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2013 m. birželio         d.  Nr. 2- 
Kaunas 

 

 1. Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, vykdydama Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo1, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo2, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento3 ir 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-04-30 nutarimo Nr. 3804 nuostatas, atliko Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 

ataskaitos (toliau – Ataskaita) vertinimą ir suplanuotus išorės auditus. Ataskaitos vertinimo 

pagrindinis tikslas − nustatyti, ar Ataskaita parengta pagal Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės 

tarybos teisės aktų reikalavimus, nustatytus Ataskaitos rengimui. 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo 

ir disponavimo juo įstatymo nuostatomis, už Ataskaitos parengimą ir pateikimą Savivaldybės 

tarybai yra atsakinga Savivaldybės administracija (toliau – Administracija). Pagal Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, 

Savivaldybės kontrolieriaus pareiga pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl Ataskaitoje pateiktų 

duomenų (toliau – Išvada). 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr.113-4290). 
2 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002,                  
Nr. 60-2412).  
3 Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas patvirtintas Savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. TS-451(tikslintas 2010-12-30 Nr. TS-498, 
2011-04-01 Nr. TS-150, 2011-08-25 Nr. TS-212 sprendimais.  
4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-04-30 nutarimas Nr. 380 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 
turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo. 
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 2. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) Ataskaitos vertinimą 

atliko pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ir Valstybinio audito 

reikalavimus5. Ataskaitos vertinimą suplanavome ir atlikome taip, kad turėtume pakankamą 

pagrindą nuomonei pareikšti, išskyrus tai, kad buvo atlikta ne visų Savivaldybės viešojo sektoriaus 

subjektų turto ir įsipareigojimų duomenų ir Ataskaitoje pateiktų Savivaldybės biudžeto, 

Savivaldybės biudžetinių įstaigų tarpusavio įsipareigojimų duomenų vertinimai. Įvertinome, ar 

Ataskaita reikšmingais atžvilgiais parengta pagal teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius 

Ataskaitos sudarymą, ar joje nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant Ataskaitos duomenis su 

Administracijos tvarkomais duomenimis, naudojamais Ataskaitai parengti. Įvertinome Ataskaitos 

parengimo teisinės bazės pokyčius. Tikime, kad atliktas Ataskaitos vertinimas suteikia pakankamą 

pagrindą pareikšti Tarnybos nuomonę.  

 3. Ataskaitos duomenyse yra netikslumų, o Ataskaitos vertinimo ir finansinių auditų 

metu buvo nustatyta klaidų ir nebuvo patvirtinta dalis Ataskaitos duomenų. Administracijos 

pasirinkti Ataskaitos sudarymo metodai ir šaltiniai yra nepakankami, jie neužtikrina, kad 

Ataskaitoje bus pateikti visi reikiami duomenys. Nustatyta, kad: 

* 2012 m. pradžios turto ir įsipareigojimų duomenys pateikti 2011 m. VT-1 (valstybės 

turto) ir VT-2 (savivaldybės turto) ataskaitose ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 

ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2012 m. ataskaitoje metų pradžioje 

nesutampa: 2012 m. ataskaitoje Savivaldybės nefinansinio turto metų pradžioje parodė 2711538 Lt 

mažiau, finansinio turto – 2556836 Lt mažiau, įsipareigojimų – 1601949 Lt daugiau, Valstybės 

turto 2012 m. ataskaitoje nefinansinio turto metų pradžioje parodė 911851 Lt mažiau, negu 2011 m. 

ataskaitose. 

Išvados rengimo metu 2012 metų pradžios likučiai buvo tikslinti reikšminga suma.  

* Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinėse ataskaitose ir Ataskaitoje neatspindėtas 

biologinis turtas. 

* Administracijos (Kelių ir transporto skyriaus) pateiktų duomenų nevertinome, 

kadangi apskaita nėra sutvarkyta, duomenys į 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Kauno 

rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį neįvesti. Ataskaitoje pateikiama 

Kelių ir transporto skyriaus apskaitos turto suma yra reikšminga.   

* netiksliai tvarkoma kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kitų 

vertybių apskaita ir kt.(žr. Išvados 2 ir 3 priedus). 

