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I. TARNYBOS STATUSAS 
 

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. 

  Tarnybos kompetenciją reglamentuoja šie 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, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, 

Akcinių bendrovių įstatymas, Viešųjų įstaigų įstatymas, Sveikatos priežiūros įstaigų 

įstatymas, Rinkliavos įstatymas, Skolos įstatymas, Koncesijų įstatymas, Administracinių 

teisės pažeidimų kodeksas.   

II. TARNYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, VEIKLOS PRINCIPAI, VERTYBĖS 

 Tarnybos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, veiksmingai, taupiai ir rezultatyviai 

valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas.  

 Tarnybos uždaviniai: atlikti veiklos plane numatytus Savivaldybės 

administracijos, Savivaldybės administravimo subjektų bei Savivaldybės kontroliuojamų 

įmonių finansinį ir veiklos auditą; vykdyti Savivaldybės turto apskaitos, valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo kontrolę; teikti Savivaldybės tarybai išvadas, vertinti 

Savivaldybės viešojo administravimo subjektų vidaus kontrolės sistemos patikimumą ir 

teikti rekomendacijas jai gerinti; vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir 

nepasikartotų audito metu nustatyti teisės aktų neatitikimai. 

  Tarnybos veikla turi būti grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo ir 

profesionalumo principais. Tarnyba, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinio audito 

reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis ir kitais teisės aktais.  
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 Tarnyba bendradarbiauja su Savivaldybės meru, Savivaldybės administracija, 

Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu, Valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių 

asociacija. 

 Tarnybos vertybės yra darbuotojų profesinis tobulėjimas, komandinis darbas, 

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

metodinė pagalba ir gerosios patirties sklaida. 

 III. TARNYBOS PERSONALAS, VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR 
PLANAVIMAS 
  
  Tarnybai Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos 5 pareigybės. Tarnyboje 

2010 m. dirbo 5 valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą.  

 Tarnybos valstybės tarnautojams keliami aukšti profesiniai ir kvalifikaciniai 

reikalavimai, atliekant išorės auditą ir kontrolės funkcijas. Šis darbas reikalauja specialių 

žinių, praktinių įgūdžių. Dėl to nuolat tenka tobulinti žinias, kelti kvalifikaciją, domėtis gera 

praktika ir ją pritaikyti savo darbe.  

Tarnybos valstybės tarnautojai pagal laimėtą 2010 m. projektą ,,Kauno 

apskrities savivaldybių kontrolierių administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 

administravimo efektyvumo didinimas“ (projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-21-003) 

11 darbo dienų kėlė savo kvalifikaciją. 

 Savivaldybės 2010 m. biudžete buvo patvirtinta atskira Tarnybos išlaidų 

sąmata. 

 Tarnyba 2010 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 Kontrolės komiteto pasiūlymus, kitais 

veiklos planavimą reglamentuojančiais Tarnybos dokumentais.  

 Tarnybos 2010 m. veiklos plane numatyti darbai suplanuoti, skiriant prioritetą 

finansiniam auditui, išvadoms dėl praėjusių metų Savivaldybės biudžeto įvykdymo 

ataskaitos rinkinio ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise 

valdomo valstybės turto ataskaitų parengti. 

 Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas Tarnybos 

metų veiklos planui turi pritarti Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas. 

 Kontrolės komitetas 2009 m. spalio 19 d. posėdyje (Protokolas Nr. 10) pritarė 

Tarnybos 2010 m. veiklos planui, pateikė pasiūlymus. Veiklos planas, įvertinus Kontrolės 

komiteto pasiūlymus, buvo patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu.  
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 Tarnybos veiklos planas pagal teisės aktų reikalavimus pateiktas Valstybės 

kontrolei. 

 Tarnyba 2010 m. parengė ir Savivaldybės tarybai pateikė išvadas dėl metinių 

ataskaitų, atliko Savivaldybės įmonių (Raudondvario, Vilkijos, Garliavos vaistinių) 2009 m. 

finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitų finansinį auditą, uždarųjų akcinių bendrovių 

(UAB ,,Giraitės vandenys“, ,,Tvarkuva“, Komunalinių paslaugų centras) 2009 m. finansinės 

atskaitomybės ir veiklos ataskaitų finansinį auditą, parengė audito ataskaitas ir išvadas ir jas 

teisės aktų nustatyta tvarka pateikė Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos 

direktoriui ir audituojamų subjektų vadovams. 

 Tarnybos vidaus administravimo, audito ir kontrolės veikla buvo 

organizuojama leidžiant Savivaldybės kontrolieriaus įsakymus ir išduodant pavedimus 

atlikti auditą. 

 Tarnyba 2010 m. vykdė veiklos plane numatytas užduotis. 

 Tarnyba 2010 m. parengė iš viso 21 ataskaitą ir pateikė 11 išvadų. 

 Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, 

audito ataskaitas ir išvadas skelbė Savivaldybės interneto puslapyje. 

IV. IŠVADŲ DĖL SAVIVALDYBĖS METINIŲ ATASKAITŲ PARENGIMAS IR 
 PATEIKIMAS 

IŠVADA DĖL SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS 

 Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą ir Savivaldybės 

tarybos veiklos reglamentą už Ataskaitos parengimą ir pateikimą Savivaldybės tarybai yra 

atsakinga Savivaldybės administracija. Tarnybos pareiga pateikti Savivaldybės tarybai 

išvadą dėl šios Ataskaitos yra nurodyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir 

Savivaldybės tarybos veiklos reglamente. Pagrindinis Išvados tikslas – pateikti Savivaldybės 

tarybai informaciją, ar jai teikiama Ataskaita visais reikšmingais atvejais parengta pagal 

teisės aktų reikalavimus, nustatytus Ataskaitai parengti. Ataskaitos vertinimo tikslas – 

nustatyti, ar Ataskaita reikšmingais atžvilgiais parengta pagal Lietuvos Respublikos ir 

Savivaldybės institucijų teisės aktų reikalavimus, nustatytus Ataskaitai parengti. 

 Tarnyba Ataskaitos parengimą vertino pagal reikalavimus, nustatytus Lietuvos 

Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir Savivaldybės tarybos patvirtintame Savivaldybės  

biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos apraše. 

 Išvada parengta ir Ataskaitos vertinimas atliktas remiantis Tarnybos atliktų 

auditų duomenimis. Tarnybos atliktų auditų ataskaitose pažymėta, kad šios Ataskaitos yra 

sudedamosios Išvados dalys.   

 Tarnyba auditą atliko pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir 

Valstybinio audito reikalavimus. 
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Tarnyba Išvadai parengti atliko Savivaldybės 2009 m. biudžeto vykdymo, turto 

naudojimo, apskaitos ir atskaitomybės vertinimą ir 2010-05-18 parengė ataskaitą Nr. 2-26 

,,Dėl Kauno rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto vykdymo, apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės vertinimo“.  

 Tarnyba šiuo pagrindu Savivaldybės tarybai pateikė 2010 m. gegužės 18 d. 

Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos išvadą ,,Dėl Kauno rajono 

savivaldybės 2009 m. biudžeto įvykdymo ataskaitos“ Nr. 2-27, kurioje nurodė, jog 

Savivaldybės administracijos parengtoje Ataskaitoje reikšmingų informacijos iškraipymų 

nėra, išskyrus apribojimą, kad buvo atlikta ne visų Savivaldybės biudžeto asignavimų 

auditas. Išvadoje atkreiptas dėmesys į kai kurias pastraipas, pateiktas parengtoje vertinimo 

ataskaitoje, dariusias Ataskaitai reikšmingą poveikį.   

