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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO 
PLĖTROS LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2013 M. TIKRINIMO 

ATASKAITA 
 

2014-02-26    Nr. 2-12 

Kaunas 

 

Kauno rajono savivaldybės kontrolierės V. M. Kruopienės 2014-02-17 pavedimu Nr. 1-10  

Tarnybos vyr. specialistė J. Jonynienė atliko Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondo  

plėtros lėšų 2013 m. panaudojimo tikrinimą.  

Tikrinimo tikslas: Socialinio būsto fondo plėtros lėšų panaudojimo (toliau Fondo) 2013 m. 

ataskaitos, teikiamos tvirtinti Savivaldybės tarybai, įvertinimas. 

 Tikrinimo apimtis: 2013 m. 

 Tikrinimo metodai: peržiūrėta Fondo teisinė bazė ir gauti dokumentai iš Savivaldybės 

administracijos Ekonomikos skyriaus. 

 Tikrinimo metu naudoti duomenų rinkimo ir įvertinimo metodai: dokumentinis (Tarybos 

sprendimų, pirkimo ir pardavimo dokumentų, mokėjimo pavedimų tikrinimas ir kt.), analizė ir 

skaičiavimas. 

 Tikrinimo metu nustatyta: 

            Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros lėšų naudojimo ir apskaitos 

tvarkos aprašas (toliau Aprašas) patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29 

sprendimu Nr. TS-236 (Kauno rajono savivaldybės taryba 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 

TS-509 papildė Aprašą 3.4 punktu). 

 Tikrinimas atliktas žinant Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui Ričardui 

Pudževeliui, Ekonomikos skyriaus vedėjui Artūrui Pupalei ir Buhalterinės apskaitos skyriaus 

vedėjai Rūtai Kondratavičienei. 

 Socialinio būsto fondo plėtros lėšas sudaro: Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto 

tiksliniai asignavimai, pajamos, gautos už privatizuojamas gyvenamąsias patalpas ir kitas patalpas, 

taip pat pagalbinio ūkio paskirties pastatus, palūkanos už atidėtas įmokas ir netesybas, banko 

palūkanos už sąskaitoje laikomas lėšas ir kitos pajamos.  
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Fondo lėšos yra kaupiamos specialiojoje Savivaldybės administracijos sąskaitoje. 

Socialinio būsto fondo plėtros lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus įsakymu. Socialinio 

būsto fondo plėtros lėšų panaudojimo apyskaitos ir sąmatos ir Administracijos direktoriaus 

įsakymus dėl lėšų skyrimo rengia Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius. Lėšų apskaitą 

tvarko Savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyrius. Fondo lėšų apskaita 2013 m. 

buvo vedama AB DNB banko sąskaitoje Nr. LT984010042503165292.  

Kauno rajono savivaldybės taryba 2013-02-28 sprendimu Nr. TS-57 patvirtino Kauno 

rajono savivaldybės socialinio būsto fondo 2013 m. lėšų sąmatą. Lėšų likutis 2013-01-01 – 38 091 

Lt. Numatyta gauti pajamų – 2 548 000 Lt ir planuojama padaryti 2 586 091 Lt  išlaidų.  Taryba 

2013-12-19 sprendimu Nr. TS-510 patikslino fondo pajamas – 482 203 Lt., išlaidas – 477 100 Lt ir 

likutį – 43 194 Lt.    

Fondo 2013 m. pajamos 

Iš viso numatyta (po patikslintos Tarybos 2013-12-19 sprendimu Nr. TS-510 fondo sąmatos) 

gauti 482 203 Lt pajamų, t.y. Lėšos, gautos už privatizuotas Savivaldybės gyvenamąsias patalpas ir 

pagalbinio ūkio paskirties pastatus  – 77 203 Lt ir Valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai –      

405 000 Lt. 

Eil. Nr. Pajamų šaltiniai Suma, Lt Gavimo data 
(iš banko 

išrašo) 

Pirkimo - pardavimo 
sutarties Nr. ir data 

1 Lėšos gautos už privatizuotas Savivaldybės 

gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties 

pastatus 

   

1.1. Karolis Kemzūra  3 300,00 2013-07-10 2013-05-08 Nr. S-663 
1.2. Raimondas Bašinskas  10 000,00 2013-11-19 2013-11-15 (sutarties Nr. 

nėra) 
1.3. Vita Obelenienė (atstovauja Arvydui Obeleniui) 9 200,00 2013-05-16 2013-04-26 Nr. S-576 
1.4. Mindaugas Motiejūnas  16 100,00 2013-05-06 2013-05-08 Nr. S-664 
1.5. Birutė Veronika Pakėnienė 8 000,00 2013-05-06 2013-03-06 Nr. S-251 
1.6. Arvydas Adomėnas 10 600,00 2013-05-06 2013-03-01 Nr. S-216 
1.7. Jonas Žemaitis (atstovauja Jovilė Ridzevičienė) 20 000,00 2013-07-10 2013-07-12 Nr. S-946 
Iš viso straipsnyje: 77 200,00   
2 Valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai    
2.1. Valstybės Biudžeto tiksliniai asignavimai 405 000,00 2013-09-13 x 
Iš viso straipsnyje: 405 000,00   
Iš viso Fondo gautos pajamos: 482 200,00   

 

Iš viso Fondas per 2013 m. gavo 482 200 Lt. pajamų t.y. 99,99 proc. planuotų gauti pajamų iš jų: 

Eil. 

Nr. 