 4. Tarnybos nuomone, išskyrus 3 pastraipoje pateiktas pastabas ir jų poveikį, 2012 m. 

Ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir 

                                                 
5 Valstybinio audito reikalavimai (Žin., 2002, Nr. 20-790; 2003, Nr. 10-388; 2004, Nr. 14-440; 2006, Nr. 16-581). 
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savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo bei  Savivaldybės tarybos 

veiklos reglamento reikalavimus, nustatytus Ataskaitos sudarymui, joje nėra reikšmingų 

iškraipymų, lyginant su Savivaldybės administracijos tvarkomais duomenimis, iš kurių Ataskaita 

buvo sudaryta. 

 Išvada turi 5 priedus. Juose pateikiama Išvadą pagrindžianti informacija ir 

rekomendacijos.  

 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                Vida Marta Kruopienė 
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Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 
2013 m. birželio 25 d. išvados Nr. 2-41 
1 priedas 

 

ĮVADINĖ DALIS 
 

Išvada parengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 

nuostatas, kad savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) kiekvienais 

metais rengia ir savivaldybės tarybos reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia tarybai  

išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės 

turto ataskaitos. Išvada parengta atlikus Administracijos 2013-05-17 Tarnybai pateiktos 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo 

valstybės turto 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (toliau – Ataskaita) vertinimą, kitas audito ir 

kontrolės užduotis (toliau – Ataskaitos vertinimas).  

Už Ataskaitos parengimą ir pateikimą Savivaldybės tarybai yra atsakinga Administracija.  

Ataskaitos vertinimo pagrindinis tikslas buvo nustatyti, ar Ataskaita parengta pagal Lietuvos 

Respublikos ir Savivaldybės institucijų teisės aktų reikalavimus, nustatytus Ataskaitos rengimui.  

Ataskaitos sudarymo teisinė bazė 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo įstatymo 15 straipsnis nustato, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir 

patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitą Vyriausybės nustatyta tvarka rengia savivaldybės 

administracija ir ją teikia Vietos savivaldos įstatyme numatytoms savivaldybės institucijoms. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-17 nutarimas Nr. 1226 ,,Dėl savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 

ataskaitos rengimo“,  2013-04-30 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 380 išdėstytas 

nauja redakcija, nustato, kad į Ataskaitą turi būti įtrauktas visas savivaldybei nuosavybės teise 

priklausantis turtas ir visi savivaldybės įsipareigojimai, tai yra kiekvienos savivaldybės biudžetinės 

įstaigos, išteklių fondų turtas ir įsipareigojimai, kitiems juridiniams asmenims patikėjimo teise 

perduotas savivaldybės turtas ir savivaldybės patikėjimo teise valdomas valstybės turtas. 

Savivaldybės administracija parengtą turto ataskaitą kiekvienais metais teikia savivaldybės 

kontrolieriui ir iki liepos 1 d. teikia savivaldybės tarybai.  

Ataskaitos rengimo paaiškinimuose nurodyta, kad Ataskaita rengiama metinių ataskaitų 

pagrindu. Ataskaitoje turi būti nurodytos visos sumos, įtrauktos į kiekvienos biudžetinės įstaigos ir 

išteklių fondo Finansinės būklės ataskaitos skyrius „Ilgalaikis turtas“, „Biologinis turtas“, 

„Trumpalaikis turtas“ ir „Įsipareigojimai“.  
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Savivaldybės tarybos veiklos reglamento 19.1. punkte nustatyta, kad Savivaldybės 

kontrolierius teikia tarybai išvadą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir 

Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos.  

Savivaldybės administracija neįgyvendino rekomendacijos „Reglamentuoti Savivaldybės 

tarybai teikiamos Ataskaitos sudėtį ir jos rengimo tvarką“.  

Išvados rengimo metodai  

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba Išvadą rengė, Ataskaitos vertinimą atliko pagal 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ir Valstybinio audito reikalavimus. 

Ataskaitos vertinimas buvo suplanuotas ir atliktas taip, kad būtų pakankamas pagrindas nuomonei 

pareikšti.  

