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ĮŽANGA 
 

 Savivaldybės administracijos finansinį (teisėtumo) auditą, vadovaujantis patvirtintu 2013 m. 

veiklos planu ir Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013-09-10 pavedimu Nr. 1-23, atliko 

Savivaldybės kontrolierė Vida Marta Kruopienė (nedirba nuo 2014-04-17), kontrolierės 

pavaduotoja Marija Pasiaurienė (grupės vadovė), vyr. patarėja Olga Štuopienė ir vyr. specialistė 

Jurgita Jonynienė. 

Audituojamas subjektas – Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – 

Administracija) adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas, identifikavimo kodas – 188756386.  

Audito tikslas - įvertinti audituojamo subjekto vidaus kontrolės sistemą ir pareikšti 

nepriklausomą nuomonę dėl 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir dėl 2013 metų 

finansinių ataskaitų rinkinio bei dėl turto naudojimo teisėtumo. 

Audituojamas laikotarpis – 2013 metai. 

Audituojamu laikotarpiu atsakingais asmenimis dirbo: Administracijos direktorius Ričardas 

Pudževelis, Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjas Arūnas Milius ir 

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Rūta Kondratavičienė. Vadovai atsakingi už biudžeto 

vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių parengimą ir teisingą pateikimą, patikėjimo teise valdomo 

valstybės ir savivaldybės turto ir lėšų, valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą bei 

naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams. 

Audito procedūros buvo atliekamos pagal atrankinio tyrimo rezultatus. 

Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai. Nepriklausoma 

nuomonė dėl biudžeto ir finansinių vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų, savivaldybės biudžeto ir 

turto  naudojimo, įstatymų nustatytiems tikslams, pareiškiama audito išvadose. 

   

AUDITO APIMTIS IR METODAI 
 

Kauno rajono savivaldybės finansinio (teisėtumo) auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio 

audito reikalavimais1 ir kitais teisės aktais. 

Audito metu buvo tiriama ir vertinama apskaitos sistema, vidaus kontrolė, atlikta rizikos 

veiksnių analizė, įvertinta kontrolės rizika, nustatytų reikšmingų rizikos veiksnių galima įtaka 

Administracijos biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų straipsniams. Įvertintos 

vadovybės numatytos vidaus kontrolės procedūros rizikai sumažinti ir valdyti.  

Siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, nustatytos svarbiausios audito sritys, 

kuriose atliktos pagrindinės audito procedūros, analitinės procedūros bei nuoseklios peržiūros testai.  

                                              
1 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2012-06-28  įsakymas Nr. V-171 ,,Dėl valstybės kontrolieriaus 2002-
02-21 įsakymo Nr. V-26 ,,Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
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Pagrindines audito procedūras atlikome šiose srityse:   

 Savivaldybės administracijos asignavimų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo 

įmokoms;  

 Ilgalaikio turto apskaitos ir naudojimo;  

 Savivaldybės administracijos metinių ataskaitų. 

Atlikome suplanuotas audito procedūras, kurių metu vertinome 2013 m. ataskaitų duomenis 

bei valstybės ir savivaldybės turto ir lėšų, valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą. 

Audito metu, siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, atlikta: 

 rizikos analizė (audito planavimo etape), kuri leido panaudoti rizika ir reikšmingumu 

pagrįstą audito metodiką, audito darbą sutelkiant didžiausios rizikos srityse; 

 įsakymų, tvarkos aprašų, taisyklių, kitų dokumentų peržiūra ir kontrolės aplinkos tyrimas; 

 ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių išsamios ir analitinės audito procedūros 

(savarankiškos audito procedūros); 

Audito metu, siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, buvo vertinama: 

 kaip audituojamas subjektas laikėsi įstatymų, kitų teisės aktų, sutartinių įsipareigojimų ir 

kita.  

 Kauno rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkiniai; 

 kaip atliekama Savivaldybės administracijos turto inventorizacija.  