Pajamų šaltiniai Suma, Lt 

(faktinė) 

Suma, Lt 

(planinė) 

Skirtumas, Lt  

(nuo plano) 

1. Lėšos gautos už privatizuotas Savivaldybės gyvenamąsias 

patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus 

77 200 77 203 3 

2. Valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai 405 000 405 000 0 

Iš viso 482 200 482 203 3 
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Kauno rajono savivaldybės 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane socialinio būsto 

fondui plėtoti buvo patikslintos lėšos Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. 

sprendimu Nr. TS-484 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto tikslinimo“. 

Fondo 2013 m. išlaidos 

Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu 

sąlygos patvirtintos 2013 m. liepos 22 d. Komisijos protokolu Nr. 1, paskelbtos Kauno rajono 

savivaldybės svetainėje www.krs.lt (gyventojams / socialinis būstas / butų pirkimai / smulkesnė 

informacija) ir 2013 m. rugpjūčio 1 d. laikraštyje „Kauno diena“ klasifikuotų skelbimų skiltyje 13 

puslapyje bei laikraštyje „Valstybės žinios“ 2013 m. liepos 26 d. priede „Informaciniai pranešimai“ 

Nr. 60 įvairus skelbimai skiltyje 111 puslapyje. Skelbiamų derybų būdu buvo planuota nupirkti iki 

10 gyvenamųjų patalpų: iki 9 butų vieno, dviejų kambarių ir vieną sodybą iki 120 kv. m, bet kurioje 

Kauno rajono savivaldybės seniūnijoje. Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų pirkimo 

konkurse 2013 m. paraiškas pateikė 26 kandidatai. 

Pažymime, kad UAB „Vadasa“ vadovaudamasi Kauno rajono savivaldybės 2011 m. liepos 

18 d. Kauno rajono savivaldybės turto vertinimo paslaugos pirkimo sutartimi Nr. S-640 (2012-07-

18 priedas Nr. S-908) nustatė Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondo perkamų 

gyvenamųjų patalpų preliminarią rinkos vertę. 

Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros lėšas panaudojo: 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų straipsniai Suma, Lt 

(faktinė) 

Suma, Lt 

(planinė) 

Skirtumas, Lt  

(nuo plano) 

1. Gyvenamosioms patalpoms įsigyti  

(Valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai) 

399 100 405 000 5 900 

2. Gyvenamosioms patalpoms įsigyti 

(Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros lėšos) 

0 42 100 42 100 

3. Gyvenamųjų patalpų energinio naudingumo sertifikavimo 

ir parduodamų/perkamų gyvenamųjų patalpų 

preliminarios vertės nustatymo paslaugoms apmokėti 

15 202 30 000 14 798 

Iš viso 414 302 477 100 62 798 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 627 „Dėl 2013 metų 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų savivaldybių socialinio būsto fondui 

plėtoti, paskirstymo savivaldybėms plano patvirtinimo“ Kauno rajono savivaldybei 2013 m. 

socialinio būsto fondui plėtoti paskirta 405 000,00 Lt. Fondas per 2013 m. atskirais administracijos 

direktoriaus įsakymais Socialinio būsto fondui plėtoti nupirko 9 butus (398,92 kv. m) ir 1 sodybą 

(69,23 kv. m) už 399 100,00 Lt. Savivaldybė nepanaudotas lėšas – 5 900,00 Lt grąžino į valstybės 

biudžetą. 



 4

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

kad pradinis likutis  – 0 Lt., išlaidos – 487 405,07 Lt., įplaukos – 549 403,27 ir likutis po operacijų 

(2013-12-31) – 61 998,20 Lt. 

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) – 672000,00 Lt. + 3,27 Lt. (palūkanos už sąskaitos likutį). 

Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros lėšų 2013-12-31 likutis – 100 089,00 Lt., iš jo: 

faktinis likutis – 61 998 Lt ir įšaldytos lėšos Ūkio banko sąskaitoje Nr. LT 297011700000130301 –    

38 091 Lt. 

 

Išvados:  

1. Iš Kauno rajono savivaldybės Ekonomikos skyriaus pateiktų dokumentų, tikrinimo metu, 
reikšmingų klaidų ir teisės aktų, pažeidimų nenustatėme.  

2. Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros lėšos panaudotos pagal tikslinę 
paskirtį, vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros lėšų naudojimo ir 
apskaitos nuostatais. 

3. Kauno rajono savivaldybei 2013 m. socialinio būsto fondui plėtoti skirta 405 000,00 Lt 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Savivaldybė iš skirtų lėšų už 399 100,00 Lt 
nupirko 9 butus (398,92 kv. m) ir 1 sodybą (69,23 kv. m), o nepanaudotas lėšas – 5 900,00 Lt 
grąžino į valstybės biudžetą. 

4. Kauno rajono savivaldybė ataskaitiniu laikotarpiu už septynias privatizuotas Savivaldybės 
gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus gavo 77 200,00 Lt. 

5. Socialinio būsto fondo plėtros lėšų panaudojimo likutis 2013 m. pradžioje – 38 091 Lt. 
Fondas per 2013 m. gavo 482 200 Lt pajamų ir išleido – 420 202 Lt. Lėšų likutis 2013-12-31 –   
100 089,00 Lt, tarp jų: faktinis likutis – 61 998 Lt ir įšaldytos lėšos Ūkio banko sąskaitoje –          
38 091 Lt.  
  

  

Savivaldybės kontrolierė      Vida Marta Kruopienė 
 
 
 
Vyr. specialistė        Jurgita Jonynienė 
 


