sudarantys dalykai, Savivaldybė 2012 m. visais reikšmingais atžvilgiais lėšas ir turtą valdė, 

naudojo ir disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų nustatytiems tikslams.  

Savivaldybės administracijos direktoriui teikta rekomendacija: Sustiprinti 

vidaus kontrolę ir asignavimus naudoti neviršijant Savivaldybės tarybos sprendimu 

patvirtintų asignavimų. 

Savivaldybės administracijos direktorius pateikė informaciją apie teiktos 

rekomendacijos įgyvendinimą ir nurodė, kokių ėmėsi priemonių rekomendacijai įgyvendinti. 

Norime padėkoti Savivaldybės biudžeto ir finansų skyriaus darbuotojams už 

geranorišką bendradarbiavimą teikiant duomenis šiam vertinimui atlikti ir Išvadai parengti. 

Kauno rajono savivaldybės taryba, remdamasi Tarnybos pateikta Išvada ir 

Ataskaita 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-202 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės 

2012 m. biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo“ patvirtino Kauno rajono savivaldybės 

2012 m. biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinį.  

2. Pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo įstatymą, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo 

valstybės turto ataskaitą (toliau – Turto ataskaita) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka rengia Savivaldybės administracija ir teikia Savivaldybės tarybai, 

Savivaldybės merui, Savivaldybės kontrolieriui. 

Tarnyba, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės ir savivaldybių 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, remdamasi Savivaldybės biudžeto 

asignavimų valdytojų 2012 m. finansinių atskaitomybių duomenimis, parengė ir 

Savivaldybės tarybai pateikė Išvadą dėl Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos pagal                         

2012 m. gruodžio 31 d. duomenis (toliau – Išvada). 

Išvados rengimas buvo suplanuotas ir atliktas taip, kad būtų gautas 

pakankamas pagrindas tvirtinti, jog Turto ataskaitoje nėra reikšmingų informacijos 

iškraipymų, lyginant su asignavimų valdytojų finansinių ataskaitų duomenimis.  

Tarnyba, įgyvendindama pagrindinį Išvados tikslą, parengė ir 

Savivaldybės tarybai pateikė 2013-06-25 išvadą Nr. 2-41 su penkiais priedais ,,Dėl 

Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybei 

patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos pagal 2012-12-31 duomenis“. 

Atkreiptas dėmesys, kad Išvados rengimo metu 2012 m. pradžios likučiai buvo 

tikslinti reikšminga suma. 
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Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinėse ataskaitose ir Ataskaitoje 

neatspindėtas biologinis turtas. 

Administracijos (Kelių ir transporto skyriaus) pateikti duomenys nebuvo 

vertinami, kadangi apskaita nėra sutvarkyta, duomenys į 2012-12-31 pasibaigusių metų 

Kauno rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį neįvesti. Ataskaitoje 

pateikiama Kelių ir transporto skyriaus apskaitos turto suma yra reikšminga. 

Tarnybos nuomone, išskyrus aukščiau išdėstytose pastraipose pateiktas 

pastabas ir jų poveikį, 2012 m. Ataskaita visais 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 dokumentais, iš kurių Ataskaita buvo sudaryta. 

Savivaldybės administracijos direktoriui teiktos rekomendacijos: 

1. Visą informaciją apie Kauno rajono savivaldybės nuosavybės teise 

valdomas nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes ir kitas vertybes pateikti 

Buhalterinės apskaitos skyriui ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuotai 

buhalterijai; 

2. Kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kitų vertybių apskaitą 

tvarkyti vadovaujantis 12-ojo VSAFAS ,,Ilgalaikis materialus turtas“ nuostatomis; 

Sutvarkyti Kelių ir transporto skyriaus apskaitą. 

Savivaldybės administracijos direktorius pateikė informaciją apie teiktų 

rekomendacijų įgyvendinimo galimybes.  

Savivaldybės administracijos direktorius įgyvendino rekomendacijas teiktas 

prieš ėjusiais laikotarpiais. 

Savivaldybės taryba 2013-10-24 sprendimu Nr. TS-394 patvirtino Kauno 

rajono savivaldybės turto nuomos, 2013-10-24 sprendimu Nr. TS-396 – Turto pripažinimo 

nereikalingu arba netinkamu naudoti (negalimu) naudoti, jo nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo tvarkos aprašus. 