Atliekant auditą įrodymai buvo renkami naudojant skaičiavimo, patikrinimų, analitines 

procedūras ir paklausimus. Vertindami, kaip laikomasi teisės aktų, atsižvelgėme į aplinkybes, 

priežastis ir pasekmes. 

Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad Administracijos biudžeto 

vykdymo ataskaitose ir finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų ir Savivaldybės 

biudžeto lėšos ir turtas naudojami teisėtai.  

Visiškas užtikrinimas yra neįmanomas dėl įgimtų kontrolės apribojimų ir to fakto, kad 

netikrinome visų (100 proc.) ūkinių įvykių, ūkinių operacijų ir sudarytų sandorių.  

 

AUDITO PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 
 

I .   BI U D ŽETO  VY KD Y M O IR  FI NA NS IN IŲ  AT AS KAITŲ  
V IEŠ I NI M AS 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo2 33 

straipsnio ir 23-ojo VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“3 22 punkto nuostatomis, 

                                              
2 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. įstatymas  Nr. X-1212.    
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viešojo sektoriaus subjekto (toliau – VSS) ataskaitų rinkiniai (tarpiniai ir metiniai) skelbiami jo 

interneto svetainėje. 

Nustatyta, kad nesilaikant Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo2 reikalavimo, 

Savivaldybės biudžetinės įstaigos savo interneto svetainėse nepaskelbė 2013 metų finansinių  

ataskaitų rinkinių, arba paskelbė ne pilną rinkinį, o tarpinių finansinių ataskaitų nerengė.  

 

I I .  S A VI VA LD YBĖS  A D M IN IST R AC IJOS  2 01 3  M ETŲ  B IU D ŽETO  
V Y KD Y MO  AT ASKA I TŲ  RI N KI N IO VE RT I NI M AS 

 
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-

484  patvirtintas (patikslintas) Kauno rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto asignavimų 

paskirstymas pagal išlaidų grupes. Administracijos 2013 metų biudžeto asignavimų patikslintas 

planas buvo 56317,2 tūkst. Lt., faktiškai panaudota asignavimų 42019,9 tūkst. Lt., planas įvykdytas 

- 74,61 proc., t.y. neįvykdytas 14297,3 tūkst. Lt. 

Nustatyti neatitikimai: 

1. Savivaldybės administracija nesivadovavo Biudžeto sandaros įstatymo nuostata, kad 

biudžeto asignavimai naudojami pagal programų sąmatas neviršijant šioms programoms skirtų 

asignavimų, asignavimus panaudojo viršydami programų sąmatas:  

• Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra, kredito įskolai dengti – 13,9 tūkst. Lt  

• SAARS programa – 16,6 tūkst. Lt. 

2. Savivaldybės administracija nesivadovavo Biudžeto sandaros įstatymo nuostata, kad 

asignavimų valdytojui suteikta teisė keisti patvirtintų biudžeto lėšų pagal ekonominę klasifikaciją 

paskirtį: 1674,7 tūkst. Lt. asignavimų paskirtis nebuvo pakeista. 

• Programoje „Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra“ ekonominės klasifikacijos 

straipsnyje „Kiti pastatai ir statiniai“ panaudojo 1401,4 tūkst. Lt. daugiau, negu patvirtinta; 

• Programoje „Paskola“ ekonominės klasifikacijos straipsnyje „Pervedamos lėšos (kapitalui 

formuoti)“ panaudojo 160,7 tūkst. Lt. daugiau negu patvirtinta; 

• Programoje „SAARS“ ekonominės klasifikacijos straipsnyje „kitos paslaugos“ panaudojo 

97,7 tūkst. Lt. daugiau negu patvirtinta. 

Savivaldybės administracijos direktorius neužtikrino, kad biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 

ataskaitos būtų sudaromos ir tikslinamos pagal Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymo 

nuostatas, dėl to dalis biudžeto asignavimų buvo panaudoti nesivadovaujant patvirtintomis 

programų sąmatomis. 