 Ataskaitoje buvo pateiktos susistemintos rekomendacijos Savivaldybės 

administracijos direktoriui. 

 Rekomenduota: Spręsti Zapyškio pagrindinės mokyklos Altoniškių skyriui 

maisto produktų tiekimo klausimą; pakartotinai. Savivaldybės biudžeto ir finansų skyrius 

įpareigotas parengti patikslintą Biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašą. Šios 

rekomendacijos įgyvendintos, Kauno rajono savivaldybės taryba: 

* 2010-09-23 sprendimu Nr. TS-333 Zapyškio pagrindinės mokyklos 

Altoniškių skyriaus maisto produktų tiekimui nustatė papildomai 0,75 etato pagalbinio 

virtuvės darbininko maistui pristatyti, išdalyti, patalpoms ir indams tvarkyti; 

* 2010-12-16 sprendimu Nr. TS-471 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžeto 

sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtino Kauno rajono savivaldybės biudžeto 

sudarymo ir vykdymo taisykles. 

 Norime padėkoti Savivaldybės biudžeto ir finansų skyriaus darbuotojams už 

geranorišką bendradarbiavimą teikiant duomenis šiam vertinimui atlikti ir Išvadai parengti.

  

 Tarnybos Išvada pateikta Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, 

Savivaldybės administracijos direktoriui. Ataskaita – Savivaldybės merui, Savivaldybės 

administracijos direktoriui ir Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjui. 

 Kauno rajono savivaldybės taryba, remdamasi Tarnybos pateikta Išvada,  2010 

m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS-174 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto 

įvykdymo ataskaitos patvirtinimo“ patvirtino Kauno rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto 

įvykdymo ataskaitą.  
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IŠVADA DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR 

PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2009 M. ATASKAITOS 

 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 ir Statistikos departamentui. 

 Tarnyba, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės ir savivaldybių 

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

asignavimų valdytojų 2009 m. finansinių atskaitomybių audito duomenimis, 2010 m. 

parengė ir Savivaldybės tarybai pateikė Išvadą dėl Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2009 m. ataskaitos (toliau – 

Išvada). 

 Turto ataskaitos vertinimo tikslas – nustatyti, ar vertinama Turto ataskaita 

parengta pagal Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės institucijų teisės aktų reikalavimus, 

nustatytus Turto ataskaitai rengti. 

 Išvados rengimas buvo suplanuotas ir atliktas taip, kad būtų gautas 

pakankamas pagrindas tvirtinti, jog Turto ataskaitoje nėra reikšmingų informacijos 

iškraipymų, lyginant su asignavimų valdytojų finansinėmis ataskaitomis ir duomenimis. 

Turto ataskaitos vertinimo tikslas – nustatyti, ar vertinama Turto ataskaita parengta pagal 

Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės institucijų teisės aktų reikalavimus, nustatytus Turto 

ataskaitai rengti. 

 Tarnyba, įgyvendindama pagrindinį Išvados tikslą, parengė ir Savivaldybės 

tarybai pateikė 2010 m. birželio 7 d. Išvadą ,,Dėl Kauno rajono savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2009 m. ataskaitos“ Nr. 

2-31, kurioje nurodė, kad išskyrus tam tikrus pastebėjimus, Turto ataskaita parengta 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Statistikos departamento nustatyta 

tvarka ir atitinka finansinių ataskaitų duomenis, iš kurių yra sudaryta. 

Baigiamoje Išvados dalyje Tarnyba pažymėjo, kad Ekonomikos skyrius 

geranoriškai bendradarbiavo ir padarė pažangą rengiant ataskaitas – sumažėjo duomenų 

neatitikimų tarp ataskaitų ir finansinių atskaitomybių.   

 Rekomenduota. Savivaldybės administracijos direktoriui: nustatyti konkretaus 

administracijos struktūrinio padalinio nuostatuose funkciją – rengti ataskaitą; reglamentuoti 

Savivaldybės tarybai teikiamos ataskaitos sudėtį ir jos rengimo tvarką; spręsti klausimą dėl 

60,4 tūkst. Lt debetinio ir 60,4 tūkst. Lt kreditinio įsiskolinimo bei 472,8 tūkst. Lt kreditinio 
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įsiskolinimo tolesnio fiksavimo apskaitoje; visą valstybės turtą (pastatus, transporto 

priemones, kompiuterinę techniką, vamzdynus, hidrotechninius statinius, žemę ir kita), kuris 

perduotas Savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ir šiuo metu 

apskaitomas Savivaldybės įstaigų ar Administracijos padalinių balansuose, perduoti į 

Savivaldybės administracijos balansą; spręsti klausimą dėl vietinės reikšmės kelių ir kito 

turto pagal Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn 

įstatymo nuostatas priskirtino savivaldybių nuosavybėn ir kurie apskaitomi kaip valstybės 

turtas, pripažinimo Savivaldybės turtu; spręsti Savivaldybės poreikiams nenaudojamo turto 

(pastatų, negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų) panaudojimo klausimą; siekiant užtikrinti 

Tarybos sprendimų ,,Dėl sklypų pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams, jų įtraukimo į 

neprivatizuotų sklypų sąrašą“ vykdymą laiku, nustatyti kiekvieno sprendimo įvykdymo 

terminą. Čekiškės senelių namų direktoriui: netekusius tikslinės paskirties asignavimus 18,3 

tūkst. Lt pervesti į Savivaldybės biudžetą.  

Tarnybos darbuotojai nuolat vykdo veiklą ir po audito, ir kontroliuoja, kaip 

vykdomos rekomendacijos. Audituotiems subjektams teikė priminimus apie rekomendacijų 

įgyvendinimo eigą. 

 Ekonomikos skyrius, remdamasis Tarnybos pateiktomis rekomendacijomis, 

kreipėsi į Savivaldybės tarybą dėl leidimo nurašyti 2010-07-31 apskaitos duomenimis 

Kauno rajono savivaldybės administracijos debetinį įsiskolinimą 60,4 tūkst. Lt (palūkanos 

už Garliavos vandens nugeležinimo stotį), kreditinį įsiskolinimą 533,2 tūkst. Lt (472,8 tūkst. 

Lt už Garliavos vandens nugeležinimo stoties statybos darbus ir 60,4 tūkst. Lt – palūkanos 

rangovui FM Internacional A Division of J. Bailey Company). Savivaldybės taryba 2010- 

07-28 sprendimu Nr. TS-273 leido šias skolas nurašyti. 

 Čekiškės senelių namai 2010-07-27 raštu Nr. SR-36 informavo, kad į 

Savivaldybės biudžetą grąžino netekusius tikslinės paskirties asignavimus 18310,5 Lt. 

Ekonomikos skyrius pateikė informaciją ir apie kitų rekomendacijų 

įgyvendinimą. Dėl objektyvių priežasčių Ekonomikos skyriui ne visas rekomendacijas 

pavyko įgyvendinti iki galo. 

 Išvada Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytu laiku pateikta 

Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui. 

Savivaldybės taryba 2010 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. TS-216 ,,Dėl 

pritarimo Valstybės ir Savivaldybės turto 2009 m. ataskaitoms“ nutarė ataskaitoms pritarti. 
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V. AUDITO IR KONTROLĖS VEIKLA 

 Tarnyba finansinį ir veiklos auditą vykdo pagal Valstybinio audito 

reikalavimus ir Valstybės kontrolės pateiktas metodikas. Valstybinio audito reikalavimuose 

nurodyta, kad finansinis auditas paprastai pradedamas finansiniais ataskaitiniais metais ir 

baigiamas kitais finansiniais metais. 