Įvertinome, ar Ataskaita reikšmingais atžvilgiais parengta pagal teisės aktų reikalavimus, 

reglamentuojančius Ataskaitos sudarymą, ar joje nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant Ataskaitos 

statistinius duomenis su Administracijos ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų apskaitos duomenimis, 

naudojamais Ataskaitai parengti bei kitais Savivaldybės tvarkomais dokumentais. Informacijos 

vertinimas apsiribojo patikrinant šioje dalyje pateiktų duomenų atitikimą kitų Ataskaitos 

sudedamųjų dalių duomenims ir neapėmė informacijos apie Administracijos veiksmų valdant, 

naudojant turtą ir juo disponuojant vertinimo. Įvertinome Ataskaitos parengimo teisinės bazės 

pokyčius, Ataskaitos sudarymo šaltinius ir metodus. 

 Išvados 

Atsižvelgiant į Ataskaitos sudarymo teisinę bazę, pasirinkti reikalingi Ataskaitos vertinimo 

ir Išvados rengimo metodai.  
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Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 
2013 m. birželio 25 d. išvados Nr. 2-41 
2 priedas 

 

ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

Ataskaitos sudėtis ir duomenys 

Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius lydimuoju raštu 2013-05-17 

Nr. SD-1447 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikė Ataskaitą, o lydimaisiais raštais 

2013-06-17 Nr. SD-1769, 2013-06-25 Nr. SD-1850 patikslintą, pagal Tarnybos pastabas, Ataskaitą, 

susidedančią iš 3 lapų apimties Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės 

patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitą.  

Ataskaitoje Administracija pateikė 2012 m. pradžios duomenis apie nefinansinio turto 

balansinę 236315462 Lt vertę, apie 42742456 Lt finansinį turtą, apie 63218201 Lt įsipareigojimus, 

apie 52539851 Lt patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertę bei ataskaitinių metų pabaigos 

duomenis apie nefinansinio turto balansinę 254731840 Lt vertę, apie 65260540 Lt finansinį turtą, 

apie 70441682 Lt įsipareigojimus, apie 50193387 Lt patikėjimo teise valdomo valstybės turto 

vertę. 

2012 m. pradžios turto ir įsipareigojimų duomenys pateikti 2011 m. VT-1 (valstybės turto) ir 

VT-2 (savivaldybės turto) ataskaitose ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir 

Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2012 m. ataskaitoje metų pradžioje 

nesutampa: 2012 m. ataskaitoje Savivaldybės nefinansinio turto metų pradžioje parodė 2711538 Lt 

mažiau, finansinio turto – 2556836 Lt mažiau, įsipareigojimų – 1601949 Lt daugiau, Valstybės 

turto 2012 m. ataskaitoje nefinansinio turto metų pradžioje parodė 911851 Lt mažiau, negu 2011 m. 

ataskaitose. 

Išvados rengimo metu 2012 m. pradžios likučiai buvo tikslinti reikšminga suma. Dalis 

neatitikimų atsirado dėl to, kad nepatikimai veikia apskaitos programa ir atsakomybės stokos 

teikiant duomenis Ataskaitai. 

 

Ataskaitos  sudarymo metodai ir duomenų šaltiniai 

Ataskaitos duomenų šaltiniai atskleisti duomenų teikėjų pateiktų duomenų suvestinėje. 

Todėl darome prielaidą, kad Ataskaitos parengtos pagal duomenis, pateiktus duomenų teikėjų  

ataskaitų formose (t.y. aritmetinė šių ataskaitų duomenų suma).  
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Išvada 

Kadangi Administracija nėra parengusi Savivaldybės tarybai teikiamos Ataskaitos sudėtį ir 

jos rengimo tvarkos aprašo, todėl Ataskaitos sudarymo metodai ir informacija apie duomenų 

šaltinius nevertintina. 