 

                                                                                                                                                      
3 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 1K-213 Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės 23-ojo standarto patvirtinimo.   
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I I I .  S A VI VA LD YBĖS  A D M IN IST R AC IJOS  2 01 3  M .  FI N AN SI NIŲ  
A T AS KAITŲ  R I NKI N IO  V ER TI NIM A S 

 
Patikrinus per 2013 m. sausio mėnesį pripažintas finansavimo pajamas ir sąnaudas, 

nustatyti neatitikimai: 

1. Dvi sąskaitos (VĮ registrų centro 2012-12-31 RC Nr. 1000858 (1208,40 Lt) ir 2012-12-18 

RC Nr. 0980671 (4101,46 Lt.)) įvestos 2013 m., nors išrašytos 2012 m. Atkreipiame dėmesį, kad 

Buhalterinės apskaitos skyrius jas gavo 2013-02-14; 

2. PVM sąskaita faktūra LPA0191102004646 data 2013-01-09 (2036,14 Lt) į apskaitą 

įtraukta pagal 2012-11-15 išankstinę sąskaitą į 2012 m. sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos ir 

registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos – kai uždirbamos su jomis 

susijusios pajamos, t. y. parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai 

vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką; 

3. Ne visos atsargos pajamuojamos atsargų sąskaitoje. Dalis atsargų iškart nurašomos į 

sąnaudas. Į sąnaudas jau nurašytoms atsargoms dar surašomi reprezentacinių išlaidų, prekių ir 

paslaugų, susidėvėjusių automobilių detalių ir remonto nurašymo aktai. 

Vadovaujantis 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ apskaitos 

registre „Didžioji knyga“ užregistravus visas pasibaigusių ataskaitinių metų ūkines operacijas ir 

ūkinius įvykius, visos sąnaudų grupės sąskaitos turi būti uždaromos. Visų per ataskaitinius metus 

patirtų sąnaudų sąskaitų likutis pagal paskutinės ataskaitinių metų dienos būklę perkeliamas į 

sąskaitos „Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas“ debetą. Pasibaigus ataskaitiniams 

metams ir užregistravus visas operacijas visos pajamų grupės sąskaitos uždaromos. Visos per 

ataskaitinius metus užregistruotos pajamų sumos paskutinę ataskaitinių metų dieną perkeliamos į 

sąskaitos „Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas“ kreditą. Gaunamas einamųjų metų 

perviršis ar deficitas. Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas apskaitomas  sąskaitoje 

„Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas“. Likučio metų pradžiai sąskaitoje „Sukauptas 

einamųjų metų perviršis ar deficitas“ negali būti.  

Atkreipiame dėmesį, kad Didžiojoje knygoje sąskaitoje „Sukauptas einamųjų metų perviršis 

ar deficitas“ duomenys turi sutapti su Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnio „Grynasis perviršis ar 

deficitas“ duomenimis. Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio sukaupto perviršio ar 

deficito likučių sumos, nurodytos Didžiojoje knygoje, turi sutapti su šių straipsnių likučiais 

atitinkamo laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje ir grynojo turto pokyčių ataskaitoje.  

Finansinės būklės ataskaitos (FBA) 2013-12-31 duomenų vertinimas: 

Savivaldybės administracijos 2013-12-31 Finansinės būklės ataskaitos eilučių duomenys 

neatitinka apskaitos registro „Didžioji knyga“ duomenis: 
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1) III.5 eilutėje (sukauptos gautinos sumos) – 15033411,51 Lt, o DK – 15035718,95 Lt, t.y. 

skirtumas  - 2307,44 Lt; 

2) III.6 eilutėje (kitos gautinos sumos) – 4099,66 Lt, o DK – 1792,20 Lt, t.y. skirtumas – 

2307,46 Lt; 

3) II.3 eilutėje (Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai) – 0,00 Lt., o DK – 5458,46 Lt; 

4) II.6.2 eilutėje (kitos mokėtinos sumos biudžetui) – 0,00 Lt, 0 DK – 2259,41 Lt; 