 Tarnyba 2010 m. baigė 2009 m. pradėtus tris veiklos ir tris finansinius auditus. 

Parengė ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikė audito ataskaitas ir išvadas. 

 2010 m. antrame pusmetyje buvo pradėti nauji finansiniai ir veiklos auditai, 

apimantys audituojamų subjektų 2010 m. finansinių ataskaitų duomenų ir veiklos vertinimą. 

Šis auditas bus baigtas 2011 m.  

 Savivaldybės kontrolierius ir kontrolieriaus pavaduotojas vykdė atliekamo 

audito priežiūrą ir peržiūras, teikė pastebėjimus dėl atliekamo audito kokybės. 

Duomenys apie finansinio audito išvadose pateiktą nuomonę 

 dėl finansinės atskaitomybės audito 

Eil. 

Nr.  

Audituotas 

laikotarpis 

Pateikta 

nuomonių dėl 

atliktų 

finansinių 

auditų iš viso 

Pareikštos nuomonės dėl finansinės atskaitomybės tipas 

Besąlyginė 

(skaičius/ 

lyginamasis 

svoris proc.) 

Sąlyginė 

(skaičius/ 

lyginamasis 

svoris 

procentais) 

Neigiama 

(skaičius/lyginama

sis svoris 

procentais) 

Atsisakyta 

pareikšti 

nuomonę 

(skaičius/ 

lyginamasis 

svoris 

procentais) 

1  2008 m. 14  7/50 proc.  7/50 proc. 0 0 

2 2009 m. 10 0 8/80 proc. .2/20 0 

3 2010 m. 8 0 8/100 proc. 0 0 

  Pagal Valstybinio audito reikalavimus besąlyginė nuomonė pareiškiama, kai 

auditoriai neturi reikšmingų pastabų dėl finansinių ataskaitų, apskaitos sistemos ir teisės 

aktų pažeidimų, kurie keistų auditorių nuomonę. Sąlyginė nuomonė pareiškiama, kai 

auditoriai nustato teisės aktų pažeidimus ir / ar be tam tikrų pastabų negali pareikšti 

besąlyginės nuomonės. Neigiama nuomonė pareiškiama, kai auditoriai nustato teisės aktų 

pažeidimų ir esminių klaidų, kurios daro reikšmingą įtaką audituojamo subjekto finansinėms 

ataskaitoms. Auditoriai atsisako pareikšti nuomonę, kai audito metu negali gauti 

pakankamų, patikimų ir tinkamų įrodymų, taip pat tuo atveju, kai yra reikšmingų auditorių 

darbo apribojimų. 

 Toliau teikiama informacija apie atlikto audito rezultatus.  

Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansinių atskaitomybių audito rezultatai 
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 Tarnyba 2010 m. baigė 2009 m. pradėtą trijų biudžetinių įstaigų 2009 m. 

finansinės atskaitomybės, planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitų, lėšų ir turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo finansinį auditą. 

 Tarnyba dėkoja audituotų subjektų vadovams ir kitiems darbuotojams už 

dalykišką bendradarbiavimą. 

 Tarnyba parengė finansinio audito ataskaitas ir išvadas. 

 Ataskaitas ir išvadas pateikė Savivaldybės merui, Savivaldybės 

administracijos direktoriui ir audituojamų subjektų – biudžetinių įstaigų vadovams. 

 Tarnyba rėmėsi atlikto audito rezultatais rengdama Savivaldybės tarybai 

teikiamas Išvadas dėl Savivaldybės metinių ataskaitų. 

Toliau pateikiama susisteminta informacija apie Savivaldybės biudžetinių 

įstaigų asignavimų valdytojų 2009 m. finansinių atskaitomybių audito rezultatus. 

Finansinio audito, atlikto biudžetinėse įstaigose, rezultatai  

Buvo atliktas trijų biudžetinių įstaigų (Babtų gimnazijos, Zapyškio pagrindinės 

mokyklos ir Muniškių senelių namų) finansinės atskaitomybės, susidedančios iš: Išlaidų 

sąmatų vykdymo balanso, Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos, Ilgalaikio 

materialiojo ir nematerialiojo turto apyskaitos, Atsargų ir trumpalaikio turto apyskaitos, 

Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaitos, aiškinamojo rašto, auditas.  

Atlikto darbo pagrindu buvo parengtos 3 audito ataskaitos ir 2 audito išvados. Jos 

pateikia nuomonę apie audituojamų subjektų parengtas finansines ataskaitas.  

Nustatyti teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, turto apskaitą ir 

inventorizaciją, darbo santykius, biudžeto sudarymą ir naudojimą ir kita, nesilaikymo 

atvejai. Rekomenduota pašalinti trūkumus. Audito metu didžioji dalis klaidų ir neatitikimų 

pašalinta. Dažniausiai pasitaikė buhalterinės apskaitos tvarkymo ir turto apskaitos bei 

inventorizacijos taisyklių nesilaikymo atvejai. 

Toliau pateikiama informacija apie trijų biudžetinių įstaigų finansinių 

atskaitomybių audito rezultatus. 

Kauno rajono Babtų gimnazijos finansinės atskaitomybės auditas 

Asignavimų 

valdytojas 

2009 m. audito 

nuomonė 

2009 m. 

asignavimų 

planas 

Procentas nuo 

Savivaldybės 2009 

m. biudžeto 

Babtų gimnazija sąlyginė  2722,1 tūkst. Lt 1,7 proc. 

Finansinio audito metu nustatyta, kad Babtų gimnazija nesilaikė teisės aktų, 

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymų, 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo 
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taisyklių, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių, Inventorizacijos taisyklių, 

Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos reikalavimų. 

Dėl teisės aktų nesilaikymo nustatyta, kad Babtų gimnazija: 

* 4,0 tūkst. Lt per mažai parodė balanso eilutėje ,,išlaidos iš biudžeto“; 

* nesudarė išlaidų sąmatos gautoms paramos lėšoms; 

                      * bendrą kreditinį įsiskolinimą parodė 38,9 tūkst. Lt per mažą, iš jų 15,2 tūkst. 

Lt biudžeto lėšų; 

* neparodė 5,4 tūkst. Lt debetinio įsiskolinimo, iš jų 0,5 tūkst. Lt biudžeto 

lėšų; 

* darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų faktinis įsiskolinimas 75,9 

tūkst. Lt, ataskaitoje parodė 53,5 tūkst. Lt; 

* už prekes ir paslaugas faktinis įsiskolinimas 71,9 tūkst. Lt, ataskaitoje parodė 

55,4 tūkst. Lt; 

* neinventorizavo skolų, nesuderino tarpusavio atsiskaitymo aktais; 

* Mokinio krepšelio lėšas 41,6 tūkst. Lt panaudojo aplinkai be Savivaldybės 

tarybos leidimo; 

* Mokinio krepšelio nepanaudotą lėšų likutį 25,7 tūkst. Lt grąžino 2010-01-15, 

priklauso grąžinti iki 2010-01-07. Savivaldybės biudžetui padarytas 25,7 tūkst. Lt nuostolis; 

* nesudarė spec. programos sąmatos pajamoms, gautoms už kopijavimo 

paslaugas; 

* Gimnazijos pastato vertės nepadidino statybos ir rekonstrukcijos darbų verte   

7792,9 tūkst. Lt.  

