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Savivaldybės kontrolės ir audito institucijos vaidmuo 

 

 Kauno rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba (toliau – Tarnyba) yra rajono 

Savivaldybės tarybai atskaitinga kontrolės ir audito institucija, priţiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, 

ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas. Tarnyba atlieka ir 

kontrolės funkcijas. Lietuvos Respublikos įstatymai reikalauja, kad Kontrolieriaus tarnybos veikla 

būtų pagrįstas teisėtumo, viešumo, neutralumo ir profesionalumo principais, valstybinio audito 

reikalavimais. 

 Savivaldybės kontrolierius kasmet  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 

nustatyta tvarka teikia Kauno rajono savivaldybės tarybai: 

 * Tarnybos veiklos metinę praėjusių metų ataskaitą; 

 * Išvadą  dėl praėjusių metų Savivaldybės biudţeto įvykdymo apyskaitos (ataskaitos); 

 * Išvadą dėl  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise 

valdomo valstybės turto ataskaitų. 

 Tarnyba 2005 m. dirbo vadovaudamasi Savivaldybės kontrolieriaus patvirtintu metiniu 

veiklos planu, kuriam pritarė Tarybos kontrolės komitetas. 

 Tarnybos veiklą 2005 m. sudarė šios pagrindinės dalys: 

 *Savivaldybės administracijos pateiktų Ataskaitų auditas; 

 * Savivaldybės administracijos ir jos padalinių, Tarybai pavaldţių biudţetinių įstaigų,  

kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, finansinis auditas; 

 * Savivaldybės įmonių finansinės atskaitomybės auditas; 

 *  Savivaldybės kontroliuojamų UAB finansinės atskaitomybės auditas; 

 * Veiklos auditas;  

 * Planinės kontrolės funkcijos; 

 * Kiti tikrinimai (Tarybos narių, gyventojų, skundų, prašymų tikrinimas, ilgalaikių 

paskolų ėmimo galimybių įvertinimas ir kita). 
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VEIKLOS REZULTATAI 

Savivaldybės administracijos pateiktų ataskaitų auditas 

  Parengta išvada Dėl Kauno rajono savivaldybės 2004 m. biudţeto įvykdymo ataskaitos. 

Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos nuomone, Ataskaita visais reikšmingais atvejais parengta 

pagal Biudţeto sandaros ir Valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo 2004 m. įstatymą.  

  Nustatyta, kad Biudţeto ir finansų skyriuje neįdiegta vidaus kontrolės sistema, kuri 

leistų kontroliuoti asignavimų valdytojų prašymus, kad nebūtų tvirtinamos ar tikslinamos ne visai 

pagrįstos pajamos uţ teikiamas paslaugas ir neleistų kartotis trūkumams nustatytiems Savivaldybės 

biudţeto vykdymo audito metu. Savivaldybės administracijos buvo pateikta direktoriui                  

10 rekomendacijų, tarp jų: 

 ** Patikslinti 2005 m. Savivaldybės biudţeto Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos  pajamas ir išlaidas ir įtraukti nepanaudotą 2005-01-01 lėšų likutį 1065,6 tūkst. Lt. 

 ** Į sąskaitą, kurioje kaupiamos SAARS 2005 m. fondo lėšos, pervesti 42,4 tūkst. Lt.  

 ** Siekiant Savivaldybėje pagerinti buhalterinės apskaitos būklę, kad būtų uţtikrintas 

finansinių ataskaitų duomenų suderinamumas, buvo rekomenduota Administracijos direktoriui 

parengti ir įsakymu patvirtinti Bendras finansų kontrolės taisykles, apimančias išankstinę, einamąją 

ir paskesniąją finansų kontrolę; Bendrą Savivaldybės buhalterinių sąskaitų planą, Bendrą 

savivaldybės apskaitos politiką, įpareigoti asignavimų valdytojus Savivaldybės biudţeto lėšas 

naudoti pagal patvirtintas programų sąmatas, sukurti vidaus ir finansų kontrolės procedūras ir 

išsamius vidaus kontrolės priemonių ir procedūrų aprašus, siekiant uţtikrinti teisingą apskaitos 

tvarkymą ir teisėtą lėšų panaudojimą. 

 Savivaldybės administracija 8 rekomendacijas įgyvendino, Administracijos direktoriaus 

prašymu 2 rekomendacijų įgyvendinimo terminas pratęstas. 

 Paskutinius ketverius metus prieš ataskaitinį laikotarpį Savivaldybės kreditinis 

įsiskolinimas turėjo polinkį didėti. Savivaldybės kreditinio įsiskolinimo 2005 m. sumažėjimas 

– tai geras Savivaldybės finansinis rodiklis. 

  Tarnyba įvertino Kauno rajono savivaldybės administracijos pateiktą 2004 m. ataskaitą 

VT-02 apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir 2004 m. ataskaitą VT-01 apie 

patikėjimo teise valdomą valstybės turtą. Vertinimo tikslas – nustatyti, ar 2004 m. ataskaitos parodo 

tikrą ir teisingą Savivaldybės turto būklę ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 

būklę, ar jos sudarytos, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. 