5) II.9 eilutėje (Tiekėjams mokėtinos sumos) – 15130974,22 Lt, o DK – 16161670,09 Lt, 

t.y. skirtumas – 1030695,87 Lt;   

6) II.10 eilutėje (Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai) – 385125,57 Lt, o DK – 

424059,51 Lt, t.y. skirtumas – 38933,94 Lt; 

7) II.11 eilutėje (Sukauptos mokėtinos sumos) – 1401340,46 Lt, o DK – 1416190,46 Lt, 

t.y. skirtumas – 14850,00 Lt; 

8) II.12 eilutėje (Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai) – 1102324,89 Lt, o DK – 10127,21 Lt, 

t.y. skirtumas – 1092197,68 Lt; 

9) IV.1 eilutėje (Einamųjų metų perviršis ar deficitas) – -2382381,93 Lt, o DK – -

1181582,64 Lt, t.y. skirtumas – -1200799,29 Lt; 

10) IV.2 eilutėje (Ankstesnių metų perviršis ar deficitas) – 3275896,55 Lt, o DK – 

2075097,33 Lt, t.y. skirtumas – 1200799,29 Lt. 

11) 2 punkte išvardinti neatitikimai Savivaldybės administracijos 2013-12-31 deficitui 

įtakos neturi. 

12) Netikslus duomenų pateikimas Finansinės būklės ataskaitos eilutėse iškreipia 

struktūrą ir klaidina informacijos vartotojus. 

2013-12-31 Veiklos rezultatų ataskaitos (VRA) duomenų vertinimas: 

Savivaldybės administracijos 2013-12-31 Didžiosios knygos duomenys neatitinka VRA 

duomenis šiose eilutėse: 

III.1 eilutėje (pagrindinės veiklos kitos pajamos) – 519282,30 Lt, o DK – 494211,55 Lt, 

t.y. skirtumas  - 25070,75 Lt; 

1) III.2 eilutėje (pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma) – 0 Lt, o DK –            

-25070,75 Lt;        

2) D.III eilutėje (Kitos veiklos sąnaudos) – -2264580,76 Lt., o DK – -714277,81 Lt, t.y. 

skirtumas  - 1550302,95 Lt (Šis nustatytas neatitikimas turi įtakos 2013-12-31 VRA nurodytam 

perviršiui). 
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Grynojo turto pokyčių ataskaitoje reikšmingų informacijos iškraipymų nenustatyta.  

Pinigų srautų ataskaitoje pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje 

nurodytas teisingai ir atitinka banko sąskaitų išrašų duomenis ir Finansinės būklės ataskaitoje V 

eilutėje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ nurodytus duomenis. 

2013-12-31 Aiškinamojo rašto vertinimas: 

Savivaldybės administracijos aiškinamasis raštas prie 2013 m. metinio finansinių ataskaitų 

rinkinio reikšmingų 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ nuostatų pažeidimų 

nenustatėme. Aiškinamasis raštas susideda iš 3 dalių:  

* bendrosios dalies, kurioje yra pateikti bendrieji subjektą identifikuojantys ir veiklą 

apibūdinantys duomenys ir nurodyta informacija, apie kontroliuojamus subjektus; 

* apskaitos politikos dalies, kurioje nurodyti apskaitą reglamentuojantys teisės aktai, 

kuriais vadovautasi rengiant ataskaitų rinkinį; 

* aiškinamojo rašto pastabų dalies, kurioje yra aprašyta apskaitos politikos keitimo ir 

esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka. Aiškinamojo rašto pastabos yra sunumeruotos iš eilės ir 

papildoma informacija pateikiama aiškinamojo rašto lentelėse, kurių pastabos numeris nurodytas 

prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį ji paaiškina.  

2013-12-31 Aiškinamojo rašto lentelių duomenų vertinimas: 

1. 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį“ 3eil. nurašytų (perduotų, parduotų) atsargų vertė pateikta 5196,93 Lt didesnė, nei to 

paties laikotarpio didžiojoje knygoje. 