Gimnazijos veiklai gerinti teiktos rekomendacijos. Rekomenduota įvertinti vyr. 

buhalterio darbą ir sudaryti sąlygas kvalifikacijai kelti. Savivaldybės administracijos 

direktoriui teikta rekomendacija įvertinti Babtų gimnazijos direktoriaus V. Mikalausko 

veiklą. Apie rekomendacijų įgyvendinimą informacija pateikta. 

 Kauno rajono Zapyškio pagrindinės mokyklos finansinės atskaitomybės 

auditas 

 Zapyškio pagrindinės mokyklos nuostatų struktūra ir turinys neatitinka 

Švietimo ir mokslo ministro 2004-07-16 įsakymu Nr. ISAK-1162 patvirtintų Reikalavimų 

valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams galiojančios redakcijos. Mokykla faktiškai 

vykdo mokinių ir mokyklos darbuotojų maitinimą, mokinių pavėžėjimą, žmonių sveikatos 

priežiūrą, tiekia komunalines paslaugas kitiems vartotojams, tačiau nuostatuose nenumatytas 

šių paslaugų teikimas. Savivaldybės taryba nėra nustačiusi tarifų (įkainių) darbuotojų 

maitinimui. 
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Mokykla finansuojama iš Savivaldybės biudžeto: skiriamas finansavimas 

mokyklos aplinkai, valstybinėms funkcijoms (mokinio krepšeliui), taip pat kasmet skiriamos 

lėšos mokinių pavėžėjimui, nemokamam maitinimui. Mokykla turi specialiosios programos 

lėšų, gauna paramos lėšų. 

Mokyklai 2009 m. patvirtinta 1269,5 tūkst. Lt asignavimų, t. y. 0,8 proc. 

Savivaldybės biudžeto apimties.  

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, tvarkydamas Zapyškio pagrindinės 

mokyklos apskaitą: 

* tinkamai neadministravo sutarčių dėl komunalinių paslaugų tiekimo – dalis 

faktinių išlaidų privačioms patalpoms šildyti ir šaltam vandeniui tiekti buvo dengiama iš 

Savivaldybės biudžeto. Vien tik 2009 m. Savivaldybės biudžetui buvo padaryta žala 5,7 

tūkst. Lt. Mokykla šildo privačias patalpas pagal 1999-06-15 sutartį.  

Finansinio audito metu buvo peržiūrėtos privačių asmenų apmokėjimo už 

šildymą ir šalto vandens tiekimo sutartys; 

* nesilaikė Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. reikalavimų, kad apskaitos 

registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos 

arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti – neparodytas kitų 

vartotojų, kuriems teikiamos komunalinės paslaugos, 1357 Lt debetinis įsiskolinimas; 

* nesilaikė Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių – nepagrįstai 

kasinių ir faktinių išlaidų duomenis sumažino 3,4 tūkst. Lt gautomis įplaukomis už 

komunalines paslaugas, neteisingai 570 Lt šildymo sistemos remonto išlaidas priskyrė 

šildymo išlaidoms; 

* nesilaikė Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos, 

reikalavimų – nesudarė gautos paramos išlaidų sąmatos; 

* nesilaikė Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 

nuostatų – Mokyklos patalpos eksploatuojamos be Pripažinimo tinkamu naudoti akto, 

Nekilnojamojo turto registre neįregistruota mokyklos patalpų rekonstrukcija, neįteisintas 

Altoniškių skyriaus žemės sklypo naudojimas panaudos pagrindais.  

Mokyklos direktoriui teiktos rekomendacijos veiklai gerinti. Zapyškio 

pagrindinės mokyklos direktorius apie rekomendacijų įgyvendinimą informaciją pateikė 

laiku.  

Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjui 

teiktos rekomendacijos veiklai gerinti. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas 

informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą pateikė laiku, tačiau neišsamią. Kultūros, 

švietimo ir sporto skyriaus vedėjui buvo pateiktas priminimas, kad informacija pateikta ne 
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apie visų rekomendacijų įgyvendinimą, ne visa pateikta informacija išsami. Buvo pateikta 

papildoma informacija. 

 Savivaldybės administracijos direktoriui teiktos rekomendacijos veiklai 

gerinti. Apie  rekomendacijų įgyvendinimo galimybes informacija pateikta. 

Muniškių senelių namų 2009 m. finansinės atskaitomybės auditas 

Asignavimų valdytojas 2009 m. audito 
nuomonė 

2009 m.  
asignavimų planas 

Procentas nuo 
Savivaldybės 2009 m. 

biudžeto 
Muniškių senelių 
namai 

Sąlyginė 
 1441,7 tūkst. Lt 0,9 proc. 

Finansinio audito metu nustatyta, kad Muniškių senelių namai nesilaikė 

Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių; Kauno rajono savivaldybės biudžeto 

sudarymo ir vykdymo tvarkos; Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo, 

Inventorizacijos taisyklių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-10 nutarimu Nr. 978 

,,Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 

patvirtintos metodikos reikalavimų. Nesant Savivaldybės tarybos patvirtintų paramos 

skirstymo taisyklių, skirstė paramos lėšas pagal savo patvirtintą tvarką.  

Dėl teisės aktų nesilaikymo nustatyta, kad Muniškių senelių namai: 

* neparodė debetinio įsiskolinimo 1,4 tūkst. Lt. Dėl debetinio likučio 

susidarymo nurodyta įvertinti vyr. buhalterės veiklą, nes neišieškojo laiku iš Senelių namų 

gyventojų įsiskolinimų už teikiamas paslaugas, dėl šios priežasties susidarė 6,0 tūkst. Lt 

debetinis įsiskolinimas; 

* neužpajamavo paminklų; 

* debetinio įsiskolinimo suma 6 tūkst. Lt nesumažino 2010 m. finansavimo ir 

negrąžino į Savivaldybės biudžetą; 

* nustatė netikslią bendrą socialinės globos kainą vienam seneliui. Į bendrąją 

socialinės globos dalį netiksliai nurašė gyventojų laidojimui skirtas gėles, paminklus, 

baldus, elektrinę viryklę, kondicionierių, čiužinius. 

Nurodyta taupiai ir atsakingai naudoti Savivaldybės biudžeto lėšas. 

Muniškių senelių namų direktoriui teiktos rekomendacijos veiklai gerinti. 

Muniškių senelių namų direktorius apie rekomendacijų įgyvendinimą pateikė išsamią 

informaciją laiku.  

Savivaldybės administracijos direktoriui teiktos rekomendacijos veiklai gerinti. 

Informacija apie rekomendacijų įgyvendinimą pateikta laiku. 
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Savivaldybės įmonės Garliavos vaistinės finansinės atskaitomybės auditas 

Savivaldybės įmonės 
pavadinimas 

2009 m. audito 
nuomonė apie 

finansinę 
atskaitomybę 

2009 m. 
apyvarta  

2009 m. veiklos 
rezultatas 
+pelnas, 

 - nuostolis 
SĮ Garliavos vaistinė sąlyginė 780,9 tūkst. Lt - 26,4 tūkst. Lt 

      SĮ Garliavos vaistinė – 2009 m. finansinę veiklą baigė turėdama 26393 Lt 

grynojo ataskaitinių metų nuostolio. Vaistinės pardavimo apimtis mažėti linkusi nuo 2001 

m. Per pastaruosius aštuonerius metus apyvarta sumažėjo 2,8 karto. Priežastis – didelė 

konkurencija Garliavoje. Atkreiptas dėmesys, kad 2009 m. ilgalaikio turto, prekių, 

trumpalaikio turto, skolų, pinigų inventorizavimas Vaistinėje atliktas nebuvo. Parengta ir 

pateikta finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada.  Savivaldybės taryba finansinę 

atskaitomybę patvirtino.  