 Ataskaitos parengtos daug tiksliau negu ankstesniais metais, reti atvejai, kai 

asignavimų valdytojai turtą įsigyja neturėdami numatyto finansavimo šaltinio, nenustatyta 

neteisėtų ilgalaikio turto nurašymo atvejų, tik pasitaiko atvejų, kai turtas nurašomas 

pavėluotai.  
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 Kontrolieriaus tarnyba parengė ir išsiuntė 30 laiškų asignavimų valdytojams ir pateikė 

19 bendrų rekomendacijų, tarp jų Savivaldybės administracijai 14, nurodė terminus 

rekomendacijoms įgyvendinti.  

 Vykdydamas rekomendacijas Ekonomikos skyrius parengė patikslintas ataskaitas apie 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir patikėjimo teise valdomą valstybės turtą. 

 Apie rekomendacijų įgyvendinimą informacijos nepateikė: 

 * Taurakiemio seniūnija 4.  

 * Dvi vidurinės mokyklos, – Garliavos 2, Piliuonos 3. 

 Savivaldybės administracija ne visas rekomendacijas įgyvendino. Administracijai 

rekomenduota tikslinti Turto nurašymo taisykles, Savivaldybės apskaitos politiką, parengti ataskaitų 

apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir patikėjimo teise valdomą valstybės turtą, 

rengimo tvarką. 

 Ekonomikos skyrius rengia turto sąrašą. Į sąrašą įtraukti 1274 objektai, techninė 

inventorizacija ir teisinė registracija atlikta apie 570 arba apie 45 proc. objektų. 2004 m. atlikta 200 

objektų teisinė registracija. Kelių, tiltų, pralaidų, gatvių apšvietimo tinklų, viešo naudojimo tualetų, 

komunalinės paskirties objektų, kapinių teisinė registracija neatlikta. Bešeimininkio turto yra 8 

seniūnijose, apie 111 gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų. Duomenų, kokiam skaičiui objektų, 

kuriems privaloma teisinė registracija, – Ekonomikos skyriuje nėra. Administracijai jau buvo 

rekomenduota įteisinti esantį seniūnijose bešeimininkį turtą. Savivaldybėje jau prasidėjo vietinės 

reikšmės kelių, gatvių ir kapinių įteisinimo procesas.  

 Kontrolieriaus tarnyba, vykdydama Valstybės kontrolės reikalavimus, pateikė Valstybės 

kontrolei Išvadas Dėl Kauno rajono savivaldybės 2004 m. biudţeto įvykdymo ataskaitos ir Dėl  

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 

ataskaitų. 

 Savivaldybės administracijos ir jos padalinių, Tarybai pavaldžių biudžetinių 

įstaigų, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai finansinis auditas 

 2005 m. uţbaigtas 4 asignavimų valdytojų, –  Kauno rajono savivaldybės 

administracijos kultūros, švietimo ir sporto, Statybos ir komunalinio ūkio skyrių, Domeikavos 

vidurinės mokyklos ir Rokų seniūnijos, finansinės atskaitomybės auditas.  

 Parengtos 4 audito išvados. Jos pateikia nuomonę apie asignavimų valdytojų parengtas 

finansines ataskaitas. Teigiama nuomonė pareikšta dėl 2 asignavimų valdytojų finansinių ataskaitų, 

1 – sąlyginė, 1 – neigiama. 

 Teigiama nuomonė reiškiama, kai nėra reikšmingų pastabų dėl audituojamo subjekto 

finansinių ataskaitų, apskaitos sistemos, teisės aktų pažeidimų. 

 Sąlyginė nuomonė reiškiama, kai nustatyta tam tikrų teisės aktų pažeidimų, nukrypimų 

nuo priimtos apskaitos sistemos, faktų ir sumos neatitikties finansinėse ataskaitose. 
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 Neigiama nuomonė reiškiama, kai nustatyta teisės aktų pažeidimų ir esminių klaidų, 

kurios daro reikšmingą įtaką audituojamo subjekto finansinei ataskaitai. 

 Audito metu Kontrolieriaus tarnyba pateikė 91 rekomendaciją, kaip stiprinti vidaus 

kontrolę, gerinti biudţeto lėšų panaudojimą.  

 Finansinio audito metu nustatyta 28 teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, 

turto apskaitą ir inventorizaciją, kasos darbo organizavimą, darbo santykius, biudţeto sudarymą ir 

naudojimą ir kita, neatitikimai. Audito metu ir uţbaigus auditą didţioji dalis neatitikimų buvo 

pašalinta. Daţniausiai pasitaikė buhalterinės apskaitos tvarkymo ir turto apskaitos ir 

inventorizacijos taisyklių neatitikimai. Per maţai dėmesio skiriama išlaidų sąmatų vykdymo ir 

finansinės drausmės laikymosi kontrolei.  