 

Pastabos ir išvados dėl Ataskaitos duomenų  

Išanalizavus Ataskaitos duomenis ir palyginus juos su finansinių ir kitų ataskaitų 

duomenimis buvo nustatyti neatitikimai 2012 m. pabaigos duomenyse. Savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitas tikslino 

visi asignavimų valdytojai, iš kurių duomenų parengta Savivaldybės ataskaita. Tikslinamos sumos 

labai reikšmingos, todėl išlieka didelė rizika, kad duomenys pateikti ataskaitoje nėra tikslūs. 

Nustatyti neatitikimai: 

1. Administracija neįgyvendino 2013-02-27 Ataskaitoje dėl Kauno r. savivaldybės socialinio 

būsto fondo plėtros lėšų panaudojimo 2012 m. tikrinimo teiktos rekomendacijos: nupirktą 

gyvenamąjį namą su priklausiniais ir 0,0417 ha žemės sklypu Kauno g. 5, Vilkija, Administracijos 

buhalterinėje apskaitoje užfiksuoti atskirais turto vienetais. Nesilaikoma 12-ojo VSAFAS 

„Ilgalaikis materialusis turtas“ 12 ir 13 p. reikalavimų. Vadovaujantis standarto XI skirsnio 

„Tikrosios vertės metodas“ nuostatomis, žemės tikroji vertė yra nustatoma remiantis nekilnojamojo 

turto registrą tvarkančio subjekto atliekamo masinio vertinimo duomenimis ..., viešojo sektoriaus 

subjektas patikrina tikrąją vertę kiekvienų finansinių metų pabaigoje, prieš rengdamas metines 

finansines ataskaitas. Įsigytas gyvenamasis namas su priklausiniais ir žemės sklypas nekilnojamojo 

turto registre yra užregistruoti atskirais registro numeriais: atitinkamai Nr. 20/189563 ir Nr. 

52/29426. 

2. Taryba 2012-04-26 sprendimu Nr. TS-177 nutarė UAB Komunalinio paslaugų centro 

kapitalą sumažinti 343291 Lt. Administracija buhalterinėje apskaitoje investicijų į kontroliuojamus 

viešojo sektoriaus subjektus sumažėjimo neužfiksavo. Todėl Administracijos apskaitoje, 

Ataskaitoje, Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinyje (finansinės būklės ataskaitoje) 

investicija į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus nurodyta 343291 Lt per didelė.  

3. Administracijos apskaitoje netiksliai užfiksuotas turtinis įnašas į VšĮ Priešgaisrinės 

saugos tarnybos kapitalą: vietoj 211964 Lt (įstaigos Finansinės būklės ataskaitoje nurodyta 

dalininkų kapitalas 211964 Lt) apskaityta 159500Lt, t. y. 52464 Lt mažiau. 

4. Kultūros, švietimo ir sporto skyrius pateiti duomenys neatitinka apskaitos duomenis: 

Ataskaitos eilutėje 1.6. „Mašinos ir įrengimai“ parodė 1566696 Lt per daug, eilutėje 1.9. „Baldai ir 

biuro įranga“ 1552798 Lt per mažai. 



 8

5. Administracijos (Kelių ir transporto skyriaus) pateiktų duomenų nevertinome, kadangi 

apskaita nėra sutvarkyta, duomenys į 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Kauno rajono 

savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį neįvesti. Ataskaitoje pateikiama Kelių ir 

transporto skyriaus apskaitos turto suma yra reikšminga.   

 

Nuomonė po Ataskaitos vertinimo 

Manome, kad, išskyrus vertinimo metu pateiktas pastabas, kitais reikšmingais atžvilgiais 

Ataskaita parengta pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo 

ir disponavimo juo įstatymo ir Savivaldybės institucijų reikalavimus, nustatytus Ataskaitos 

sudarymui, joje nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant su tvarkomais duomenimis, iš kurių Ataskaita 

buvo sudaryta. 
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Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 
2013 m. birželio 25 d. išvados Nr. 2-41 
3 priedas 

 

AUDITO PASTABŲ APŽVALGA IR KITI PASTEBĖJIMAI 
 

Vykdant Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą, Savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnyba atliko suplanuotas audito ir kontrolės užduotis. 

