
 
              
    

 
 

SBĮ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA 

  

 

 

ATASKAITA 

DĖL PINIGINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TIKRINIMO  
 

2014 m. kovo   5  d. Nr. 2- 16 

Kaunas 

 

Kauno rajono savivaldybės kontrolierė Vida Marta Kruopienė savo 2014-02-10 pavedimu      

Nr. 1-8 patikrino Valstybės garantijų turėtojų, kuriems suteiktos kitos didesnės vertės gyvenamosios 

patalpos, kurių dalis, atitinkanti nuomojamų patalpų vertę, neatlygintinai perduota nuosavybėn, o 

likusią dalį nuomininkai išsiperka rinkos kaina, piniginių įsipareigojimų vykdymą.  

 Tikrinamo subjekto pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių          

pr. 371, Kaunas. 

 Tikrinimo tikslas: Siekti, kad valstybės garantijų turėtojai, kuriems suteiktos kitos didesnės 

vertės gyvenamosios patalpos, kurių dalis, atitinkanti nuomojamų patalpų vertę, neatlygintinai perduota 

nuosavybėn, o likusią dalį nuomininkai išsiperka rinkos kaina, vykdytų piniginius įsipareigojimus 

laiku.  

Tikrinamuoju laikotarpiu Savivaldybei vadovavo meras Valerijus Makūnas. Savivaldybės 

administracijai – Administracijos direktorius Ričardas Pudževelis, Ekonomikos skyriui – Ekonomikos 

skyriaus vedėjas Artūras Pupalė, Biudžeto ir finansų skyriui – vedėjas Arūnas Milius. 

 Ataskaita pateikia tik tikrinimo metu atliktus ir nustatytus dalykus. 

 

Pastebėjimai, išvados, rekomendacijos 

 

 Pastebėjimai  

Tarnyba patikrino Valstybės garantijų turėtojų, kuriems suteiktos kitos didesnės vertės 

gyvenamosios patalpos, kurių dalis, atitinkanti nuomojamų patalpų vertę, neatlygintinai perduota 

nuosavybėn, o likusią dalį nuomininkai išsiperka rinkos kaina, piniginių įsipareigojimų vykdymą, 
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įvertinant nustatytus nesumokėtų piniginių lėšų likučius 2012-12-31 ir jų atvaizdavimą apskaitoje, 

pervedimą per 2013 m. valstybės biudžetui ir likučių 2013-12-31 parodymo apskaitoje teisingumą. 

 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasi patvirtintu Lietuvos 

Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo 

terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į 

išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo, įstatyme1 9 straipsniu ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtinta Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą 

nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir 

lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 

9 straipsnio įgyvendinimo tvarka2 patvirtintu Didesnės vertės gyvenamųjų patalpų dalies ir 

nuomininkams perduotų neatlygintinai nuosavybėn gyvenamųjų patalpų vertės skirtumo padengimo 

tvarkos aprašu, įsakymais ,,Dėl gyvenamųjų patalpų dalies perdavimo neatlygintinai nuosavybėn ir 

pardavimo“, atstovaujant seniūnams vadinamais ,,Pardavėjas“, perdavė išsimokėtinai nuosavybės teise 

valstybės garantijų turėtojams vadinamais ,,Pirkėjas“ nekilnojamąjį turtą pagal nekilnojamojo turto 

pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis (toliau – Sutartis). 

 Pagal atsiskaitymo tvarką, mokėjimo sąlygas ir terminus, atsižvelgiant į kainą, Šalių 

susitarimu, buvo nustatoma pradinė įmoka 10 proc. išperkamos gyvenamųjų patalpų dalies vertės, 

likusią sumą ,,Pirkėjas“ įsipareigoja sumokėti ,,Pardavėjui“ per 10 (dešimt) metų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka. Pinigus ,,Pirkėjas“ įsipareigoja mokėti į ,,Pardavėjo“ – Kauno rajono 

savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus nurodytą sąskaitą. 

,,Pirkėjas“ turi teisę sumokėti įmokas, o ,,Pardavėjas“ privalo priimti įmokas prieš nustatytą 

terminą.  