 Finansinio audito rezultatai: 

Domeikavos vidurinės mokyklos auditas 

 

Asignavimų valdytojas 2004 m. audito 

nuomonė apie 

finansinę 

atskaitomybę 

2004 m. 

Asignavimų 

planas 

Savivaldybės 

2004 m. 

biudžeto proc. 

Domeikavos vidurinė mokykla Sąlyginė 1866,3 2,1 

  Domeikavos vidurinė mokykla , paţeidė: 

 * Inventorizacijos taisykles, inventorizacijos 2003 m. finansinei atskaitomybei neatliko, 

o inventorizaciją 2004 m. finansinei atskaitomybei atliko nesilaikydami Inventorizacijos taisyklių. 

Sprendimas dėl turto trūkumo nepriimtas, balanse pateikti turto duomenys sutampa su buhalterinės 

apskaitos duomenimis. 

 * Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkos reikalavimus, materialiai atsakingų 

asmenų turto vidaus apskaitos nevedė, turto realios padėties neţinojo, laiku nenurašydavo ir 

nepristatydavo vyr. buhalterei sunaudotų atsargų ir medţiagų nurašymo aktų. 

 * Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus, neuţfiksavo ir neįtraukė į apskaitą kai 

kurių įvykusių operacijų. 

       * Darbo kodeksą ir Darbo sutarčių registravimo taisykles, neįformino ir neregistravo kai 

kurių darbo sutarčių pakeitimų.  

 Trūkumų pašalinimas ir rekomendacijų įgyvendinimas: 

   Mokykla trūkumus pašalino ir visas rekomendacijas (15) įgyvendino. Atleistas iš 

pareigų aplaidţiai dirbęs direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius 

 

Asignavimų valdytojas 2004 m. audito 

nuomonė apie 

finansinę 

atskaitomybę 

2004 m. 

Asignavimų 

planas 

Savivaldybės  

2004 m. 

biudžeto proc. 

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius Teigiama 30366,1 33,4 
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 Kultūros, švietimo ir sporto skyrius: 

 * 2004 m. finansinei atskaitomybei inventorizaciją atliko laikydamasi ne visų 

Inventorizacijos taisyklių reikalavimų; 

 * iki 2004 m. neskaičiavo ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimo, – nesilaikė 

Finansų ministerijos ir Ūkio ministerijos raštais nustatytų nusidėvėjimo skaičiavimo rekomendacijų 

ir normatyvų; 

 * nesilaikė Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų, pavėluotai uţpajamavo 

ilgalaikį turtą; 

 * nesilaikė Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkos reikalavimų, atlikus 

rekonstravimo darbus finansuojamus iš išlaidų sandoriams su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu, 

turto vertės nepadidino; 

 * paţeidė Buhalterinės apskaitos įstatymą, ūkines operacijas, vykusias 2003 m., į 

apskaitą įtraukė tik 2004 m., ūkines operacijas, įvykusias 2004 m., įtraukė – 2005 m.  

 Trūkumų pašalinimas ir rekomendacijų įgyvendinimas:  

 Kultūros, švietimo ir sporto skyrius trūkumus pašalino ir visas rekomendacijas (33) 

įgyvendino, Savivaldybės administracijos direktoriui teiktos 3 rekomendacijos įgyvendintos. 

 Audito metu buvo nustatyta Savivaldybės tarybos patikslinto biudţeto ir Skyriaus 

patikslintų programų sąmatų neatitiktis.  

Rokų seniūnija 

 

Asignavimų valdytojas 2004 m. audito 

nuomonė apie 

finansinę 

atskaitomybę 

2004 m. 

Asignavimų 

planas 

Savivaldybės  

2004 m. 

biudžeto proc. 

Rokų seniūnija Neigiama 70,3 0,001 

  

 Rokų seniūnijos išlaidų sąmatų vykdymo 2005-01-01 balanso (forma Nr. 1) kai kurių 

eilučių duomenys metų pabaigoje buvo neteisingi. 

 Finansinės atskaitomybės (forma Nr. 4) „Atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto       

2004 m. apyskaita“ pateikti duomenys neatitiko Didţiosios knygos duomenų. 

 Biudţeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2005-01-01 ataskaitoje neteisingai parodytos 

kasinės ir faktinės išlaidos. 

 Į seniūno patvirtintos finansų kontrolės taisykles neatsiţvelgta ir 2004 m. finansinėse 

ataskaitose pateikiama informacija netiksli ir nepatikima.  

 Trūkumų pašalinimas ir rekomendacijų įgyvendinimas:  

  Rokų seniūnija ataskaitoje nurodytus trūkumus šalino ir visas rekomendacijas (26) 

įgyvendino.  