Savivaldybės taryba 2013 m. birželio 27 d. sprendimu ,,Dėl pritarimo 2012 m. 

ataskaitai apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir Savivaldybės patikėjimo 

teise valdomą valstybės turtą“ pritarė Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto ir 

patikėjimo teise Savivaldybės valdomo valstybės turto ataskaitai ir leido patikslinti 

ataskaitą, suderinus duomenis su SBĮ Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarnyba.  
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IV. TARNYBOS ATLIKTŲ FINANSINIŲ, RIBOTOS APIMTIES 

AUDITŲ REZULTATAI 

 

Tarnyba Savivaldybės tarybos pavedimu ir pagal Tarnybos veiklos planą 

atliko 2012 m. finansinės atskaitomybės auditus: 

 

1. UAB ,,Giraitės vandenys“ finansinės atskaitomybės auditas 

 

Pavadinimas 2012 m. audito 
nuomonė apie 

finansinę 
atskaitomybę 

2012 m. 
apyvarta   
tūkst. Lt 

2012 m. veiklos 
rezultatas 
 tūkst. Lt 
+pelnas, 

 - nuostolis 
UAB ,,Giraitės vandenys“ sąlyginė 4421,5  - 475,5   

 

UAB ,,Giraitės vandenys“ – 2012 m. finansinę veiklą baigė turėdama     

475533 Lt grynojo ataskaitinių metų nuostolio. Nuostolis palyginti su 2011 m. sumažėjo 

114109 Lt arba 24,0 proc. 

Parengta UAB ,,Giraitės vandenys“ finansinės atskaitomybės audito          

2013-04-15 ataskaita Nr. 2-16 ir 2013-04-15 išvada Nr. 2-17. 

Bendrovės direktoriui teikta rekomendacija: Pakartotinai rekomenduojame 

spręsti klausimą dėl beviltiškų skolų nurašymo.  

Bendrovės direktorius pateikė išsamią informaciją apie teiktos rekomendacijos 

įgyvendinimo galimybes.  

 

2. UAB Komunalinių paslaugų centras finansinės atskaitomybės auditas 

 

Pavadinimas 2012 m. audito 
nuomonė apie 

finansinę 
atskaitomybę 

2012 m. 
apyvarta   
tūkst. Lt 

2012 m. veiklos 
rezultatas  
tūkst. Lt 
+pelnas, 

 - nuostolis 
UAB Komunalinių paslaugų 

centras 

sąlyginė 5736,2  - 127,9 

 

UAB Komunalinių paslaugų centras – 2012 m. finansinę veiklą baigė 

turėdamas 127943 Lt grynojo ataskaitinių metų nuostolio. Nuostolis palyginti su 2011 m. 

sumažėjo 25503 Lt arba 16,6 proc.  
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Parengta UAB Komunalinių paslaugų centro audito 2013-04-15 ataskaita      

Nr. 2-14 ir 2013-04-15 išvada Nr. 2-15.  

 

3. Raudondvario gimnazijos finansinis auditas 

 

Pavadinimas Planinė 2012 m. 
biudžeto apimtis 

tūkst. Lt 

Išlaidos įvykdytos 
tūkst. Lt 

Įvykdymo proc. 
ir neįvykdyta  

tūkst. Lt 
Raudondvario gimnazija 2783,9  2732,8  98,2/ -51,1  

 

Parengta 2013-05-20 finansinio audito ataskaita Nr. 2-19. Pateikta nuomonė 

apie finansinę atskaitomybę ir parengta 2013-05-20 išvada Nr. 2-24.  

Pateikta besąlyginė nuomonė dėl: finansinių ataskaitų, biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinių; Savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.  

Tarpinėje ataskaitoje Direktoriui teiktos rekomendacijos: 

1. Užtikrinti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymu Nr. V-118, reikalavimų laikymąsi (parengti 

tikslinį registrų sąrašą, dokumentacijos planą ir kita); 

2. Užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimų 

laikymąsi (parengti ir pateikti pirkimų ataskaitą AT-6 formą, visiems pirkimams atlikti 

viešojo pirkimo procedūras, sutartis parengti vadovaujantis įstatymo 18 str. nuostatomis ir 

kita). 

Gimnazijos direktorius pateikė informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą.  

 

4. Vandžiogalos vidurinės mokyklos finansinis auditas 

 

Pavadinimas Planinė 2012 m. 
biudžeto apimtis 

tūkst. Lt 

Išlaidos įvykdytos 
tūkst. Lt 

Įvykdymo proc. 
ir neįvykdyta  

tūkst. Lt 
Vandžiogalos vidurinė mokykla 1787,8  1735,8 97,1/-52,0 

 

Parengta 2013-05-20 finansinio audito ataskaita Nr. 2-21. Pateikta nuomonė 

apie finansinę atskaitomybę ir parengta 2013-05-20 išvada Nr. 2-25.  