 Pagal ,,Pardavėjo“ įsipareigojimus, pareiškimus ir garantijas, viena iš Sutarties sąlygų 

,,Pardavėjas“ turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pradėti išieškojimą, jei 

,,Pirkėjas“ pažeis skolos mokėjimo terminą; sumažėjus nuomininko (jo šeimos) pajamoms, šio 

išsimokėjimo sąlygos gali būti keičiamos vieniems metams atidedant kasmetinių įmokų mokėjimą ir 

vienais metais pratęsiant išsimokėjimo laikotarpį, nemažinant bendros likusios sumos ir ne daugiau 

kaip tris kartus per visą išsimokėjimo laikotarpį.   

                                              
1 Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei 
tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
įstatymo, įstatymas 1998 -06-16 Nr. VIII-792 su vėlesniais pakeitimais. 
2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą 
nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų 
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio įgyvendinimo tvarkos“ 
2000-07-05 Nr. 793 su vėlesniais pakeitimais. 
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 Pagal ,,Pirkėjo“ įsipareigojimus, pareiškimus ir garantijas, viena iš Sutarties sąlygų, jeigu 

,,Pirkėjas“ nustatytu laiku neįvykdo prievolės, numatytos šios Sutarties tam tikrame punkte, 

įsipareigoja mokėti po 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos nesumokėtos 

sumos, iki bus sumokėtos įmokos.  

 Pagal šiuos teisės aktus Valstybės garantijų apskaitos ir vykdymo kontrolę vykdo savivaldybės 

kontrolierius (kontrolės ir audito tarnyba). 

Tikrinimo metu nustatyta, kad: 

1. Išperkamosios dalies nesumokėtas likutis 2012-12-31 – 394944,0 Lt. 

2. Pagal Kauno rajono Savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus pateiktą informaciją, 2013 m. 

,,Pirkėjai“ sumokėjo 35697,1 Lt. 

3. Biudžeto ir finansų skyrius Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai pervedė 2013 m. 

gruodžio 31d. 35697,1 Lt. 

4. Patikrinus Biudžeto ir finansų bei Ekonomikos skyrių 2013 m. pateiktus duomenis apie 

valstybės garantijų apskaitą ir vykdymą nustatyta, kad išperkamosios dalies likutis 2013-12-31 – 

359246,9 Lt;  

5. Savivaldybei ,,Pirkėjų“ kasmetinių įmokų  mokėjimai prieš nustatytą terminą 2013-12-31 – 

8090,0 Lt: 

5.1. Zofija Kuchtienė (vietoje mirusios Zofijos Sabaliauskienės), gyvenanti Saulės g. 7–6, 

Linksmakalnio k., Linksmakalnio sen. Kauno r., 4500,0 Lt (2014-2015 m.); Pilnai atsiskaičiusi. 

5.2. Salomėja Kazlauskienė gyvenanti Kauno g. 22–6, Babtų sen. Kauno r., 540,0 Lt   

(2014 m.); Pilnai atsiskaičiusi. 

5.3. Lionė Liubancienė (vietoj mirusios Zinaidos Petrovos), gyvenanti Vilniaus g. 4–13, 

Karmėlavos sen., Kauno r., 5400,0 Lt. Pilnai atsiskaičiusi; (2014-01-21 padengtas 2013-12-31 

kreditinis įsiskolinimas 2700,0 Lt ir avansu sumokėta 2700,0 Lt už 2014 m.); 

5.4. Daiva Janušauskaitė, gyvenanti Vasario 16-osios g. 19–10, Garliavos sen., Kauno r.,    

350,0 Lt. 

6. Savivaldybei ,,Pirkėjų“ kasmetinių įmokų skolos 2013-12-31 – 66030,6 Lt: 

6.1. Vilija Laurutienė, gyvenanti Nevėžio g. 4 Babtų sen., Kauno r. 9295,6 Lt. Sumokėta   

2013-12-31 – 9295,6 Lt, įplaukė 2014-01-02. 

6.2. Lionė Liubancienė (vietoj mirusios Zinaidos Petrovos), gyvenanti Vilniaus g. 4–13, 

Karmėlavos sen., Kauno r., 2700,0 Lt. 2014-01-21 padengtas 2013-12-31 – 2700,0 Lt kreditinis 

įsiskolinimas; 
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6.3. Nijolė Petrova, gyvenanti Vilniaus g. 3-6, Karmėlavos II k., Kauno r.. Skola vienos 

kasmetinės įmokos mokėjimas 5103 Lt. Įmokos skola pateisinta ir vieniems metams atidėtas 

kasmetinės įmokos mokėjimas ir vienais metais pratęsiant išsimokėjimo laikotarpį, nemažinant bendros 

likusios sumos. Skolos 2013-12-31 nėra;  

6.4. Gražina Justinavičienė, gyvenanti Kauno g. 10–6, Babtų sen., Kauno r., 3195,0 Lt. 

Sumokėjo pavėluotai 2014-01-22 – 3195,0 Lt. 