 Seniūnas vyr. buhalterei paskyrė drausminę nuobaudą papeikimą.  
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 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius pripaţino, kad seniūnas                 

A. Tatarūnis padarė tarnybinį nusiţengimą – nelaidavo tinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo 

Rokų seniūnui paskirta tarnybinė nuobauda pastaba. 

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius 

 

Asignavimų valdytojas 2004 m. audito 

nuomonė apie 

finansinę 

atskaitomybę 

2004 m. 

Asignavimų 

planas 

Savivaldybės 

2004 m. 

biudžeto proc. 

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius Teigiama 2652,5 2,9 

 

Skyrius vykdė 6 programas. Audituotos Neelektros energijos (šilumos tiekimo), 

Nutekamojo vandens valymo, Vandens tiekimo, Socialinės paramos uţ būstą programos. Visos 

išlaidos neviršija planinių išlaidų apimties.  

 Vandens tiekimo programos Biudţeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2005-01-01 ataskaitoje 

nurodė, kad ilgalaikiam turtui įsigyti panaudojo 218,6 tūkst. Lt. Skyriuje ilgalaikis turtas 

neuţpajamuotas, nes lėšos pervestos UAB „Gabuva“ ir UAB „Giraitės vandenys“. Skyriui nurodyta 

kontroliuoti, kad, uţbaigus darbus, būtų padidintas įstatinis kapitalas. 

 Skyrius nesilaikė Administracijos direktoriaus 2004-11-09 įsakymu Nr. ĮS-1432 

patvirtintos Skyriaus eksploatuojamų automobilių ridos, nefiksavo faktinių spidometrų rodmenų. 

 Skyrius nesilaikė Administracijos direktoriaus 2003-09-30 įsakymu Nr. 891 nustatytos 

pokalbių limitą viršijusios sumos grąţinimo į biudţetą tvarkos. 

 Skyriaus Apskaitos politiką rekomenduota tikslinti. 

 Trūkumų pašalinimas ir rekomendacijų įgyvendinimas: 

 Rekomendacijos teiktos Savivaldybės administracijai (2) ir Statybos ir komunalinio 

ūkio skyriui (12). Savivaldybės administracija ir Skyrius rekomendacijas įgyvendino.  

 Kontrolieriaus tarnybai 2004 m. atliekant pirmą asiganvimų valdytojų finansinių 

atskaitomybių auditą, audituojamų subjektų vadovai, buhalteriai ir kiti darbuotojai bendradarbiavo 

su Tarnybos specialistais, geranoriškai reagavo į tikrintojų pastabas, susijusias su vidaus kontrolės 

trūkumais ir nepakankama finanasų kontrole, kurį lėmė aukščiau išvardytų dalykų atsiradimą.  

Audituojamų subjektų vadovai ėmėsi veiksmų, kurdami efektyvesnę vidaus kontrolę, papildomas 

kontrolės procedūras, kurios turi teigiamą įtaką ir sudaro prielaidas nesikartoti nustatytiems 

dalykams.   

 Pradėtas 2005 m. finansinių atskaitomybių auditas, tarp jų: 

 * Kultūros, švietimo ir sporto programų auditas. Pasirinkta atlikti finansinį auditą 

biudţetinėje įstaigoje Vilkijos lopšelyje-darţelyje ,,Daigelis“ ir Garliavos Jonučių vidurinėje 

mokykloje. Auditas planuojamas uţbaigti 2006 m. balandţio mėnesį. Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas (paslaugų teikėjas) su Vilkijos 

lopšelio-darţelio ,,Daigelis“ direktoriumi (uţsakovu) programų sąmatų buhalterinei apskaitai 
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tvarkyti sudarė Buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugų sutartį. Garliavos Jonučių vidurinė 

mokykla – asignavimų valdytojas. Išankstinio tyrimo metu pateikta 19 rekomendacijų (12 

įgyvendintos, 7 pratęstas terminas), tarp jų: 

 ** 3 – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjui. Rekomendacijos įgyvendintos.  

 ** 1 – Savivaldybės administracijos direktoriui. Rekomendacija įgyvendinta.  

 ** 2 – Vilkijos lopšelio-darţelio ,,Daigelis“ direktorei, rekomendacijos įgyvendintos.  

 ** 13 – Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos direktoriui, 6 – įgyvendintos, 7 – 

direktoriaus prašymu terminas pratęstas. 

 *Socialinės apsaugos programos auditas. Planuojamas uţbaigti 2006 m. balandţio 

mėnesį. Išankstinio tyrimo metu pateikta 32 rekomendacijos (16 – įgyvendinta, 3 – dalinai, 11 – 

pratęstas terminas, 2 – nepateikta informacija), tarp jų:  

 ** 5 – Eţerėlio slaugos namų direktorei. Rekomendacijos įgyvendintos. 

 ** 5 – Pagynės vaikų globos namų direktorei. Rekomendacijos įgyvendintos, tik į vieną  

informacijos nepateikė. 

 ** 19 – Socialinės paramos skyriaus vedėjai. Įgyvendintos 5 rekomendacijos, 3 -  

dalinai, kitoms rekomendacijoms vedėjos prašymu terminas pratęstas.  