Savivaldybės įmonės Vilkijos vaistinės finansinės atskaitomybės auditas 

Savivaldybės įmonės 
pavadinimas 

2009 m. audito 
nuomonė apie 

finansinę 
atskaitomybę 

2009 m. 
apyvarta  

2009 m. 
veiklos 

rezultatas  
+pelnas, 

 - nuostolis  
SĮ Vilkijos vaistinė sąlyginė 68,4 tūkst. Lt - 66,4 tūkst. Lt 

         SĮ Vilkijos vaistinė – 2009 m. finansinę veiklą baigė turėdama 66406 Lt 

grynojo ataskaitinių metų nuostolio. Kauno rajono savivaldybės taryba 2009-06-25 

sprendimu Nr. TS-260 patvirtino Savivaldybės įmonių Raudondvario, Garliavos, Vilkijos 

vaistinių nuomos konkurso sąlygas. Savivaldybės taryba šiame posėdyje nebuvo informuota, 

kad SĮ Vilkijos vaistinės turtui Kauno rajono apylinkės teismo sprendimu nuo 2009-05-19 

taikomos laikinos apsaugos priemonės.  Atkreiptas dėmesys, kad 2009 m. ilgalaikio turto, 

prekių, trumpalaikio turto, skolų, pinigų inventorizavimas Vaistinėje atliktas nebuvo. 

Parengta ir pateikta finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada. Savivaldybės taryba 

finansinę atskaitomybę patvirtino. 

Savivaldybės įmonės Raudondvario vaistinės finansinės atskaitomybės auditas 

Savivaldybės įmonės 
pavadinimas 

2009 m. audito 
nuomonė apie 

finansinę 
atskaitomybę 

2009 m. 
apyvarta  

2009 m. veiklos 
rezultatas  
+pelnas, 

 - nuostolis  
SĮ Raudondvario vaistinė sąlyginė 314,2 tūkst. Lt - 23,2 tūkst. Lt 

 SĮ Raudondvario vaistinė – 2009 m. finansinę veiklą baigė turėdama 23212 Lt 

grynojo ataskaitinių metų nuostolio. Prekių apyvarta 2009 m., palyginti su 2008 m., 

sumažėjo 14 proc. Parengta ir pateikta finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada. 

Savivaldybės taryba finansinę atskaitomybę patvirtino. 
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UAB ,,Giraitės vandenys“ finansinės atskaitomybės auditas 

Savivaldybės įmonės 
pavadinimas 

2009 m. audito 
nuomonė apie 

finansinę 
atskaitomybę 

2009 m. 
apyvarta Lt 

2009 m. veiklos 
rezultatas Lt 

+pelnas, 
 - nuostolis 

UAB ,,Giraitės vandenys“ sąlyginė 3096,3 tūkst. Lt - 769,8 tūkst. Lt,  

       UAB ,,Giraitės vandenys“ – 2009 m. finansinę veiklą baigė turėdama 151112 Lt 

grynojo ataskaitinių metų nuostolio. Iš reorganizuotos UAB ,,Gabuva“ perduotas nuostolis    

618664 Lt. Bendrovės pajamos 2009 m., palyginti su 2008 m., perdavus šilumos tiekimo, 

šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatavimo, daugiabučių namų bendro 

naudojimo objektų administravimo paslaugų teikimą UAB Komunalinių paslaugų centrui, 

sumažėjo 1096889 Lt. Bendrovė vykdo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

veiklą. Parengta ir pateikta finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada. Teiktos 

rekomendacijos įmonės veiklai gerinti. Rekomendacijos įgyvendintos. Savivaldybės taryba 

finansinę atskaitomybę patvirtino.  

UAB Komunalinių paslaugų centras finansinės atskaitomybės auditas 

Savivaldybės įmonės 
pavadinimas 

2009 m. audito 
nuomonė apie 

finansinę 
atskaitomybę 

2009 m. 
apyvarta Lt 

2009 m. veiklos 
rezultatas Lt 

+pelnas, 
 - nuostolis 

UAB Komunalinių paslaugų 

centras 

sąlyginė 2771,7 tūkst. Lt + 141,1 tūkst. Lt 

       UAB Komunalinių paslaugų centras – 2009 m. finansinę veiklą baigė turėdamas    

317364 Lt grynojo ataskaitinių metų pelno. Nuostoliai perimti iš UAB ,,Gabuva“ – 176249 

Lt. Balanse ataskaitinių metų pelnas – 141115 Lt. Veikla: patalpų šildymas, karšto vandens 

tiekimas, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatavimas ir kita. Parengta ir 

pateikta finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada. Teiktos rekomendacijos įmonės 

veiklai gerinti. Informacija apie rekomendacijų įgyvendinimą pateikta. Savivaldybės taryba 

finansinę atskaitomybę patvirtino.  

UAB ,,Tvarkuva“ finansinės atskaitomybės auditas 

Savivaldybės įmonės 
pavadinimas 

2009 m. audito 
nuomonė apie 

finansinę 
atskaitomybę 

2009 m. 
Apyvarta Lt 

2009 m. veiklos 
rezultatas Lt 

+pelnas, 
 - nuostolis 

UAB ,,Tvarkuva“ sąlyginė 252,7 tūkst. Lt +33,3 tūkst. Lt. 

      UAB ,,Tvarkuva“ – 2009 m. finansinę veiklą baigė turėdama 33297 Lt grynojo  

ataskaitinių metų pelno. Bendrovės veikla: sanitarinių sąlygų užtikrinimas ir panaši veikla, 

pastatų ir automobilių nuoma, žemės darbai ir kita. Parengta ir pateikta finansinės 

atskaitomybės audito ataskaita ir išvada. Teiktos rekomendacijos įmonės veiklai gerinti. 
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Informacija apie rekomendacijų įgyvendinimą pateikta. Savivaldybės taryba finansinę 

atskaitomybę patvirtino. 

Kontrolės ir veiklos audito rezultatai 

         Veiklos audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto viešojo ir vidaus 

administravimo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu, atskleisti 

veiklos tobulinimo galimybes. 

           Tarnyba veiklos auditą atliko derindama su kontrolės funkcijomis, nes 

Tarnyboje veiklos auditui atlikti atskiro padalinio nėra.  

Kauno rajono savivaldybės tarybai pavaldžių bendrojo lavinimo mokyklų, 

gimnazijų maitinimo organizavimo srities veiklos auditas 

         Tarnyba 2010 m. baigė 2009 m. pradėtą Kauno rajono savivaldybės tarybai 

pavaldžių bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų veiklos auditą maitinimo organizavimo 

srityje. Vertinimo tikslas, ar iš Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos virtuvės darbuotojams 

išlaikyti ir komunalinėms paslaugoms apmokėti, naudojamos efektyviai, ekonomiškai ir 

rezultatyviai (taupiai). Tarnyba veiklos audito metu pagal pateiktus duomenis nustatė, kad 

Kauno rajono mokyklose ir gimnazijose 2009-10-01 mokėsi 10579 mokiniai, iš jų: 

nemokamus pusryčius gavo 1562 mokiniai, arba apie    15 proc. visų mokinių, nemokamus 

pietus gavo 2614 mokinių, arba apie 25 proc. visų mokinių, pirko maistą už savo pinigus 

2998 mokiniai, arba apie 28 proc. visų mokinių. 

