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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ REMONTO 
FONDO 2013 M. LĖŠŲ PANAUDOJIMO TIKRINIMO 

ATASKAITA 
 

2014-02-13    Nr. 2-10 

Kaunas 

 

Kauno rajono savivaldybės kontrolierės V. M. Kruopienės 2014-02-04 pavedimu Nr. 1-7  

Tarnybos vyr. specialistė J. Jonynienė atliko Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų 

remonto fondo 2013 m. lėšų panaudojimo tikrinimą.  

Tikrinimo tikslas: Fondo 2013 m. lėšų panaudojimo ataskaitos, teikiamos tvirtinti 

Savivaldybės tarybai, įvertinimas. 

 Tikrinimo apimtis: 2013 m. 

 Tikrinimo metodai: peržiūrėta Fondo teisinė bazė, finansiniai dokumentai. 

 Tikrinimo metu nustatyta: 

            Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo nuostatai patvirtinti Kauno 

rajono tarybos 2003-07-24 sprendimu Nr. 34 (2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-348 nauja 

redakcija). Fondo steigėjas – Kauno rajono savivaldybės taryba. 

 Fondo veiklą administruoja ir sprendimus priima Fondo taryba. Fondo tarybos 

pirmininkas – J. Stelmokas. 

 Fondo lėšų šaltiniai: Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kaupiamosios 

lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai; lėšos gautos iš įvairių 

fondų ir tarptautinių organizacijų; fizinių ir juridinių asmenų paaukotos lėšos; banko palūkanos ir 

sąskaitoje laikomos lėšos ir kitos gautos lėšos. Fondo lėšos yra kaupiamos specialiojoje 

Savivaldybės administracijos sąskaitoje. Lėšų apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos 

buhalterinės apskaitos skyrius.  

Fondo lėšų apskaita buvo vedama Ūkio banko sąskaitoje Nr. LT61701170000010016, nuo 

2013-01-23 fondo lėšoms kaupti ir apskaityti atidaryta AB DNB banko sąskaita Nr. 

LT934010042503144624.  
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Kauno rajono savivaldybės taryba 2013-02-28 sprendimu Nr. TS-65 patvirtino Kauno 

rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2013 m. lėšų sąmatą. Lėšų likutis 2013 m. 

sausio 1d. – 122 775 Lt. Numatyta gauti pajamų – 235 000 Lt ir planuojama padaryti 357 775 Lt  

išlaidų.  Taryba 2013-12-19 sprendimu Nr. TS-516 patikslino pajamas – 250 000 Lt ir išlaidas –  

372 775 Lt.  

Fondo AB DNB banko sąskaitos išraše (laikotarpis 2013-01-01 iki 2013-12-18) nurodyta, 

kad pradinis likutis  – 0 Lt., išlaidos – 410 151,13 Lt., įplaukos – 420 117,07 Lt. ir likutis po 

operacijų (2013-12-31) – 9 965,94 Lt. 

Likutis (122 775,29 Lt) iš Ūkio banko sąskaitos 2013-01-23 buvo perkeltas į AB DNB 

banko sąskaitą. DNB banko išraše 2013-08-24 buvo padarytas techninis likučio perkėlimas (sumos 

atstatymo operacija, neturinti poveikio galutiniam sąskaitos likučiui, įvykdyta dėl banko 

informacinės sistemos atnaujinimo) – 55 448,14 Lt.  

Fondo 2013 m. pajamos 

Iš viso Fondas per 2013 m. gavo 241 894 Lt. pajamų t.y. 96,76 proc. planuotų gauti pajamų 

iš jų: 

Eil. 

Nr. 

Pajamų šaltiniai Suma, Lt 

(faktinė) 

Suma, Lt 

(planinė) 

Skirtumas, Lt  

(nuo plano) 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 80 000 80 000 0 

2. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis 

(kaupiamos lėšos) 

161 891 170 000 8 109 

3. Banko palūkanos už sąskaitos likutį 3 - -3 

Iš viso 241 894 250 000 8 106 

 

2013 m. išlaidos 

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo tarybos pirmininkas per 2013 metus 

surengė 11 posėdžių. Fondo taryba apsvarstė 51 prašymą. Fondo taryba nepritarė Domeikavos 

seniūnijos prašymui apmokėti buto Neries g. 16-24, Domeikavos k., Domeikavos sen. karšto 

vandens skaitiklio pirkimo išlaidas – 80 Lt. Posėdžių metu paskirstyta – 355 052,99 Lt fondo lėšų 

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų ir su jomis susijusių namų bendro naudojimo objektų remontui 

pagal namus administruojančių institucijų paraiškas, nors Fondas išleido – 354 702,99 Lt 

(Buhalterijos apskaitos skyrius 350 Lt mažiau pervedė UAB „Artakija“ (PVM sąskaita faktūra ARK 

Nr. 2010228) už Čekiškės g. 120-14, Vilkijos sen. Dujinio katilo pakeitimų darbus).   

Fondas planuotas išlaidas įvykdė 95,15 proc.  
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Išvados:  

1. Tikrinimo metu reikšmingų klaidų, teisės aktų pažeidimų, nenustatyta. Fondo lėšos 

panaudotos vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo 

nuostatais. 

2. Gyvenamųjų patalpų remonto fondo lėšų likutis 2013 m. pradžioje – 122 775 Lt. Fondas 

per 2013 m. gavo pajamų – 241 894 Lt ir išleido – 354 703 Lt. Lėšų likutis 2013 m. pabaigoje  –     

9 966 Lt. 

3. Patikslintoje Tarybos 2013-12-19 sprendimu Nr. TS-516 fondo sąmatoje pajamose 

nenurodytas pajamų šaltinis – banko palūkanos. 

 

 

Rekomendacijos: 

1. Fondo tarybai svarstyti dėl 350 Lt nepriemokos UAB „Atrakija“ pagal PVM sąskaita 

faktūra ARK Nr. 2010228. 

2. Tikslinant Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo lėšų sąmatą 

nurodyti visus pajamų šaltinius iš kurių gautos ir dar planuojamos gauti pajamos. 

 

   

 

Savivaldybės kontrolierė      Vida Marta Kruopienė 

 

Vyr. specialistė        Jurgita Jonynienė 

 

 