 ** 3 – Administracijos direktoriui, 1 rekomendacija įgyvendinta, 2 – ne, terminai 

rekomendacijų įgyvendinimo praėję. 

 Pasirinkta atlikti 2005 m. finansinį auditą Socialinės paramos skyriuje ir Pagynės vaikų 

globos namuose. 

 * Vietos savivaldos administravimo programos auditas. Planuojamas uţbaigti 2006 m. 

balandţio mėnesį. Išankstinio tyrimo metu pateikta Savivaldybės administracijos direktoriui 11 

rekomendacijų. Administracijos direktorius pateikė informaciją apie 1 rekomendacijos 

įgyvendinimą, kitoms rekomendacijoms Administracijos direktoriaus prašymu terminas pratęstas. 

Savivaldybės įmonių finansinės atskaitomybės auditas 

 *SĮ Garliavos vaistinė – 2004 m. finansinę veiklą baigė turėdama 937 Lt grynojo 

nuostolio. Pagrindinė pardavimo apimties sumaţėjimo prieţastis – didelė konkurencija Garliavoje. 

Parengta ir pateikta finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada. Teiktos 3 rekomendacijos 

įgyvendintos. Taryboje finansinė atskaitomybė patvirtinta. Audito išvadoje apie finansinę 

atskaitomybę pareikšta sąlyginė nuomonė. 

 * SĮ Raudondvario vaistinė – 2004 m. finansinę veiklą baigė turėdama 3135 Lt grynojo 

nuostolio. Pagrindinė pardavimo apimties sumaţėjimo prieţastis naujai atidaryta vaistinė 

Raudondvaryje ir dėl nuostolingos Raudondvario vaistinės filialo veiklos. Parengta ir pateikta 

finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada. Teiktos 2 rekomendacijos įgyvendintos. 

Taryboje finansinė atskaitomybė patvirtinta. Audito išvadoje apie finansinę atskaitomybę pareikšta 

teigiama nuomonė. 
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 * SĮ Vilkijos vaistinė – 2004 m. finansinę veiklą baigė 7518 Lt grynojo nuostolio. 

Palyginti su 2003 m. vaistinės prekių apyvarta išaugo 29,9 proc., tai geras vaistinės rodiklis. 

Nuostolis buvo linkęs maţėti. Parengta ir pateikta finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir 

išvada. Savivaldybės administracijos direktoriui pateikta 1 rekomendacija, Vaistinės direktoriui 6 

rekomendacijos. Administracija ir direktorius rekomendacijas įgyvendino. Taryboje finansinė 

atskaitomybė patvirtinta. Audito išvadoje apie finansinę atskaitomybę pareikšta sąlyginė nuomonė. 

Savivaldybės kontroliuojamų UAB finansinės atskaitomybės auditas 

 * UAB ,,Gabuva“ – 2004m. finansinę veiklą baigė turėdama 246864 Lt grynojo 

nuostolio. Linksmakalnyje nuostolinga šildymo ir nuotėkų šalinimo ir valymo veikla. Parengta 

finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir pateikta finansinės atskaitomybės audito išvada. 

Pateiktos Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateiktos 5 rekomendacijos,     

UAB ,,Gabuva“ direktoriui – 8 rekomendacijos įmonės veiklai gerinti. Administracija ir direktorius 

rekomendacijas įgyvendino. Taryboje finansinė atskaitomybė patvirtinta. Audito išvadoje apie 

finansinę atskaitomybę pareikšta sąlyginė nuomonė. 

 * UAB ,,Giraitės vandenys“ – 2004 m. finansinę veiklą baigė turėdama 228374 Lt 

grynojo nuostolio. Nuostolinga veikla: karšto vandens tiekimas, nuotėkų šalinimas, patalpų 

šildymas, bendro naudojimo objektų administravimas. Pelninga – šildymo ir karšto vandens tiekimo 

sistemų eksploatavimas, transporto paslaugos, kitos apimties pardavimas. Parengta ir pateikta 

finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada. Pateiktos Kauno rajono savivaldybės 

administracijos direktoriui 1 rekomendacija, UAB ,,Giraitės vandenys“ direktoriui – 6 

rekomendacijos įmonės veiklai gerinti. Administracija ir direktorius rekomendacijas įgyvendino. 

Taryboje finansinė atskaitomybė patvirtinta. Audito išvadoje apie finansinę atskaitomybę pareikšta 

sąlyginė nuomonė. 

Veiklos auditas 

 Veiklos audito metu nustatoma, ar audituojamas subjektas, vykdydamas savo pareigas, 

ekonomiškai, rezultatyviai ir efektyviai naudoja išteklius. Ši audito sritis Kontrolieriaus tarnybai – 

naujas darbo baras.  