Pateikta besąlyginė nuomonė dėl: finansinių ataskaitų, biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinių; Savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.  
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Tarpinėje ataskaitoje Savivaldybės administracijos direktoriui teiktos 

rekomendacijos:  

1. Užtikrinti, kad rengiant dokumentus dėl turto būtų užtikrintas aiškumas dėl 

turto buvimo vietos, tai yra – dokumentus pasirašytų įstaigų, kurioms turtas perduodamas 

valdyti patikėjimo teise ar panaudos pagrindais, vadovai. Patikslinti valstybės turto 

panaudos sutartis, kurias, kaip panaudos gavėjas arba davėjas, yra pasirašęs Kultūros, 

švietimo ir sporto skyrius; 

2. Pakartotinai. Sutikrinti valstybės turto buhalterinės apskaitos duomenis su 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Valstybės turto panaudos sutarčių ir 

Savivaldybės biudžetinių įstaigų inventorizacijų duomenimis. Administracijos apskaitoje 

užpajamuoti visą valstybės turtą pagal buvimo vietą; 

3. Pakartotinai. Užtikrinti, kad švietimo įstaigos nevykdytų įstaigos 

nuostatuose nenurodytos veiklos;  

4. Užtikrinti Biudžeto sandaros įstatymo reikalavimo vykdymą, kad 

Savivaldybės biudžetinių įstaigų gautos pajamos už komunalines paslaugas būtų 

pervedamos į Savivaldybės biudžeto surenkamąją sąskaitą ir naudojamos pagal patvirtintas 

programų sąmatas. 

Mokyklos direktoriui teikta rekomendacija: atliekant turto inventorizaciją  

griežtai laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 patvirtintų 

Inventorizacijos taisyklių nuostatų.  

Kultūros, švietimo ir sporto skyriui teiktos rekomendacijos: 

1. Tinkamai ir teisingai buhalterinėje apskaitoje užfiksuoti visą turtą, perduotą 

Savivaldybės įstaigoms valdyti patikėjimo teise ir panaudos pagrindais; 

2. Nustatyti ir vykdyti, paskiriant atsakingus asmenis, kontrolės procedūras 

darbo užmokesčio nustatymo ir apskaičiavimo, įmokų į biudžeto surenkamąją sąskaitą, turto 

apskaitos srityse.  

Savivaldybės administracijos direktorius, Mokyklos direktorius ir Kultūros, 

švietimo ir sporto skyrius pateikė informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimo galimybes.  

 

5. Noreikiškių lopšelio-darželio ,,Ąžuolėlis“ finansinis auditas 

 

Pavadinimas Planinė 2012 m. 
biudžeto apimtis 

tūkst. Lt 

Išlaidos įvykdytos 
tūkst. Lt 

Įvykdymo proc. 
ir neįvykdyta  

tūkst. Lt 
Noreikiškių vaikų lopšelis-darželis 

,,Ąžuolėlis“ 

1649,0 1509,1 91,5/-139,9 
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Parengta 2013-05-21 finansinio audito ataskaita Nr. 2-23. Pateikta nuomonė 

apie finansinę atskaitomybę ir parengta 2013-05-21 išvada Nr. 2-26.  

Pateikta besąlyginė nuomonė dėl: finansinių ataskaitų, biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinių ir sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams. 

Sąlyginės nuomonės dėl Savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams 

pagrindas 

Darbų pirkimai įstaigoje buvo atlikti nesant finansavimo šaltinio. 

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui teiktos rekomendacijos: 

1. Sustiprinti vidaus kontrolę, kad asignavimų valdytojai laikytųsi finansinės 

drausmės ir neatliktų pirkimų nesant tam tikslui patvirtintų asignavimų;  

2. Statybos darbų viešuosiuos pirkimus vykdyti tik po techninio projekto 

parengimo;  

3. Užtikrinti, kad visi Savivaldybės darbuotojų parengti dokumentai būtų 

pasirašyti rengėjo. 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriui teiktos rekomendacijos: 

1. Koreguoti 310001 ir 310002 buhalterinių sąskaitų likučius didžiojoje 

knygoje;  

2. Užtikrinti, kad įstaigos buhalterinė apskaita būtų tvarkoma, vadovaujantis 

teisės aktais, reglamentuojančiais Biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą. 

Savivaldybės administracijos direktorius, Kultūros, švietimo ir sporto skyrius  

pateikė informaciją apie teiktų rekomendacijų įgyvendinimo galimybes. 