Pastebėjimai: 

1. Mažėjant mokinių (2010-09-01 – 11236, 2012-09-01 –10054) ir klasių komplektų 

skaičiui, didėja mokyklos plotas, tenkantis vidutiniškai vienam mokiniui (2010-0-01 – 7,33 kv.m, 

2012-09-01 – 10,24 kv.m) – neefektyviai išnaudojamos patalpos, didėja Savivaldybės biudžeto lėšų 

poreikis vieno mokinio išlaikymui. 

2. SBĮ Turizmo informacijos centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas su klaidomis. 

Įstaiga šiuo metu likviduota (reorganizuota) į VšĮ Turizmo ir verslo informacijos centras. Kadangi 

įstaiga maža, finansinių ataskaitų klaidos ženklios įtakos Savivaldybės nuosavybės teise 

priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos duomenims 

nedaro. 

3. Vadovaujantis 16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ nuostatomis, 

biologinis turtas – gyvūnai ir augalai, kuriuos subjektas valdo, naudoja ir kuriais disponuoja, ir 

kurie skirti socialiniams, kultūriniams ... tikslams. Savivaldybės valdomas biologinis turtas 

(augalai) apskaitoje neatspindėtas. Kauno rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos vadove, 

patvirtintame Administracijos direktoriaus 2010-12-17 įsakymu Nr. ĮS-1979, biologinio turto, 

naudojamo ne žemės ūkio veikloje, apskaita neaptarta. Pažymėtina, kad per 2012 m. iš SAARS 

programos lėšų Savivaldybė įsigijo įvairių medelių už 23,7 tūkst. Lt, tačiau biologinio turto 

neužpajamavo. 

4. Savivaldybė nuosavybės teise valdo į Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros 

paveldo vertybių registrą įrašytus nekilnojamojo turto objektus (Nevėžio g. Raudondvaryje, 

Raudondvario dvaro sodybą, Kačiūniškės dvarą ir kt.), kilnojamojo turto objektus ir kitas vertybes. 

Vadovaujantis 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis: 

- kilnojamosios, nekilnojamosios kultūros vertybės ir kitos vertybės, išskyrus kilnojamųjų kultūros 

vertybių konservavimo ir restauravimo, o nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos išlaidų dalį, 

kuri apskaitoje registruojama atskiru (papildomu) ilgalaikio materialiojo turto vienetu, finansinėse 

ataskaitose yra rodomi tikrąja verte; 

- tokio turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas; 
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- tuo atveju, jei kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros vertybių ar kitų vertybių tikroji vertė negali 

būti patikimai įvertinta, jos apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose rodomos ... 

simboline vieno lito verte; 

- viešojo sektoriaus subjektas patikrina tikrąją vertę kiekvienų finansinių metų pabaigoje. 

 Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija ir Administracijos 

buhalterinės apskaitos skyrius kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kitų vertybių 

neįvertino tikrąja verte, kai kurių vertybių (Raudondvario dvaro, Nevėžio g. ir kt.) tvarkybos išlaidų 

apskaitoje neužregistravo atskiru (papildomu) ilgalaikio materialiojo turto vienetu bei apskaičiavo 

nusidėvėjimą nuo visos vertės. 

 Raudondvario J. Naujalio memorialinio muziejaus 2 eksponatai, grafų Tiškevičių žemės 

valdos riboženkliai, užpajamuoti be vertės. 

 

Apibendrinanti išvada 

Finansinių auditų ir patikrinimų metu, buvo rasta klaidų ir/arba atskirais atvejais, nebuvo 

patvirtintas likučių tikrumas ir teisingumas inventorizacijų duomenimis. Šie trūkumai darė poveikį 

Ataskaitos duomenims. 

Atskirais atvejais, valdant, naudojant ir disponuojant turtu nesilaikyta Lietuvos Respublikos 

teisės aktų reikalavimų ir Savivaldybės tarybos nustatytų tvarkų. Dėl išdėstytų dalykų nustatyti 

trūkumai vidaus kontrolės sistemoje. 
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Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 
2013 m. birželio 25 d. išvados Nr. 2-41 
4 priedas 

 
SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS 2012-05-17 IŠVADOJE NR. 2-19 

TEIKTŲ REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS  
 

Savivaldybės kontrolieriaus 2012-05-18 Išvadoje dėl Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2011 metų ataskaitos Nr. 2-19, buvo 

teiktos rekomendacijos. Pateikiame informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą.  