6.5. Jūratė Pranskevičiūtė, gyvenanti Pabalių k. Vilkijos apyl. sen., Kauno r. Skola trijų 

kasmetinių įmokų mokėjimai 12150,0 Lt. Įmokų skola pateisinta ir trijų kasmetinių įmokų mokėjimai 

atidėti vienais metais pratęsiant išsimokėjimo laikotarpius, nemažinant bendros likusios mokėtinos 

sumos ir ne daugiau kaip tris kartus per visą išsimokėjimo laikotarpį. Skolos 2013-12-31 nėra;  

6.6. Stanislovas Kveškevičius, gyvenantis Akuotų k. Vilkijos apyl. sen., Kauno r.. Skola penkių 

kasmetinių įmokų mokėjimai 108000,0 Lt. Skola – trijų (64800 Lt) kasmetinių įmokų mokėjimai 

pateisinta ir atidėta vienais metais pratęsiant išsimokėjimo laikotarpius, nemažinant bendros likusios 

mokėtinos sumos ir ne daugiau kaip tris kartus per visą išsimokėjimo laikotarpį; Pagal teisės aktus 

tolesnis kasmetinių įmokų mokėjimo atidėjimas negalimas. Spręsti kartu su ,,Pirkėju“ įmokų skolos 

sumokėjimo ir kasmetinių įmokų mokėjimo klausimus. Įmokos skola 2013-12-31 – 43200 Lt 

nepateisinta. Skola suderinta tarpusavio suderinimo aktu; 

6.7. Žana Jonaitienė, gyvenanti S. Neries g. Nr. 16-2, Kulautuvos sen., Kauno r. Skola 4 

kasmetinių įmokų mokėjimai 17600,0 Lt. Skola – dviejų kasmetinių įmokų (9960 Lt) mokėjimai 

pateisinta ir atidėta vienais metais pratęsiant išsimokėjimo laikotarpį, nemažinant bendros likusios 

mokėtinos sumos ir ne daugiau kaip tris kartus per visą išsimokėjimo laikotarpį; Įmokos skola       

2013-12-31 – 7640 Lt nepateisinta. Skola suderinta tarpusavio suderinimo aktu. 

Iš viso Savivaldybei keturių ,,Pirkėjų“ skola 2013-12-31 – 142853 Lt, iš jų pateisinta ir atidėta 

vėlesniems laikotarpiams 92013,0 Lt, arba 64,4 proc., nepateisinta 50840,0 Lt, arba 35,6 proc. 

Valstybės garantijų turėtojų ,,Pirkėjų“ Savivaldybėje šiuo metu likę devyni, iš jų Savivaldybei 

kasmetinių įmokų mokėjimų iš esmės nevykdo du, arba 22,2 proc. ,,Pirkėjų“, tai jau vidutinė rizika šių 

,,Pirkėjų“ nemokumui.  

Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius valstybės garantijų apskaitos žurnale 

periodiškai žymi sumokamas už išperkamas gyvenamąsias patalpas kasmetines įmokas. 

Išvada 

Išperkamosios dalies likutis 2012-12-31 – 394944,0 Lt 

,,Pirkėjai“ per 2013 m. sumokėjo 35697,1 Lt. 
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 Biudžeto ir finansų skyrius Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai pervedė                 

2013 m. gruodžio 31d. 35697,1 Lt. 

Išperkamosios dalies likutis 2013-12-31 – 359246,9 Lt;  

Savivaldybei ,,Pirkėjų“ kasmetinių įmokų mokėjimai prieš nustatytą terminą 2013-12-31 – 

8090,0 Lt.  

Be pateisinamos priežasties Savivaldybei ,,pirkėjų“ skola 50840,0 Lt. Skolų kasmetinės įmokos 

atidėtos 92013 Lt. 

Rekomendacijos Savivaldybės administracijos direktoriui 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pradėti išieškojimą iš valstybės garantijų 

turėtojų (,,Pirkėjų“), kurie pažeidžia kasmetinių įmokų mokėjimo terminus.  

Savivaldybės kontrolieriui informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą kartu su 

patvirtinančiais dokumentais pateikti iki 2014-04-22.  

 

 

Savivaldybės kontrolierė                Vida Marta Kruopienė 

 