2. 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede „Nematerialiojo turto balansinės 

vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 13 eilutėje suma apie sukauptą amortizaciją pateikta 

mažesnė 24936,70 Lt,  nei to paties laikotarpio didžiojoje knygoje. 

3. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede „Ilgalaikio materialiojo 

turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“: 

3.1. 13 eilutės 16 stulpelyje sukaupta IMT nusidėvėjimo suma pateikta 56269074,61 

Lt didesnė,  nei to paties laikotarpio Didžiojoje knygoje. 

3.2. 6 eilutėje ilgalaikio turto įsigijimo savikainos suma pateikta 56269067,73 Lt 

didesnė, nei to paties laikotarpio didžiojoje knygoje. 

4. 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, 

tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ nurodytas finansavimo sumos likutis 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje tinka su kitose ataskaitų formose nurodyta suma. 

Tačiau finansavimo sumos „per ataskaitinį laikotarpį“ skiriasi su kitose ataskaitose nurodytomis 

sumomis: 

4.1. 4 stulpelyje 5 eilutėje – 2293821,57 Lt; 
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4.2. 11 stulpelyje – 90765868,74 Lt.           

Pateikti ne visi duomenys apie tarpusavio sandorius Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje Tarpusavio operacijų derinimo modulyje ir 

neatliktas tarpusavio sandorių eliminavimas. Minimų procedūrų neatlikimas pažeidžia Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2014-02-07 įsakymo Nr. 1K-036 „Dėl finansų ministro 2011 m. 

balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių 

konsolidavimo“ pakeitimo“ IV skyriaus Eliminavimo informacijos teikimas 14 ir 19 punktų 

nuostatas. 

Informacijos klaidingas pateikimas pažeidžia 1-ąjį VSAFAS „Informacijos pateikimas 

finansinių atskaitų rinkinyje“ V skyriaus  „Bendrieji finansinių ataskaitų informacijos reikalavimai“ 

nuostatas. Egzistuoja rizika, kad Savivaldybės konsoliduotame finansinių ataskaitų rinkinyje 

duomenys gali būti pateikti neteisingai. 

 Atkreipiame dėmesį, kad Buhalterinės apskaitos skyrius 2013 metais neparengė tarpinių 

finansinių ataskaitų rinkinių – nesilaikė 23-ojo VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ 

reikalavimų. 

 
I V .  A SI GN A VI MŲ  D AR BO  U ŽM O KESČ I U I  N AU DO JI M AS 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu4, Kauno rajono 

savivaldybės taryba tvirtina savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo 

užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių. Pareigybes tvirtina 

Savivaldybės administracijos direktorius. Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino didžiausią 

leistiną valstybės tarnautojų skaičių – 186 ir didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis  ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičių – 211.  

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-06-30 įsakymu Nr. ĮS-1005 patvirtino 

valstybės tarnautojų pareigybių sąrašą ir 2011-06-30 įsakymu Nr. ĮS-1006 – darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartį ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, etatų sąrašą, iš viso 365 

pareigybės. Tame skaičiuje seniūnijoms patvirtinta 57,75 etato valstybės tarnautojų ir 67,25 etatinės 

pareigybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės 

biudžeto.   

 Dirbančiųjų skaičius nustatyto normatyvo neviršijo, tačiau yra darbuotojų, priimtų pagal 

terminuotas darbo sutartis. Jų skaičius į didžiausią leistiną darbuotojų skaičių neina, bet darbo 

užmokesčio fondas skaičiuojamas ir naudojamas. Administracijoje su struktūriniais padaliniais 

                                              
4 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994 m. liepos 7 d. įstatymas Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais). 
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2013-12-31 iš viso dirbo 473 darbuotojai (kartu su dirbančiais pagal terminuotas darbo sutartis), 

buvo 12 laisvų etatų. 

Seniūnijose pagal terminuotas darbo sutartis dirba 88 komunalinio ūkio darbuotojai 

(elektrikai, kapinių prižiūrėtojai, aplinkos tvarkymo darbininkai ir kt.). Šios etatinės pareigybės 

neįtrauktos į Tarybos patvirtintą didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir 

gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto skaičių (211) ir nepatvirtintos Savivaldybės 

administracijos direktoriaus.   

