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ATASKAITA  

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ, GAUTŲ UŽ PARDUOTUS 
PRIVATIZAVIMO OBJEKTAMS PRISKIRTUS ŽEMĖS SKLYPUS, 

PANAUDOJIMO 2013 M. ATASKAITOS TIKRINIMO 
  

2014-01-29          Nr. 2-6 

Kaunas 

 

 

 Kauno rajono savivaldybės kontrolierės V. M. Kruopienės 2014-01-24 pavedimu Nr. 1-5 

vyr. specialistė J. Jonynienė atliko Kauno rajono savivaldybės lėšų, gautų 2013 m. už parduotus 

privatizavimo objektams priskirtus žemės sklypus, panaudojimo tikrinimą. 

 Tikrinimo tikslas: Savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, 

panaudojimo 2013 m. ataskaitos teikiamos Savivaldybės tarybai, vertinimas.   

Tikrinimo apimtis: 2013 m.  

Tikrinimo metodai: peržiūrėta teisinė bazė, finansiniai dokumentai. 

 Kauno rajono savivaldybės taryba 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-334 patvirtino 

Kauno rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus privatizavimo objektams priskirtus žemės 

sklypus, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašą, Tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-

507 buvo patvirtinta Kauno rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės 

sklypus, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo nauja redakcija.    

Lėšos buvo apskaitomos DNB banko sąskaitoje Nr. LT754010042503195291. 2013 m. 

sausio 2 d. Ūkio banko sąskaitoje Nr. LT 077011700000130018  likutis – 1 216,52 Lt. 

Lėšų apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyrius. 

Vadovaujantis Tvarkos aprašu, lėšas, pagal patvirtintą Tarybos sąmatą, naudoti įsakymu 

skiria Savivaldybės administracijos direktorius.  

Tarybos sprendimų projektus dėl lėšų, gautų už parduotus privatizavimo objektams 

priskirtus žemės sklypus, panaudojimo apyskaitos ir sąmatos, taip pat Administracijos direktoriaus 

įsakymus dėl lėšų skyrimo rengia Ekonomikos skyrius.  
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2013 m. lėšos 

 Kauno rajono savivaldybės taryba 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-55 patvirtino 

Kauno rajono savivaldybės 2013 m. lėšų, gautų už parduotus privatizavimo objektams priskirtus 

žemės sklypus, sąmatą (nauja redakcija 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimas Nr. TS-462), kurioje  

likutis metų pradžioje –  1 216 Lt, pajamų – 145 579 Lt  ir išlaidų – 145 579 Lt.   

Tvarkos apraše nustatyta, kad lėšas sudaro: pajamos, gautos privatizavus valstybinės žemės 

sklypus; palūkanos už atidėtas įmokas ir netesybos (baudos ir delspinigiai už privatizavimo 

sandoriuose numatytų sąlygų nevykdymą); banko palūkanos už sąskaitoje laikomas lėšas. 

   Lėšos per 2013 m. – 150 876 Lt. t.y. 3,64 proc. daugiau negu planuota gauti pajamų.  

Su likučiu metų pradžioje (1 216 Lt) 2013 m. lėšos, gautos už parduotus valstybinės žemės 

sklypus  – 152 092  Lt.  

2013 m. išlaidos  

 Kauno rajono savivaldybės taryba 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-55 (redakcija 

2013 m. lapkričio 21 d.  sprendimas Nr. TS-462) patvirtino 145 579 Lt išlaidų.  

Atskirais direktoriaus įsakymais 2013 m. panaudojo 90 338,53 Lt., t.y. 62,05 proc. planuotų 

išlaidų pagal paskirtį. Prie šios sumos reikia dar pridėti 1,50 Lt (mokestis už sąskaitos aptarnavimą) 

ir gauname, kad per 2013 m. panaudojome  90 340,03 Lt lėšų.  

AB DNB banko sąskaitos Nr. LT 754010042503195291 išraše (laikotarpis 2013-01-01 iki 

2013-12-31) nurodyta, kad pradinis likutis – 0,00 Lt., įplaukos – 179 627,06 Lt, išlaidos – 

119 091,23 Lt. ir likutis po operacijų (2013-12-31) – 60 535,83 Lt. 

Atkreipiame dėmesį, kad DNB banko sąskaitos išraše įplaukos ir išlaidos neatitinka 

faktiškų įplaukų ir išlaidų per 2013 m. Skirtumas – 28 751,20 Lt susidarė, dėl: 

 2013-08-24 techninio likučio perkėlimo (sumos atstatymo operacija, neturinti poveikio 

galutiniam sąskaitos likučiui, įvykdyta dėl banko informacinės sistemos atnaujinimo) – 2 171,36 Lt;   

 2013-07-17 pavedimo (pinigai grąžinti į sąskaitą, nes gavėjo sąskaita – uždaryta) –           

6 400,00 Lt; 

  2013-11-22 pavedimo (buvo pervesta į Valstybinę įmonę Registrų centrą, nors lėšos turėjo 

būti pervestos į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos. VĮ Registrų centras 2013-

11-27 lėšas grąžino) – 20 179,84 Lt.  

Pažymime, kad Ūkio banko sąskaitoje Nr. LT 077011700000130018 liko – 1 216,52 Lt. 

Kauno rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, likutis 

2013-12-31 – 61 752,35 Lt. 
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Strateginiame plane 2013 m. maksimalių asignavimų planas 06 Turto administravimo 

programoje atitinka Kauno rajono savivaldybės 2013 m. lėšų, gautų už parduotus privatizavimo 

objektams priskirtus žemės sklypus, sąmatoje numatomas išlaidas – 16,2 tūkst. Lt. 

  

 Išvada: 

 Kauno rajono savivaldybės 2013 m. lėšos, gautos už parduotus valstybinės žemės sklypus 

– 150 876 Lt. Su likučiu metų pradžioje 2013 m. pajamos sudarė 152 092 Lt. 2013 m. atskirais 

direktoriaus įsakymais panaudojo 90 340 Lt. Lėšos panaudotos pagal tikslinę paskirtį. Kauno rajono 

savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, likutis 2013-12-31 – 61 752 Lt. 

(DNB banko išraše likutis po operacijų (2013-12-31) – 60 536 Lt ir Ūkio banko sąskaitoje  – 

1 216,52 Lt).  

 

  

Savivaldybės kontrolierė       Vida Marta Kruopienė 

 

Vyr. specialistė                 Jurgita Jonynienė                                                                   

 