        Įvertinta, kad: 

        * Kauno rajono bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų valgyklose maitinami 

5612 mokinių, arba 53 proc.; 

        * devynios švietimo įstaigos patalpas nuomoja, 21 – maitinimą organizuoja 

pačios; 

       * ne visų mokyklų, kurių valgyklų darbuotojai yra išlaikomi iš Kauno rajono 

savivaldybės biudžeto iš Aplinkos programai skirtų asignavimų, nuostatuose įtraukta veiklos 

rūšis ,,Mokyklų užkandinių, valgyklų ir virtuvių veikla“; 

         * mokyklų valgyklose, kurios išlaikomos iš Savivaldybės biudžeto, 

nenumatytos arba nepakankamos einamosios kontrolės procedūros ir priemonės. Nesant 

kasos aparatų (nors norminiai teisės aktai tai leidžia) įstaigose sunku sukontroliuoti pajamų 

už teikiamas paslaugas apskaitą;   

          * tikslinga visose mokyklose kruopščiai patikrinti įmonių padarytas 

investicijas mokyklose, siekiant nustatyti, ar visi darbai ir prekės atitinka investicijos 

sąvoką; 
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          * Kauno rajono savivaldybės mokyklose, išlaikomose iš Savivaldybės 

biudžeto, nėra darbuotojų maitinimo bei antkainių skaičiavimo tvarkų, todėl darbuotojų 

maitinimas taip pat dotuojamas iš biudžeto, t. y. dalis Savivaldybės biudžeto lėšų 

panaudojama darbuotojams maitinti; 

           * esant sunkiai Savivaldybės finansinei padėčiai, būtų tikslinga Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skirtas mokinių socialinei paramai (nemokamam 

mokinių maitinimui) administruoti, skirti daliai darbo užmokesčio, mokamo iš Savivaldybės 

biudžeto, kitą dalį – priemokoms už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą (nemokamo 

maitinimo koordinavimo darbus, priežiūrą, ataskaitų, sąmatų sudarymą, apskaitos vedimą ir 

kitus darbus).    

             Tarnyba parengė veiklos ataskaitą ir teikė rekomendacijas. Kultūros, 

švietimo ir sporto skyrius ne apie visų rekomendacijų įgyvendinimą pateikė išsamią 

informaciją. Teikti priminimai. Informacija pateikta. 

Kauno rajono savivaldybės administracijos ir jos padalinių biudžetinių ir kitų įstaigų, 

kurios išlaikomos iš Savivaldybės biudžeto, šildymo srities veiklos auditas 

 Tarnyba 2010 m. baigė 2009 m. pradėtą Kauno rajono savivaldybės 

administracijos ir jos padalinių biudžetinių ir kitų įstaigų, kurios išlaikomos iš Savivaldybės 

biudžeto, šildymo srities veiklos auditą. 

 Tarnyba įvertino Savivaldybės biudžeto Valstybės ir savivaldybių biudžetų 

išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio ,,Šildymas“ reikšmę Savivaldybės biudžete, 

šildymo išlaidų pokyčiai priklauso nuo šildymo būdo, šilumos tiekėjo, kuro rūšies. Auditas 

parodė, kad galimybių sumažinti išlaidas šildymui yra. Šilumą daliai Kauno rajono 

savivaldybės biudžetinių įstaigų, Administracijai ir jos padaliniams tiekia keturios įmonės: 

AB ,,Kauno energija“, UAB Komunalinių paslaugų centras, UAB ,,Didma“, UAB ,,Roalsa“. 

Dalis įstaigų eksploatuoja katilines pačios. 

Įvertinta, kad: 

* Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, administracijos ir jos 

padalinių faktinės šildymo išlaidos 2005 – 2009 m. sudarė apie 3 proc. Savivaldybės 

biudžeto išlaidų; 

 * 2009 m. šildymo išlaidos buvo 4460,6 tūkst. Lt, arba 25,3 proc. visų faktinių 

išlaidų prekėms ir paslaugoms; 

 * šildymo išlaidos linkusios didėti; 

 * visose įstaigose pakeisti beveik visi langai, daugelyje pakeistos lauko durys, 

suremontuoti (atnaujinti ) stogai, kai kuriose apšiltintos sienos; 

 * Savivaldybės šildomas visas plotas 126700 kv. m; 
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 * vidutinė mėnesinė 1 kv. m šildymo kaina analizuojamu laikotarpiu            

(2005 – 2009 m.) priklausomai nuo šildymo būdo didėjo nuo 7 proc. iki 79 proc.; 

 * daugiausia 75 – 79 proc. didėjo UAB ,,Roalsa“ išnuomotų katilinių, įstaigų, 

kurioms šilumą tiekia AB ,,Kauno energija“, įstaigų, kurios eksploatuoja dujines katilines. 

Mažiausiai – kai įstaigos eksploatuoja kieto kuro katilines. 

 Kultūros, švietimo ir sporto skyrius: 

 * nevykdė, ugdymo įstaigų katilinių nuomos ir šilumos tiekimo sutartyse 

nustatytos tvarkos ir sąlygų modernizuoti, renovuoti ir eksploatuoti katilines investuojant 

lėšas, kontrolės investicijų srityje, tinkamai neadministravo katilinių nuomos ir šilumos 

tiekimo sutarčių; 

 * atlikus pastatų renovavimo darbus, smarkiai kritus kuro kainai, nesiėmė 

iniciatyvos sumažinti kainas už įstaigų šildymą.  

 Tarnyba teikė Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendacijas ir siūlė 

parengti priemonių planą dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, administracijos 

ir jos padalinių šildymo optimizavimo siekiant sumažinti Savivaldybės biudžeto išlaidas 

įstaigų patalpų šildymui. Pateikta ne visai išsami informacija apie rekomendacijų 

įgyvendinimą. Teikti priminimai. Papildoma informacija pateikta. 

 Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 

organizavimo srities veiklos auditas 

Tarnyba 2010 m. baigė 2009 m. pradėtą Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Urbanistikos skyriaus veiklos auditą organizavimo srityje.  

Vertinimo tikslas – nustatyti, ar Urbanistikos skyriaus veikla pagal funkcijas 

organizuojama pagal teisės aktų reikalavimus, nustačius problemas teikti siūlymus. 

Nustatyta, kad Urbanistikos skyriuje: 

* darbuotojų pareigybių aprašymuose ir pareiginiuose nuostatose daug 

neatitikimų ir funkcijų dubliavimosi, kai kurie darbuotojai atlieka tas pačias funkcijas; 

 * nėra patvirtintos dokumentų judėjimo ir kontrolės tvarkos; 

 * nesutvarkytas archyvas nuo 2002 m.; 

 * nustatyta atvejų, kai dingdavo ir vėl atsirasdavo bylos; 

 * nebuvo vedamas gaunamų prašymų išduoti Statybos leidimus žurnalas; 

 * prašymai išduoti statybos leidimus įforminti neišsamiai (daug kur nėra 

prašymų padavimo datų, prašymai neregistruoti, nėra prašymus priėmusių darbuotojų 

pareigų, parašo, vardo, pavardės); 
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 * nesant nurodytų dokumentų priėmimo datų, nėra galimybės nustatyti, ar 

dokumentai ir statybos leidimai išduoti laiku, ar pavėluotai, negalima nustatyti dokumentų 

įvykdymo terminų. 