Seniūnijoms, Tarybos sprendimu (įskaitant patikslinimus), patvirtintas 5066,0 tūkst. Lt darbo 

užmokesčio fondas su socialinio draudimo įmokomis, tame tarpe komunalinio ūkio darbuotojų 

išlaikymui skiriama apie 1383 tūkst. Lt, arba 27 proc. viso seniūnijoms skirto darbo užmokesčio 

fondo.  

Manome, kad seniūnijų darbo užmokesčio lėšos būtų panaudojamos efektyviai, turėtų būti 

parengti ir patvirtinti normatyvai komunalinio ūkio etatinių pareigybių seniūnijose įsteigimui.  

Komunalinio ūkio darbuotojų etatinės pareigybės turi būti įteisintos, kaip to reikalauja Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymas4.  

 

Valstybės tarnautojams priedai ir priemokos, vienkartinės piniginės išmokos skiriamos 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo5 26 straipsniu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002-07-19 nutarimu Nr. 1167 patvirtintu Vienkartinių piniginių išmokų 

valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu6, nurodant konkretų terminą, bet ne 

ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, 

skiriamos priemokos, priedai vadovaujantis Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 5117 ir 

Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-08  įsakymu Nr. ĮS-14 „Dėl 

savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

skatinimo ir apdovanojimo, pašalpų skyrimo bei papildomų socialinių garantijų suteikimo 

apribojimo“.  

Vertinant priemokų skyrimo teisėtumą, nustatyta: 

1. Administracijos direktorius nesilaikė savo 2013-01-08  įsakymu Nr. ĮS-14  nustatyto 

apribojimo už laikinai nesančio tarnautojo ir darbuotojo (tikslinių atostogų ir laikino nedarbingumo 

metu) pavadavimą mokėti iki 30 proc. nustatyto darbo užmokesčio priemokas ir skyrė: 

                                              
5 Lietuvos Respublikos 1999 m. liepos 8 d. valstybės tarnybos įstatymas Nr. VIII-1316. 
6 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-19 nutarimas Nr. 1167 Dėl vienkartinių piniginių išmokų valstybės 
tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais). 
7 Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas  Nr. 511 „Dėl  biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo 
apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 
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* R. Liubinaitei 2013-04-29 įsakymu P6-350 50 proc. priemoką už papildomų darbų atlikimą 

laike M. Kuktorienės ligos; 

* A. Blaškevičiui 2013-09-20 įsakymu Nr. P6-926 50 proc. priemoka už papildomų darbų 

atlikimą  laike G. Malinausko ligos; 

* J. Šarapovienei 2013-10-29 įsakymu Nr. P6-1054 50 proc. priemoka už papildomų darbų 

atlikimą laike V. Muliarčikienės ligos. 

2.  Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojos ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus 

Centralizuotos buhalterijos darbuotojos keletą metų gauna priemokas už įprastą darbo krūvį 

viršijančią veiklą už papildomus darbus tvarkant buhalterinę apskaitą pagal VSAFAS, sudarant 

finansinių ataskaitų rinkinius už kiekvieną subjektą atskirai, perkeliant duomenis į VSAKIS. 

 Mūsų nuomone priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, už papildomų užduočių 

atlikimą, negali būti mokamos ilgiau kaip vienerius metus nuo jų paskyrimo. Šie darbai yra 

nuolatinio pobūdžio, turėtų būti peržiūrėti pareigybių aprašymai, įvertinus darbo apimtis 

peržiūrimi atlyginimų koeficientai, ar tvirtinami papildomi etatai. 

   Iš viso per 2013 m. Administracijos darbuotojams ir valstybės tarnautojams išmokėta 

1232,7 tūkst. Lt priemokų, iš jų 868,6 tūkst. Lt biudžeto lėšų, 344,3 tūkst. Lt deleguotų 

administravimo lėšų ir 19,7 tūkst. Lt investicinių projektų lėšų  (duomenys 1 priede). 