 

6. Ilgakiemio mokyklos-darželio finansinis auditas 

 

Pavadinimas Planinė 2012 m. 
biudžeto apimtis 

tūkst. Lt 

Išlaidos įvykdytos 
tūkst. Lt 

Įvykdymo proc. 
ir neįvykdyta  

tūkst. Lt 
Ilgakiemio mokykla-darželis 774,9 679,5 87,8-94,3 

 

  Parengta 2013-05-20 finansinio audito ataskaita Nr. 2-29. Pateikta nuomonė 

apie finansinę atskaitomybę ir parengta 2013-05-20 išvada Nr. 2-31.  
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Pateikta besąlyginė nuomonė dėl: finansinių ataskaitų, biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinių ir sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais. 

Sąlyginės nuomonės dėl Savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais pagrindas 

 Pažeistos inventorizacijos taisyklės. Turto ir įsipareigojimų duomenys  

nepatvirtinti inventorizacijos duomenimis. 

Mokyklos direktoriui teiktos rekomendacijos: 

1. Laikytis viešojo pirkimo įstatymo nuostatų;  

2. Metines inventorizacijas atlikti griežtai prisilaikant Inventorizacijos 

taisyklių. 

Direktorius pateikė informaciją apie teiktų rekomendacijų įgyvendinimą. 

Sudarytas rekomendacijų įgyvendinimo planas. 

 

7. Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų mokyklos-darželio 

finansinis auditas 

 

Pavadinimas Planinė 2012 m. 
biudžeto apimtis 

tūkst. Lt 

Išlaidos įvykdytos 
tūkst. Lt 

Įvykdymo proc. 
ir neįvykdyta  

tūkst. Lt 
Raudondvario Anelės ir Augustino 

Kriauzų mokykla-darželis 

1578,1 1514,1 95,9/-64,0 

 

Parengta 2013-05-20 finansinio audito ataskaita Nr. 2-30. Pateikta nuomonė 

apie finansinę atskaitomybę ir parengta 2013-05-20 išvada Nr. 2-32.  

Pateikta besąlyginė nuomonė dėl: finansinių ataskaitų, biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinių ir sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais. 

Sąlyginės nuomonės dėl Savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais pagrindas  

Pažeistos inventorizacijos taisyklės. Turto ir įsipareigojimų duomenys  

nepatvirtinti inventorizacijos duomenimis. 

Mokyklos direktoriui teiktos rekomendacijos: 

 1. Laikytis viešojo pirkimo įstatymo nuostatų; 

2. Metines inventorizacijas atlikti griežtai prisilaikant Inventorizacijos 

taisyklių. 
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 Direktorius pateikė informaciją apie teiktų rekomendacijų įgyvendinimą. 

 

8. Keleivių pavėžėjimo visuomeniniu transportu 2012 m. ribotos apimties 

auditas  

 

Parengta 2013-07-17 ataskaita Nr. 2-46 ,,Dėl keleivių pavėžėjimo 

visuomeniniu transportu 2012 m. ribotos apimties audito“. 

Savivaldybės administracijos direktoriui teiktos rekomendacijos: 

1. Teikti Savivaldybės tarybai pasiūlymą keisti Tvarkos aprašą: netaikyti 

rentabilumo vietiniuose (priemiestiniuose) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutuose ir 

nekompensuoti nulinės ridos; 

2. Detaliai išdėstyti netiesioginių sąnaudų straipsnius Ataskaitose, kurias 

pateikia vežėjai. Pareikalauti iš vežėjo pagrįstos visuomenei būtinų sąnaudų skaičiavimo 

metodikos;  

3. Būtina peržiūrėti nuostolingų maršrutų reisų skaičių – optimizuoti mažinimo 

linkme maršrutų skaičių;  

4. Siekti autobusų dydžio optimizavimo pagal keleivių srautus;. 

5. Kiekvieną mėnesį, priimant sprendimą padengti vežėjų patirtą nuostolį, 

išsamiai išanalizuoti pateiktų duomenų pagrįstumą, atliekant atskirų vežėjų palyginamąją 

analizę; 

6. Siūlome peržiūrėti keleivių vežimo autobusais tarifą, atsižvelgiant į vežimo 

sąnaudų, gautų pajamų pokyčius ir viešųjų paslaugų sutartyse tarp savivaldybių ir vežėjų 

numatytus įsipareigojimus;  

7. Siūlome skelbiant viešąjį konkursą vežėjams ir sudarant sutartis numatyti 

vežėjo autobuso 1 km ridos savikainą, kuri pakitus tam tikriems rinkos veiksniams, galėtų 

būti indeksuojama sutartyje numatytomis sąlygomis.  