 

Eil. 
Nr. 

Rekomendacija Priimtos priemonės, įgyvendinant bei 
siekiant įgyvendinti pateiktas 

rekomendacijas 

Rekomendacijos 
įgyvendinimo vertinimas 

 ADMINISTRACIJOS 
DIREKTORIUI 

  

1 Sutikrinti valstybės turto 
buhalterinės apskaitos 
duomenis su Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 
nutarimų, Valstybės turto 
panaudos sutarčių ir 
Savivaldybės biudžetinių 
įstaigų inventorizacijų 
duomenimis. Administracijos 
apskaitoje užpajamuoti visą 
valstybės turtą. 

2013-02-04 laiškas Nr. BAS-SR-38: 
sutikrinimas vykdomas 

Žodiniu specialisto 
paaiškinimu visas 
valstybės turtas 
užpajamuotas 
Administracijos 
buhalterinėje apskaitoje, su 
Savivaldybės 
biudžetinėmis įstaigomis 
pasirašytos panaudos 
sutartys. 

2 Stiprinti vidaus kontrolę 
nurodant, kad buhalterija 
laiku gautų dokumentus, 
atsakingi specialistai laiku 
įtrauktų į apskaitą įgytą turtą, 
Savivaldybės biudžetinės 
įstaigos atliktų turto ir 
įsipareigojimų inventorizaciją 
metinei finansinei 
atskaitomybei. 

Išleistas Administracijos direktoriaus 
2012-04-04 įsakymas Nr. ĮS-554 

 

 

Audito ir kontrolės ataskaitose buvo pateiktos detalios rekomendacijos nustatytų trūkumų 

šalinimui. Visos ataskaitos ir išvados teisės aktų nustatyta tvarka yra pateiktos Savivaldybės merui, 

Administracijos direktoriui ir tikrintų subjektų vadovams. 

Atkreiptinas dėmesys, kad ne visada laikomasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 27 straipsnio 9 punkto 8 dalies reikalavimo, kad per Savivaldybės kontrolieriaus nustatytą 

terminą privalo Savivaldybės kontrolieriui pateikti informaciją apie nustatytų jų veiklos trūkumų 

pašalinimą ir dėl šios priežasties klaidos kartojasi. 
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REKOMENDACIJOS Administracijos direktoriui 
1. Visą informaciją apie Kauno rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomas 

nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes ir kitas vertybes pateikti Buhalterinės apskaitos 

skyriui ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuotai buhalterijai. Kilnojamųjų ir 

nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kitų vertybių apskaitą tvarkyti vadovaujantis 12-ojo VSAFAS 

„Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis. 

2. Sutvarkyti Kelių transporto skyriaus apskaitą. 

Apie rekomendacijų įgyvendinimą iki 2013-09-30 prašome informuoti Savivaldybės 

kontrolierių ir pateikti rekomendacijos įgyvendinimą pagrindžiančius dokumentus, arba nurodyti 

priežastis, dėl kurių negalite jos įgyvendinti.  
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Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 
2013 m. birželio 25 d. išvados Nr. 2-41 
5 priedas 
 

BAIGIAMOJI DALIS 
 

Išvada paremta Ataskaitos vertinimo rezultatais. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 

Ataskaitos parengimą vertino pagal reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymuose ir 

Savivaldybės tarybos veiklos reglamente.  

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Savivaldybės kontrolierius teikia 

Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, 

rengia ir teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų 

kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės 

įmonių imamas paskolas, taip pat kitas išvadas, nurodytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatyme, todėl dalis informacijos yra pateikta jose.  

Išvada parengta vykdant Savivaldybės kontrolieriaus pavedime nurodytą užduotį – atlikti 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo 

valstybės turto 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitos, vertinimą ir parengti išvadą.  

Išvadą ir jos priedus parengė Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Marija Pasiaurienė ir 

vyr. specialistė Olga Štuopienė. 

________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   