 Urbanistikos skyrius 2009 m. rajono gyventojams išdavė 1030 statybos 

leidimų. Iš patikrintų išduotų statybos leidimų 545 bylų, 28 bylose nebuvo įmokų mokėjimo 

kvitų, o 90 bylų iš viso nebuvo rastos. 

Tarnyba parengė veiklos audito ataskaitą ir Savivaldybės administracijos 

direktoriui teikė rekomendacijas. Apie rekomendacijų įgyvendinimą informacija pateikta. 

Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 

m. lėšų panaudojimo tikrinimas 

           SAARS programos nepanaudotas likutis 2008-12-31 – 479,3 tūkst. Lt, 2009 

m. pajamų sąmata 1426,0 tūkst. Lt ir išlaidų sąmata 1905,3 tūkst. Lt. Faktiškai SAARS 

programos priemonių vykdymas ir lėšų panaudojimas 2009 m. įvykdytas: gauta pajamų 

782,1 tūkst. Lt, padaryta išlaidų 1030,8 tūkst. Lt, 2009-12-31 lėšų likutis 230,6 tūkst. Lt. 

Patikrinus nustatyta, kad SAARS programos lėšos panaudotos pagal jų tikslinę paskirtį. 

Parengta spec. programos tikrinimo ataskaita. Teiktos rekomendacijos Savivaldybės 

administracijos direktoriui, pareikalauta:  

      * kad Savivaldybės Statybos ir komunalinio ūkio skyrius pateiktų paaiškinimą, 

kodėl netinkamai vedama forma Nr. 3 pažyma apie atliktų darbų vertę ir kodėl Kulautuvos 

miestelyje įkurto rekreacinės paskirties miško parko objekto vertė Pripažinimo tinkamu 

naudoti metu pagal 2009-08-31 aktą 339542,50 Lt, nors pagal darbų atlikimo aktus yra 

didesnė, t. y. 434332,02, arba 94789,52 Lt didesnė; 

      * iš naujo sudaryti komisiją atliktiems ir užbaigtiems statybos darbams vertinti 

Kulautuvos rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimo ir gerinimo 

Kulautuvos sen. Kulautuvos mstl. Kauno rajone ir surašyti naują pripažinimo tinkamu 

naudoti aktą;  

     * išieškoti iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

projektui įgyvendinti likusias nepervestas lėšas 194196,60 Lt. 

 Savivaldybės administracijos direktorius rekomendacijas įgyvendino ir pateikė 

išsamią informaciją.  

 Savivaldybės taryba 2010 m. patvirtino SAARS programos 2009 m. lėšų 

panaudojimo ataskaitą. 

Kelių priežiūros ir plėtros programos 2009 m. lėšų panaudojimo tikrinimas 

        Pagal pasirašytas keturias finansavimo sutartis su Lietuvos automobilių kelių 

direkcija  prie Susisiekimo ministerijos lėšų planas 3374,0 tūkst. Lt. 2009-12-31 
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buhalterinės apskaitos duomenimis, iš šios ministerijos 2009 m. programai gauta 2321,3 

tūkst. Lt. Pajamų planas įvykdytas 68,8 proc. 2009-12-31 iš viso panaudota (įvykdyta darbų) 

3372,5 tūkst. Lt, pagal planą negauta 1051,2 tūkst. Lt. 2010-02-17 gautas visas 2009 m. 

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimas ir atsiskaityta su rangovais. Pagal visas 

finansavimo sutartis liko nepanaudota  1691,51 Lt. Parengta ataskaita ir išvada. Teiktos 

rekomendacijos. Ne visos rekomendacijos dėl objektyvių priežasčių įgyvendintos. Išvada 

pateikta Kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. 

             Savivaldybės taryba 2010 m. patvirtino Kelių priežiūros ir plėtros programos 2009 

m. lėšų panaudojimo ataskaitą. 

  

Gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2009 m. lėšų panaudojimo tikrinimas 

       Fondo likutis 2008-12-31 – 35,2 tūkst. Lt. Fondas 2009 m. planavo gauti pajamų             

70,0 tūkst. Lt, tarp jų Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kaupiamoji dalis       

40,0 tūkst. Lt ir kitos gautos lėšos (už privatizuotas Savivaldybės gyvenamąsias patalpas ir 

pagalbinio ūkio paskirties pastatus) 30,0 tūkst. Lt. Fondas gavo pajamų 77,2 tūkst. Lt, t. y.            

7,2 tūkst. Lt daugiau nuomos mokesčio kaupiamosios dalies negu buvo planuota gauti. 

Pajamų ir išlaidų sąmata šia suma nebuvo tikslinta. Padaryta išlaidų 90,5 tūkst. Lt. Lėšų 

likutis 2009-12-31 21,9 tūkst. Lt. Parengta fondo tikrinimo ataskaita. Teikta rekomendacija 

fondo veiklai gerinti. Informacija nepateikta. 

 Savivaldybės taryba 2010 m. patvirtino gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2009 m. 

lėšų panaudojimo ataskaitą.  

 Savivaldybės privatizavimo fondo 2009 m. lėšų panaudojimo tikrinimas 

 Fondas per 2009 m. gavo 148746 Lt, t. y. 67,6 proc. planuotų pajamų. Su 

likučiu metų pradžioje pajamos sudarė 148855 Lt. Fondo lėšos panaudotos vadovaujantis 

Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Privatizavimo fondo naudojimo ir apskaitos 

tvarkos aprašu. Skirta ir panaudota 36548 Lt. Fondo likutis 2009-12-31 112307 Lt. Parengta 

tikrinimo ataskaita.  

 Savivaldybės taryba 2010 m. patvirtino Privatizavimo fondo 2009 m. lėšų 

panaudojimo ataskaitą. 

Lengvatinio mokinių pavėžėjimo tikrinimas  

 Tarnyba Savivaldybės kontrolės komiteto (2010-01-20 protokolas Nr. 2) 

prašymu atliko lengvatinio mokinių pavėžėjimo tikrinimą. 

 Tikrinimo metu nustatyta, kad: 

* pagal sudarytas sutartis mokinius veža 14 vežėjų; 
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 * 2009/2010 m. m. į rajono mokyklas vidutiniškai pavežami 3375 mokiniai, 

arba      32 proc. visų mokinių; 

 * pagal Savivaldybės tarybos (2009-04-02 Nr. TS-101) sprendimą vietinio 

(priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusuose nuolatiniams bilietams taikyta iki 20 

proc. nuolaida, o Mokinių mėnesiniams bilietams taikoma 5 proc. nuolaida (nuolaidos dydis 

nustatytas sutartyse su vežėjais);   

 *  brangiausi mėnesiniai moksleivių bilietai UAB ,,Uma trans“ 2010 m. 

balandžio mėnesį buvo Kauno rajono sporto mokyklos moksleivių, dalyvaujančių 

neformalaus ugdymo veikloje; 

 * Vidutinė moksleivio pavėžėjimo kaina: 

 ** reguliariais autobusų maršrutais moksleivių pavėžėjimas yra pigiausias 

58,70 Lt per mėnesį, perkant mėnesinius bilietus; 

 ** maršrutiniu transportu (taksi) – 83,14 Lt per mėnesį, perkant mėnesinius 

bilietus; 

 ** specialiųjų reisų autobusais – 85,05 Lt per mėnesį, perkant mėnesinius 

bilietus; 

 ** mokykliniais geltonais autobusais – 84,90 Lt per mėnesį. (Savivaldybės 

biudžete numatomos išlaidos metams: transportui išlaikyti, vairuotojo darbo užmokesčiui ir 

socialinio draudimo įmokoms). 

 * ne visos sutartys, sudarytos su vežėjais, galioja einamaisiais mokslo metais. 