Savivaldybės administracijos direktorius pateikė informaciją apie teiktų 

rekomendacijų įgyvendinimo galimybes.  

 

9. Turto administravimo programos 2012 m. ribotos apimties auditas 

 

Parengta 2013-12-09 ataskaita Nr. 2-50 ,,Dėl Kauno r. savivaldybės 2012 m. 

Turto administravimo programos atlikto ribotos apimties audito“. 

Teiktos Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendacijos: 



 14

1. Pakartotinai. Siekiant užtikrinti savalaikį Tarybos sprendimų ,,Dėl sklypų 

pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams, jų įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą“ 

vykdymą, nustatyti sklypų, būtinų visuomenės poreikiams, naudojimo įteisinimo terminą; 

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar 

išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 str. 3 dalimi, 

nuomininkams, kurių šeimos narių skaičius sumažėjo ir dėl to viršijamas įstatymo 9 str. 

nustatytas socialinio būsto naudingojo ploto normatyvas, siūlyti perkelti į mažesnio ploto 

gyvenamąsias patalpas;  

3. Pakartotinai. Užtikrinti skaidrią ir teisingą Savivaldybės socialinio būsto 

nuomą;  

4. Spręsti mirusių, esančių įkalinimo įstaigoje, privatizuotų būstų (nepadengus 

nuomos mokesčio įsiskolinimo) socialinio būsto nuomininkų klausimą;  

5. Užtikrinti Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams 

namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo, Savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos 

aprašo reikalavimų ir Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos nuomos 

sutarties nuostatų laikymąsi; 

6. Spręsti prastos būklės socialinio būsto tolimesnio naudojimo klausimą; 

7. Spręsti gyvenamojo namo (buvusios klebonijos klėties) su jam  

priklausančiais pastatais Pažėrų k., Alšėnų seniūnijoje, klausimą; 

8. Inventorizaciją atlikti laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtintų Inventorizacijos taisyklių; 

9. Užtikrinti, kad būtų įvykdytas Tarybos 2008-04-24 sprendimas Nr. TS-118: 

nurašyti pripažintą netinkamu naudoti nekilnojamąjį turtą, išregistruoti iš nekilnojamojo 

turto registro ir nugriauti 4-ių butų gyvenamąjį namą su jam priklausančiais pastatais 

Raubatonių k. Vilkijos apylinkių sen., Kauno rajone. Atlikti visus veiksmus, susijusius su 

šiuo pavedimu įgaliotas Vilkijos apylinkių seniūnas;  

10. Surinkti informaciją apie Registrų centre Savivaldybei nuosavybės teise 

užregistruotą visą nekilnojamąjį turtą, turtą teisingai užpajamuoti apskaitoje. Sunykusį, 

sunaikintą turtą teisės aktų nustatytą tvarka nurašyti ir išregistruoti iš Registro centro 

duomenų bazės;  

11. Pakartotinai. Visas gyvenamąsias patalpas (butus) užregistruoti VĮ 

Registrų centre vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatomis; 

12. Pakartotinai. Surinkti visą informaciją apie neprivatizuotas gyvenamąsias 

patalpas Kauno rajone;  
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13. Pakartotinai. Vadovaujantis 12 VSAFAS ,,Ilgalaikis materialus turtas“ 

nuostatomis kiekvieną socialinį būstą apskaitoje įvardinti atskiru turto vienetu;  

14. Tikslinti Savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą ir aprašo 

priedą. 

Savivaldybės administracijos direktorius pateikė informaciją apie 

rekomendacijų įgyvendinimo galimybes. Ne visos rekomendacijos įgyvendintos. 

 

V. TARNYBOS ATLIKTŲ KONTROLĖS FUNKCIJŲ (TIKRINIMŲ)  

REZULTATAI 

 

Tarnyba pagal Tarnybos veiklos planą atliko Savivaldybės 2012 m. dviejų spec. 

programų, penkių fondų lėšų panaudojimo vertinimus ir kitus tikrinimus.  

 

1. SAARS programos 2012 m. ataskaitos parengtos Savivaldybės tarybai 

tvirtinti tikrinimas (vertinimas)  

 

Parengta Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2012 m. lėšų panaudojimo tikrinimo 2013-01-31 ataskaita Nr. 2-1. Papildoma 

ataskaita 2013 02-07 Nr. 2-1. 