Planuojant darbo užmokesčio fondą, priemokos įskaičiuojamos į sąmatą, tik dalis mokama 

iš sutaupytų darbo užmokesčio lėšų.  

Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo8 29 str., jei Savivaldybės biudžetas 

nepatvirtinamas laiku, asignavimai metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį 

negali viršyti 1/12 praėjusių metų atitinkamo biudžeto asignavimų valdytojui skirtų lėšų ir 

skiriamos tik tęstinei veiklai bei įstatymuose nustatytiems įsipareigojimams finansuoti bei 

įsiskolinimams dengti. Savivaldybės 2013  m. biudžetas buvo patvirtintas Tarybos 2013-02-28 

sprendimu Nr. TS-32, todėl priemokos galėjo būti skiriamos tik nuo 2013 m. kovo mėnesio. 

Administracija nesilaikė Biudžeto sandaros įstatymo8 nuostatų – skyrė priedus iki biudžeto 

patvirtinimo. 

Atkreipiame dėmesį, kad negali būti skiriamos priemokos už darbus, įrašytus pareigybės 

aprašyme. 

2013 m. metais nebuvo vedami darbo užmokesčio, soc. draudimo įmokų kasinių išlaidų 

registrai. 

Nustatyta buhalterinės apskaitos klaida dėl darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų 

ir darbdavio socialinės paramos kasinių išlaidų ir jų atvaizdavimo biudžeto vykdymo ataskaitose. 

Administracija straipsniui „Darbdavių socialinė parama“ asignavimų neplanavo ir pašalpas, esant 

                                              
8 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 1990 m. liepos 30 d. įstatymas Nr. I-430. 



 12

sunkiai materialinei būklei, mirties atveju ir kitas mokėjo iš asignavimų skirtų darbo užmokesčiui. 

Nesilaikė Biudžeto sandaros įstatymo8 5 straipsnio 1 dalies ir Valstybės ir savivaldybių biudžetų 

pajamų ir išlaidų klasifikacijos9 reikalavimų, dėl to  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013-12-31 

atskaitose (forma Nr.2) darbo užmokesčio straipsnio (kodas 2.1.1.1.1.) kasinės išlaidos padidintos 

33,0 tūkst. Lt ir ši suma nenurodyta straipsnio darbdavių socialinė parama pinigais (kodas 

2.7.3.1.1.1) kasinėse išlaidose.  

Atlikus įstaigos darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų pagal atskirus mėnesius 

analizę, nustatyta, kad atlyginimų priskaitymo ir išmokėjimo mėnesiniuose žiniaraščiuose nurodyti 

duomenys apie apskaičiuotą darbo užmokestį, priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas bei kitas 

išmokas nesutampa su užregistruotomis apskaitos registre Didžioji knyga sąnaudomis. Darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų parodyta 18,6 tūkst. Lt mažiau. Metinėje Veiklos 

rezultatų ataskaitoje nurodytos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos atitinka 

sąnaudas, nurodytas Didžiojoje knygoje. 

 

V .  T U RTO  A PS KA ITA  
 

Atkreiptinas dėmesys, kad pasikeitus 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 

dalies kitų VSAFAS kai kurioms nuostatoms, Kauno rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos 

vadovas, patvirtintas Administracijos direktoriaus 2011-01-31 įsakymu Nr. ĮS-133 (su vėlesniais 

pakeitimais) nebeatitinka visų VSAFAS reikalavimų. 

Kultūros vertybių apskaita 

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

* žemė, kilnojamosios, nekilnojamosios kultūros vertybės ir kitos vertybės po pirminio 

pripažinimo finansinėse ataskaitose yra rodomos tikrąja verte (41 p.); 

* jų nusidėvėjimas neskaičiuojamas (44 p., 61 p.); 

* kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė nustatoma remiantis 

draudžiamąja verte, jei šios vertybės yra apdraustos (63 p.) 