 2005 m. atliktas Viešųjų pirkimų vykdymo Savivaldybės administracijoje ir jos 

padaliniuose vertinimas. Savivaldybės administracijos direktoriui pateikta 17 rekomendacijų veiklai 

gerinti. Nurodyta rekomendacijas įgyvendinti iki 2006-02-28. Administracijos direktoriaus prašymu 

rekomendacijų įgyvendinimo terminas pratęstas. 

 Veiklos audito rezultatai rodo, kad Kontrolieriaus tarnybos veikla Savivaldybėje dar 

neprarado savo svarbos ir ateityje būtina šiuos klausimus spręsti kompleksiškai.  
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Planinės kontrolės funkcijos   

 Patikrinta 5 Savivaldybės fondų, kurie nėra įtraukti į Savivaldybės biudţetą 2004 m. 

lėšų panaudojimas. Tai Savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto, Specialiojo daugiabučių namų 

savininkų bendrijų rėmimo, Privatizavimo, Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondų lėšų ir 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, Kelių prieţiūros ir plėtros programos 

sąmatos, UAB ,,Gabuva“, UAB ,,Tvarkuva“ transporto ir telefonų panaudojimo teisėtumo ir 

taisyklingumo tikrinimai. Teiktos rekomendacijos veiklai gerinti. 

 * Savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto 2004 m. fondo lėšų sąmata 52868 Lt, tarp 

jų Savivaldybės biudţeto lėšų 10000 Lt. Fondo pirmininkas Tarybos narys G. Staugaitis. 2004 m. 

Fondas gavo 36519 Lt, negavo nuomos mokesčio kaupiamosios dalies. Panaudota lėšų 9727 Lt.  

Liko nepanaudotos Fondo lėšos 40560 Lt. Pateikta išvada dėl Fondo lėšų sąmatos panaudojimo. 

Visos rekomendacijos (4) įgyvendintos.   

 * Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo 2004 m. Fondo sąmata   

46960 Lt, tarp jų 40000 Lt Savivaldybės biudţeto lėšos. Fondo pirmininkas G. Staugaitis. 

Panaudota 19859 Lt, liko nepanaudota 27601 Lt. Buvo pasiūlyta tikslinti paruoštą tvirtinimui 

Sąmatą. Pateikta išvada ir teiktos 4 rekomendacijos įgyvendintos. Sąmata buvo patikslinta ir 

pateikta Tarybai tvirtinti. Taryba patikslintą sąmatą patvirtino. 

 * Privatizavimo fondo 2004 m. sąmata 224598 Lt. Lėšų panaudojimo sąmatą ir 

ataskaitą rengia ir vykdo Ekonomikos skyrius. Gauta lėšų 125386 Lt, tarp jų iš Savivaldybės 

biudţeto 70729 Lt, uţ privatizuotus objektus 54658 Lt. Biudţeto lėšos Fondo nuostatuose kaip 

pajamų šaltinis nebuvo numatytas. Panaudota 83208 Lt. Nepanaudotas likutis 45776 Lt. Pateikta 

išvada ir 3 rekomendacijos, tarp jų Nuostatų tikslinimas. Rekomendacijos įgyvendintos. Patikslintus 

Fondo veiklos nuostatus Taryba patvirtino.  

 * Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo 2004 m. sąmata 123566 Lt, tarp jų    

84400 Lt Biudţeto lėšų, 3000 Lt Privatizavimo fondo lėšų, 36166 Lt 2004-01-01 nepanaudotas 

likutis. Fondu disponuoja sudaryta fondo valdyba, kurios pirmininku išrinktas G. Staugaitis. 

Padaryta išlaidų 120478 Lt. Liko nepanaudota 3088 Lt. Pateikta išvada, visos teiktos (5) 

rekomendacijos įgyvendintos. Fondo nuostatų nauja redakcija patvirtinta Tarybos 2005-05-05 

sprendimu Nr. 113.  

 * Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2005 m. sąmata 

229912 Lt, tarp jų 180000 Lt SAARS programos sąmatos lėšų, 37171 Lt Privalomojo sveikatos 

draudimo lėšų, 12741 Lt 2004-01-01 nepanaudotas likutis. Padaryta išlaidų 183640 Lt. Liko 

nepanaudota 46272 Lt.  

 * Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų, gautų 2005 m. panaudojimo tikrinimas ir 

pateikta tikrinimo išvada. Nustatyta, kad: 
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 ** Nepanaudota 43,1 tūkst. Lt Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų, pasirašytų 

pagal finansavimo sutartis. 

 ** Savivaldybės administracijoje nėra parengtos Kelių prieţiūros ir plėtros programos 

lėšų panaudojimo ir skyrimo Kauno rajono savivaldybės seniūnijoms tvarkos. 

 ** Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 70 

,,Dėl biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkos patvirtinimo“, patvirtintos Biudţetinių 

įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkos 30 p. reikalavimus ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo 

darbų išlaidomis didinama turto (objekto) vertė. Kauno rajono savivaldybės administracijoje      

2005 m. nepadidinta turto (objektų) įsigijimo vertė 2005 m. uţ 1929 tūkst. Lt. Išlieka rizika 

(tikimybė), kad ankstesniais laikotarpiais turto rekonstravimo išlaidomis nepadidinta turto vertė.  

 ** Savivaldybės tarybai neteikiama tvirtinti ar išklausyti Kelių prieţiūros ir plėtros 

programos lėšų sąmata.  

 ** Kelių ir transporto skyrius nekaupia informacijos apie seniūnijose esančius senus 

kelius ir gatves. Rekonstruojami ir naujai pastatyti statiniai seniūnijose neapskaitomi. 

 ** Neefektyviai naudojamos Kauno rajono savivaldybės tarybos skirtos lėšos seniūnijų 

kelių ir gatvių inventorizacijai ir teisinei registracijai. 2005 m. iš Savivaldybės biudţeto buvo skirta 

100,0 tūkst. Lt kelių teisinei registracijai, panaudota 15924 Lt. Taryba 2005-12-28 sprendimu      

Nr. TS-274 kelių ir gatvių inventorizacijai ir teisinei registracijai skirtus asignavimus sumaţino   

100 tūkst. Lt ir skyrė lengvatiniam keleivių veţimui, nepaliko asignavimų padarytoms kasinėms ir 

faktinėms išlaidoms padengti. 

 ** Savivaldybės administracijoje nėra nustatytos vidaus kontrolės procedūros, kurios 

uţtikrintų Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo tikslingumą, teisėtumą ir 

ekonomiškumą. 

 Kelių ir transporto skyriaus vedėjui pateiktos 6 rekomendacijos ūkinei finansinei veiklai 

pagerinti. Rekomendacijų įgyvendinimo terminas 2006-03-20 vedėjo prašymu pratęstas. 

 *UAB ,,Gabuva” transporto ir telefonų panaudojimo teisėtumo ir taisyklingumo      

2005 m. sausio–rugsėjo mėnesiais tikrinimas.  

 Dėl ūkinės veiklos pagerinimo bendrovei teiktos 9 rekomendacijos įgyvendintos. Uţ 

aplaidumą darbe nubausti atsakingi darbuotojai. Pareikštos drausminės nuobaudos papeikimai:  

mechanikui V. Kazlauskui, vyr. inţinieriui G. Šerstabojevui, vyr. finansininkei G. Ţalienei. 

Buhalterei ekonomistei Z. Noreikienei pareikšta pastaba. 

 *  UAB ,,Tvarkuva“ transporto ir telefonų panaudojimo teisėtumo ir taisyklingumo 

2005 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais tikrinimas. Nustatyta, kad direktorius: 

 ** Patvirtino nepagrįstai dideles traktoriui degalų sunaudojimo normas ir sudarė sąlygas 

sąvartynų eksploatacijos meistrui A. Lankeliui, kuris tiesiogiai pavaldus direktoriui, per 7 mėnesius 

be pagrindo nurašyti dyzelinio kuro uţ 4,4 tūkst. Lt,  
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 ** Leido A. Lankeliui tarnybinį automobilį naudoti asmeninėms reikmėms ir nenurodyti 

ridos limito. 

 ** Pirkimų konkursų naudingesniam pasiūlymui nustatyti neorganizavo. Traktorių 

buldozerį pardavė, lengvąjį automobilį nupirko, traktorių išsinuomojo iš tos pačios bendrovės UAB 

,,Stiebas“ Ekonominių pagrindimų nepateikė. 

 ** Leido nepagrįstai padidinti sąnaudas ryšiams. 

 Bendrovei teikta 10 rekomendacijų nustatytiems veiklos trūkumams pašalinti. Pasikeitė 

direktoriai, tačiau informacija apie rekomendacijų įgyvendinimą nepateikta. Savivaldybės tarybos 

pavedimu atliekamas 2004–2005 m. veiklos tikrinimas. 

 * Tarnyba įvertino dviejų ilgalaikių paskolų ėmimo galimybes, pateikė 2 išvadas. 

 * Tarnyba atliko istorinio Ringovės kaimo namelio (netoli kurio buvo suimtas 1863 m. 

sukilimo vadas A, Mackevičius) Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir 

sporto skyriui skirtų 5,0 tūkst. Lt remonto darbams paramos lėšų panaudojimo tikrinimą. Paţeidimų 

nerasta.  

  Auditų (tikrinimų) ataskaitos, išvados, sprendimai pateikti merui, Administracijos 

direktoriui, audituojamų Savivaldybės administravimo subjektų bei Savivaldybės kontroliuojamų 

įmonių vadovams. 

KONTROLIERIAUS TARNYBOS REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS 

 Viena iš pagrindinių Kontrolieriaus tarnybos veiklos funkcijų – rekomendacijos, kaip 

uţtikrinti savivaldybės turto ir lėšų efektyvų, ekonomišką ir rezultatyvų panaudojimą. 

Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojai nuolatos stebėjo, kaip įgyvendinamos 2005 m. 

pateiktos rekomendacijos Į daugumą rekomendacijų tikrinamieji subjektai atsiţvelgė. 

 Kontrolieriaus tarnybai rekomendavus Savivaldybės administracijos direktorius: 

 * patvirtino Finansų kontrolės taisykles, apimančias išankstinę, einamąją, paskesniąją 

kontrolę,  

 * papildė ir patikslino Savivaldybės administracijos veiklos nuostatus ir teikė 

Savivaldybės tarybai tvirtinti. 

 *patvirtino Kauno rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisykles. 

 Patikslinti Privatizavimo fondo veiklos nuostatai, patikslinti ir papildyti Smulkiojo ir 

vidutinio verslo skatinimo fondo nuostatai ir kita.  

TARYBOS NARIŲ, PILIEČIŲ PAREIŠKIMŲ TYRIMO REZULTATAI  

 Tarybos narių, piliečių skundus, prašymus bei pareiškimus Kontrolieriaus tarnyba tiria 

pagal savo kompetenciją. 

 * Ištirtas pilietės E. Krikščiūnienės prašymas ir pilietei pateikta išsami informacija.  

 * Ištirtas Kauno rajono savivaldybės tarybos nario A. Orlausko prašymas, ar skaidriai 

naudojamos Kauno rajono savivaldybės lėšos skirtos būstui ir aplinkai pritaikyti neįgaliesiems. 
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Lėšų, skirtų būstui (aplinkai) pritaikyti Kauno rajono neįgaliesiems gyventojams, panaudojimo 

tikrinimas atliktas 2000–2005 m. laikotarpio. Tikrinimo ataskaita pateikta Lietuvos Respublikos 

valstybės kontrolei, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorei P. D. Tamošaitienei,  

Socialinės paramos skyriaus vedėjai, Būsto ir aplinkos pritaikymo paslaugų teikimo Kauno rajono 

neįgaliesiems gyventojams komisijos pirmininko pavaduotojai A. Vabalienei, apsvarstyta Tarybos 

kontrolės komiteto posėdyje. Tarybos narys A. Orlauskas buvo informuotas apie nustatytus 

tikrinimo rezultatus. Veiklai gerinti teiktos 8 rekomendacijos įgyvendintos. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 Šiandien Savivaldybės kontrolieriaus tarnybai keliami ypač aukšti profesinės 

kvalifikacijos ir etikos reikalavimai. Dirbant šį sudėtingą ir kokybiškai naują darbą reikia nuolat 

gilinti ţinias ir tobulinti įgūdţius. Savivaldybės kontrolieriaus tarnyboje 2005 m. dirbo penki 

valstybės tarnautojai. Visi Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos specialistai turi aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą. 2005 m. 230 akademinių valandų buvo skirta kvalifikacijai kelti ir 

ţinioms gilinti. 

 Toliau tobulinama Valstybės kontrolės parengta audito metodika, ji pritaikoma 

Savivaldybėje. Apskrityse koordinatoriai rengia teminius posėdţius, kur sprendţiami svarbiausi 

klausimai ir pasidalijimai darbo patirtimi. Sujungiame savo Tarnybos specialistų, Valstybės 

kontrolės, Specialiųjų tyrimų tarnybos teorines ir praktines ţinias, aktyviai dalyvaujame 

susitikimuose su Valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių asociacijos darbe. 

 Veiklai pagerinti Tarnyba 2005 m. parengė Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 

tarnybos finansinio audito prieţiūros ir vidinės perţiūros atlikimo taisykles.  

 Savivaldybės kontrolierius 2005 m. veiklos klausimais išleido 23 įsakymus ir 

pavedimus, personalo klausimais – 2, atostogų ir komandiruočių klausimais – 20.  

 Skundų dėl Tarnybos valstybės tarnautojų darbo negauta.  

 Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos specialistas protokoluoja Savivaldybės tarybos 

kontrolės komiteto posėdţius. 2005 m. įvyko 4 posėdţiai, surašyti posėdţių protokolai.  

RYŠIAI SU VISUOMENE 

 Kontrolieriaus tarnyba 2005 m. supaţindino visuomenę su Savivaldybės kontrolieriaus 

tarnyba, jos veikla Kauno rajono savivaldybės interneto puslapyje ir per televiziją. 

 Nuolat buvo papildoma ir atnaujinama Kontrolieriaus tarnybos informacija Kauno 

rajono savivaldybės interneto svetainėje. Jos lankytojai galėjo susipaţinti su atskirų patikrinimų 

medţiaga, atliktų auditų ataskaitomis, išvadomis. 

 Audito kokybė ir jo mastas reikalauja įgūdžių, o jie įgyjami, tik per audito 

praktiką ir žinias, keliant kvalifikaciją.  

    

Savivaldybės kontrolierė                                                                              Vida Marta Kruopienė 