Savivaldybės administracijos direktoriui teiktos rekomendacijos: 

1. Grąžintas nepanaudotas lėšas 5137,88 Lt iš Nacionalinės mokėjimo 

agentūros prie Žemės ūkio ministerijos panaudoti per 2013 metus;  

2. Neteisingai apmokėtus 116 Lt už žemės sklypo įregistravimą Babtų mstl. 

pagal 2012-04-17 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0598863 VĮ Registrų centrui iš Privatizavimo 

fondo grąžinti atgal į Privatizavimo fondo sąskaitą;  

3. Iki 2013-03-25 pervesti į Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos sąskaitą 2012 m. lėšų likutį 27,5 tūkst. Lt;  

4. SAARS programos atliktų darbų aktus pristatyti į Savivaldybės 

administracijos buhalteriją apmokėjimui ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 25 d. 

Savivaldybės administracijos direktorius pateikė informaciją apie teiktų 

rekomendacijų įgyvendinimą.  
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2. Kelių priežiūros plėtros programos 2012 m. finansavimo lėšų 

panaudojimo tikrinimas (vertinimas) 

 

Parengta Kelių priežiūros plėtros programos finansavimo lėšų panaudojimo 

vertinimo 2013-02-25 ataskaita Nr. 2-8 ir 2013-02-25 Išvada Nr. 2-9 ,,Dėl 2012 m. kelių 

priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo tikrinimo“.  

Savivaldybės administracijos direktoriui teiktos rekomendacijos: 

1. Lėšas skirstyti ir naudoti vadovaujantis Tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. 

TS-15 patvirtinta Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Kauno rajono savivaldybės 

vietinės reikšmės keliams ir gatvėms projektuoti, tiesti, remontuoti ir prižiūrėti paskirstymo 

tvarkos aprašu; 

2. Pakartotinai. Analizuoti nebaigtos statybos sąskaitoje sukauptą ilgalaikio 

turto likutį, t. y. spręsti klausimą dėl kelių ir gatvių pridavimo naudoti. 

Savivaldybės administracijos direktorius pateikė informaciją apie 

rekomendacijų įgyvendinimą. 

 

3. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2012 m. lėšų 

panaudojimo tikrinimas 

 

Parengta Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo    

2012 m. panaudojimo 2013-02-04 tikrinimo ataskaita Nr. 2-2. Esminių trūkumų nenustatyta. 

 

4. Savivaldybės privatizavimo fondo 2012 m. lėšų panaudojimo tikrinimas 

 

Parengta Kauno rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2012 m. 

panaudojimo tikrinimo 2013-02-15 ataskaita Nr. 2-7.  

Savivaldybės administracijos direktoriui teikta rekomendacija: Papildyti 

Kauno rajono savivaldybės privatizavimo fondo naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašą 26 

VSAFAS ,,Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“. 

Savivaldybės administracijos direktorius pateikė informaciją apie teiktos 

rekomendacijos įgyvendinimą: Savivaldybės taryba 2013-05-30 sprendimu Nr. TS-208 

patvirtino Kauno rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos 

tvarkos aprašą ir išdėstė nauja redakcija. 
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5. Specialiojo daugiabučių namų savininkų rėmimo fondo 2012 m. lėšų 

panaudojimo tikrinimas 

 

 Parengta Specialiojo daugiabučių namų savininkų rėmimo fondo 2012 m. lėšų 

panaudojimo tikrinimo 2013-06-26 ataskaita Nr. 2-42. Esminių trūkumų nenustatyta. 

 

6. Kauno rajono savivaldybės nuomininkų pagal valstybės garantiją iš 

grąžintinų namų patalpų nuomos priskaitymo ir atskaitymo į gyvenamųjų patalpų 

remonto fondo sąskaitą 2012 m. teisingumo tikrinimas 

 

 Parengta 2013-02-27 tikrinimo ataskaita Nr. 2-11. 

Savivaldybės administracijos direktoriui teiktos rekomendacijos:  

1. Pakartotinai pavesti Biudžeto ir finansų skyriui paruošti Savivaldybės 

nuomojamų iš savininkų, kuriems atkurtos nuosavybės teisės, gyvenamųjų patalpų ir 

Savivaldybės išnuomotų nuomininkams, iškeldintiems iš savininkams grąžintų namų, 

gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio padengimo tvarką;  

2. Pakartotinai pavesti Biudžeto ir finansų skyriui metų pabaigoje kartu su 

Buhalterinės apskaitos ir Ekonomikos skyriais parengti pinigų likučio Tarpusavio 

atsiskaitymo suderinimo aktą; 

3. Ekonomikos skyriui 2011 m. per daug pervestą sumą 46,92 Lt ir 2012 m. 

per daug pervestą sumą 441,39 Lt sumažinti darant 2013 m. planinį priskaitymą ir 

pervedimą.  