 Moksleivių važiavimo išlaidų kompensavimo dydis skaičiuojamas teisingai.  

 Tarnyba parengė tikrinimo ataskaitą ir teikė rekomendacijas dėl sutarčių 

moksleiviams pavėžėti termino suvienodinimo; tartis su vežėjais, pasirašant sutartis, dėl 

didesnės nuolaidos taikymo.  

 Tikrinimo ataskaita pateikta Savivaldybės tarybos kontrolės komitetui. 

Tikrinimo ataskaita apsvarstyta Kauno rajono vežėjų susirinkimo posėdyje. Savivaldybės 

administracija pateikė informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą. 

 Veiklos audito ir tikrinimų ataskaitos pateiktos Savivaldybės merui, 

Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų (tikrintų) įstaigų vadovams.   

Vyriausybės atstovui Kauno apskrityje informacijos pateikimas 

 Tarnyba Vyriausybės atstovui Kauno apskrityje pateikė 2010 m. išsamią 

informaciją, kaip Savivaldybė vykdo Lietuvos Respublikos 2010 m. valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinių rodyklių patvirtinimo įstatymo 13 str. nuostatas.  
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 Tarnyba atliko tyrimą ir parengė atsakymą, kuriame teikė išvadą, kad 

kreditinio įsiskolinimo, trunkančio ilgiau negu 45 dienas, mažėjimas 2010-03-31 rodo, kad 

Kauno rajono savivaldybė dirba kreditinio įsiskolinimo mažinimo linkme.   

Pretenzijos dėl UAB komunalinių paslaugų centro darbo ir Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus atsakymo, tikrinimas  

 Tarnyba įvertino, ar pareiškėjos Nijolės Kaminskienės, gyvenančios Sodininkų 

g. 23, Garliavoje, Kauno rajone, pretenzijoje iškelta problema dėl UAB Komunalinių 

paslaugų centro darbo ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio 

ūkio skyriaus atsakymo yra teisinga ir pagrįsta. 

 Tarnyba parengė tikrinimo ataskaitą ir pateikė pareiškėjai. 

Rokų seniūnijos gyventojo prašymo tikrinimas 

 Tarnyba gavo Rokų seniūnijos gyventojos Nadeždos Pokštienės, gyvenančios  

Nemuno g. 14, Rokų sen., Kauno rajone prašymą. 

 Tarnyba įvertino Rokų seniūno veiksmus išdeklaruojant gyventojus iš 

socialinio būsto.  

Parengė tikrinimo ataskaitą ir išvadą ir pateikė pareiškėjui. Teikta 

rekomendacija. Rokų seniūnas pateikė informaciją apie rekomendacijos 

įgyvendinimą. 

Kiti pastebėjimai 

Tarnyba 2008-10-20 Antikorupcinės komisijos prašymu ,,Dėl Linksmakalnio 

seniūnijos remonto ir Kulautuvos prieplaukos statybos“ atliko  2008 m. tikrinimą ir parengė 

Linksmakalnio ir Batniavos seniūnijų patalpų remonto darbų organizavimo ir mobiliųjų 

prieplaukų statybai Kulautuvoje ir Raudondvaryje skirtų lėšų iš ilgalaikių paskolų ir 

Savivaldybės biudžeto panaudojimo tikrinimo 2008-11-29 ataskaitą Nr. 2-91. Tarnyba, 

atlikusi šį patikrinimą, nustatė galimus nusikalstamos veikos požymius. 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 

straipsnio 9 dalies 11 punktu bei Tarnybos veiklos nuostatų 14.4. punktu, Savivaldybės 

kontrolierius privalo pranešti teisėsaugos institucijoms. 

 Tarnyba iš Kauno rajono apylinkės prokuratūros 2010-03-26 gavo nutarimą 

nutraukti ikiteisminį tyrimą ,,Dėl Linksmakalnio ir Batniavos seniūnijų patalpų remonto 

darbų“                  Nr. 65-2-00066-08, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar 

baudžiamojo nusižengimo požymių.  

 Ištraukos iš nutarimo: 

* ,,lokalinėse sąmatose numatytos darbų kainos, Linksmakalnio seniūnijos 

94655 Lt, o Batniavos seniūnijos 41514 Lt, buvo tik orientacinės, kad būtų galima skelbti 
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konkursą rangovams.“ (Konkursiniai pasiūlymai Linksmakalnio seniūnijos patalų remontui 

buvo 339540 Lt, Batniavos seniūnijos – 156007 Lt); 

* ,,Be to, pažymėta, kad Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės, įvertinus I ir II pirkimo dokumentus, nustatyti pažeidimai.“  

 Pagal nutarimą nė vienas apklaustas Savivaldybės darbuotojas neprisiminė, ar 

nenorėjo (negalėjo) prisiminti, kaip 2008-06-27 buvo organizuojamas Batniavos seniūnijos 

patalpų remonto darbų viešasis pirkimas.  

 Nutarimo nuorašas išsiųstas:  

 * Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriui 

spręsti klausimą dėl administracinio teisės pažeidimo pagal ATPK. 

* Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl asmenų tarnybinio 

(arba drausminio) nusižengimo požymių.  

Kontrolės ir audito tarnybai Savivaldybės administracijos direktorius apie 

priimtus sprendimus informacijos nepateikė.   

VI. KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS REKOMENDACIJŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 Labai svarbi Tarnybos veiklos funkcijų dalis yra rekomendacijos, 

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

kontrolės sistemos veikimą. 

Tarnyba atliko 2010 m. teiktų rekomendacijų įgyvendinimo apžvalgą ir 

nustatė, kad: 

 * 2010 m. teiktos iš viso 85 rekomendacijos, apie 84 rekomendacijų 

įgyvendinimą informacija pateikta, iš jų: vienos rekomendacijos įgyvendinimo terminas 

Administracijos raštišku prašymu buvo pratęstas, keturių rekomendacijų įgyvendinimo 

terminas Kelių ir transporto skyriaus raštišku prašymu pratęstas. 

 Apie vienos rekomendacijos įgyvendinimą informacijos nepateikė 

Gyvenamųjų patalpų remonto fondo pirmininkas – apie gyvenamųjų patalpų remonto fondo 

veiklos gerinimą.  

VII. TARNYBOS VEIKLOS VEIKSMINGUMAS IR TOBULINIMAS  

 Audito (tikrinimo) metu nustatytų ir nurodytų trūkumų pašalinimas sudaro 

sąlygas išvengti jų kartojimosi.  

 Tarnyba siekdama, kad finansinėje atskaitomybėje nebūtų reikšmingų 

iškraipymų, audito metu pagal kompetenciją pataria audituojamiems subjektams spręsti 

jiems rūpimus klausimus. 
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 Tarnyba, vykdydama jos nuostatuose nustatytus uždavinius, ir toliau sieks, kad 

audituoti (tikrinti) subjektai sparčiau įgyvendintų Tarnybos teikiamas rekomendacijas, 

efektyviau šalintų trūkumus, susijusius su tuo, kad per lėtai Savivaldybėje sprendžiami 

klausimai, susiję su apskaitos reforma.  

VIII. BENDRA  APŽVALGA 

 Tarnyba ir toliau tobulins audito rekomendacijų įgyvendinimo procesą, gerins 

atliekamo audito kokybę ir sieks, kad auditas būtų atliekamas efektyviai, racionaliai ir 

veiksmingai, laikantis Valstybinio audito reikalavimų. 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                        Vida Marta Kruopienė 