Savivaldybės administracijos direktorius pateikė informaciją apie teiktų 

rekomendacijų įgyvendinimą.  

 

7. Valstybės garantijų turėtojų įsipareigojimų Savivaldybei 2012 m. 

vykdymo tikrinimas (vertinimas) 

 

Parengta piniginių įsipareigojimų vykdymo tikrinimo 2013-03-19 ataskaita   

Nr. 2-13. 

Savivaldybės administracijos direktoriui teiktos rekomendacijos: 

1. Imti delspinigius – 0,02 proc. visos nesumokėtos sumos už kiekvieną 

uždelstą dieną, iki bus sumokėtos įmokos; 



 18

 2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pradėti išieškojimą iš 

valstybės garantijų turėtojų (,,Pirkėjų“), kurie pažeidžia kasmetinių įmokų mokėjimo 

terminus. 

Savivaldybės administracijos direktorius pateikė informaciją apie teiktų 

rekomendacijų įgyvendinimą.  

 

8. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pasibaigusių metų finansinių ataskaitų 

už 2012 metus rinkinio teisingumo tikrinimas 

 

Parengta 2013-06-28 pažyma Nr. 2-43 ,,Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų 

pasibaigusių metų finansinių ataskaitų už 2012 metus rinkinio teisingumo tikrinimo“. 

Esminių trūkumų nenustatyta. 

 

9. Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros lėšų 2012 m. panaudojimo 

tikrinimas 

 

Parengta tikrinimo 2013-02-27 ataskaita Nr. 2-12 ,,Dėl Kauno r. Savivaldybės 

socialinio būsto fondo plėtros lėšų panaudojimo tikinimo“. 

Savivaldybės administracijos direktoriui teikta rekomendacija: Nupirktą 

gyvenamąjį namą su jam priklausančiais pastatais ir 0,0417 ha žemės sklypu Kauno g. 5, 

Vilkija Administracijos buhalterinėje apskaitoje užfiksuoti atskirais turto vienetais. 

Savivaldybės administracijos direktorius pateikė informaciją apie teiktos 

rekomendacijos įgyvendinimo galimybes. Rekomendacija iš esmės liko neįgyvendinta.  

 

10. Kauno rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus privatizavimo 

objektams priskirtus žemės sklypus, panaudojimo 2012 m. tikrinimas 

 

Parengta tikrinimo 2013-02-14 ataskaita Nr. 2-4 ,,Dėl Kauno rajono 

savivaldybės lėšų, gautų už parduotus privatizavimo objektams priskirtus žemės sklypus, 

panaudojimo 2012 m. ataskaitos tikrinimo“. Esminių trūkumų nenustatyta. 
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VI. ILGALAIKĖS IR TRUMPALAIKIŲ PASKOLŲ ĖMIMO 

GALIMYBIŲ VERTINIMAS 

 

Parengta 2013-02-14 ataskaita Nr. 2-15 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės 

ilgalaikės paskolos 2013 m. ėmimo galimybių vertinimo“. Pateikta Savivaldybės tarybai 

2013-02-14 išvada Nr. 2-6 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės ilgalaikės paskolos 2013 m. 

ėmimo galimybių vertinimo“. 

Parengta 2013-02-26 išvada Nr. 2-10 ,,Dėl trumpalaikės paskolos iš Lietuvos 

Respublikos Finansų ministerijos gavimo galimybių vertinimo“. 

 Parengta 2013-05-21 išvada Nr. 2-35 ,,Dėl trumpalaikės paskolos iš Lietuvos 

Respublikos Finansų ministerijos gavimo galimybių vertinimo“. 

Parengta 2013-10-17 išvada Nr. 2-48 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės 

paskolos iš valstybės biudžeto gavimo galimybių vertinimo“. 

 

VII. VEIKSMŲ PLANAS 

 

Tarnyba Savivaldybės merui parengė 2013-04-23 raštą Nr. 4-20 ,,Dėl 

Savivaldybės biudžeto lėšų efektyvesnio panaudojimo“.  

Rašte teikti siūlymai efektyvesniam Savivaldybės biudžeto panaudojimui. 

Savivaldybės administracijos direktorius 2013-07-15 raštu Nr. SD-2135 

pateikė išsamią informaciją apie teiktų siūlymų įgyvendinimo galimybes. 

 

VIII. GYVENTOJŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ TIKRINIMAS 

 

1. Prašymas UAB ,,Refila grupė“ gautas el. paštu 2013-01-24 dėl nederamo 

Savivaldybės darbuotojo elgesio. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 

sudarytos komisijos posėdyje buvo apsvarstytas darbuotojo elgesys ir darbuotojui pareikšta 

pastaba. 

Pateikta pareiškėjui el. paštu 2013-02-15 informacija apie priimtas priemones. 

2. Savivaldybės tarybos nario paklausimas gautas el. paštu 2013-03-05. 

Prašymas dėl kapinių tvoros aptvėrimo teisėtumo buvo ištirtas ir pateikta informacija 

žodžiu. 

3. Skundas, dėl Babtų sen. paliktų palaidų šunų, gautas el. paštu 2013-01-17. 
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Babtų seniūnas 2013-01-22 informavo, kad šunys sugauti ir išvežti į Gyvūnų 

globos namus. Pateiktas pareiškėjai el. paštu 2013-01-23 atsakymas apie priimtas 

priemones. 

 

IX. TARNYBOS TEIKTŲ REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO 

APŽVALGA 

 

Labai svarbi Tarnybos veiklos funkcijų dalis yra rekomendacijos, 

užtikrinančios Savivaldybės turto ir lėšų efektyvų, taupų ir rezultatyvų panaudojimą, vidaus 

kontrolės sistemos veikimą. 

Tarnyba 2013 m. teikė 56 rekomendacijas. Apie teiktų rekomendacijų 

įgyvendinimą informacija pateikta. Ne visos rekomendacijos įgyvendintos iš esmės, kai 

kurios liko neįgyvendintos. 

Atkreiptinas dėmesys, kad kasmet mažėja teikiamų rekomendacijų skaičius. 

Šis rodiklis rodo Savivaldybės administracijos darbuotojų pažangą, atliekant jiems 

nustatytas funkcijas.  

Tarnyba, vykdydama jos nuostatuose nustatytus uždavinius, ir toliau sieks, kad 

audituoti (tikrinti) viešojo sektoriaus subjektai įgyvendintų Tarnybos teikiamas 

rekomendacijas, dar efektyviau šalintų jų veikloje nustatytus trūkumus.  

 

X. TARNYBOS VEIKLOS VEIKSMINGUMAS IR TOLESNIS 

TOBULINIMAS 

 

Tarnyba siekdama, kad Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinyje 

nebūtų reikšmingų iškraipymų, audito (tikrinimų) metu pagal kompetenciją pataria 

audituojamiems (tikrinamiems) subjektams spręsti jiems rūpimus klausimus, teikia 

rekomendacijas. 

Audito (tikrinimų) metu nustatytų ir nurodytų trūkumų pašalinimas sudaro 

sąlygas išvengti klaidų kartojimosi.  

Vertindami Savivaldybės administracijos veiklos pažangą šalinant 

Savivaldybės kontrolieriaus ankstesnių metų ataskaitose, teiktose Savivaldybės tarybai 

išvadose nurodytus trūkumus, pastebime, kad Savivaldybės administracijos direktorius, 

asignavimų valdytojai, audituotų Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovai (asignavimų 

valdytojai), ėmėsi priemonių nustatytiems trūkumams pašalinti. 
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Tačiau pastebėta, kad Savivaldybės administracijai, dėl Savivaldybės biudžeto 

apimties stokos, ne visada sekasi šalinti Tarnybos pastebėtus trūkumus valdant, naudojant 

Savivaldybės biudžeto lėšas ir jomis disponuojant. 

 

XI. KITA INFORMACIJA 

 

Savivaldybės kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 20 punktu turi teikti Vyriausybės atstovui Kauno 

apskrityje informaciją apie Savivaldybės kontrolieriaus teiktas 2013 m. išvadas ir 

rekomendacijas. Tarnyba Vyriausybės atstovui Kauno apskrityje parengė 2013-10-30 raštą 

Nr. 2-48 ,, Dėl informacijos pateikimo“. 

Tarnyba su Valstybės kontrole 2013-11-11 pasirašė bendradarbiavimo 

susitarimą Nr.BS-13, kuriame Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba įsipareigojo teikti 

informaciją Valstybės kontrolei apie Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito 

rezultatus ir kitą su šiuo auditu susijusią informaciją.  

Tarnyba Kauno rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui 2013-11-18 

pateikė informaciją dėl 2013 m. veiklos plano įgyvendinimo. Savivaldybės tarybos 

Kontrolės komiteto nariai Savivaldybės kontrolieriaus pateiktą informaciją išklausė,  

apsvarstė ir teikė siūlymus. 

Atlikti auditai yra vieši ir pateikiami visuomenei susipažinti Kauno rajono  

savivaldybės interneto puslapyje. 

 

Pagarbiai, 

Savivaldybės kontrolierė       Vida Marta Kruopienė  