* tuo atveju, jei tikroji vertė negali būti patikimai įvertinta ir nustatyta, jų tikroji vertė 

nustatoma ... (64 p.); 

* prie kilnojamųjų kultūros vertybių priskiriamos muziejų fondo vertybės (5 p.), muziejaus 

fondas apskaitoje registruojamas kaip atskiras turto vienetas, kurio įsigijimo savikainą sudaro prie 

fondo priskirtų muziejinių vertybių tikrųjų verčių suma (161 p.) (Juškų muziejaus eksponatai).  

Nustatyti neatitikimai: 

                                              
9 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 1K-085 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės 
ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“. 
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 1. Ne visi kultūros paveldo objektai teisingai užregistruoti Administracijos buhalterinėje 

apskaitoje: 

* Kauno rajono Apylinkės teismo 2012-05-31 sprendimu Lapių dvarvietė pripažinta 

bešeimininkiu turtu ir perduota Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn. Registrų centro išraše 

nurodyta vidutinė rinkos vertė 315 Lt. Administracijos buhalterinėje apskaitoje Lapių dvarvietė 

neužregistruota; 

* Trys socialiniai būstai, įrengti Godėnų k., Raudondvario sen. (kultūros paveldo registre 

įrašyta: Padauvėlės (Padauguvos) buvusi dvaro sodyba), apskaitoje kaip vienas turto vienetas 

užregistruoti buhalterinėje sąskaitoje „Gyvenamieji pastatai“. Pažymėtina, kad objektas įvairiuose 

dokumentuose įvardintais skirtingais pavadinimais ir adresais. Manome, kad tikslinga suvienodinti 

objekto pavadinimą ir nurodyti teisingą adresą; 

* Statybos užbaigimo komisija, sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos priežiūros skyriaus 

vedėjos, 2012-06-06 Statybos užbaigimo aktu Nr. SUA-20-120606-00206 nusprendė, kad statinių 

(pastato –Turizmo informacinio centro) statyba baigta. Pastato vertės padidėjimas, 908381,08 Lt, 

buhalterinėje apskaitoje užregistruotas tik 2013 metų balandžio mėnesį (poveikis 2013 m. finansinių 

ataskaitų pradžios likučiui). Pažymėtina, kad „nebaigtos statybos“ sąskaitoje užregistruoti atlikti 

darbai 2011 m. – 832617,97 Lt ir 2013 m. – 35068,73 Lt. Užbaigus statybos darbus, pastato vertė 

832617,97 Lt nepadidinta. Neteisingai nebaigtos statybos sąskaitoje užregistruotas panaudai 

perduotas trumpalaikis turtas, 35068,73 Lt.  

* Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 2.7. p. nurodyta, kad 

„Tvora“ (tvora, vartai, varteliai, atraminė siena) priklauso pastatui „Raudondvario dvaro sodybos 

pilis“. Laboratorinio korpuso (pilies) Ilgalaikio turto apskaitos kortelėje nenurodyta turto vieneto 

sudedamoji dalis „Tvora“. 

*  A. ir J. Juškų muziejuje esančios muziejinės vertybės (eksponatai), kilnojamosios kultūros 

vertybės, Administracijos apskaitoje neužregistruoti. Tarybos 2013-10-24 sprendimu Nr. TS-405 

„Dėl Juozo Naujalio memorialinio muziejaus pavadinimo pakeitimo, jo filialo veiklos nutraukimo ir 

Kauno rajono muziejaus nuostatų patvirtinimo“ patvirtino ir įkūrė Kauno rajono muziejų, turintį tris 

struktūrinius padalinius-filialus: Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejų, Babtų kraštotyros 

muziejų, Tradicinių amatų centrą. Kultūros, švietimo ir sporto skyrius pateikė informaciją, kad 

„buhalterine išraiška (simboline vieno lito verte) 2013-12-31 apskaitos duomenimis yra įvertinti 2 

eksponatai, t.y. grafų Tiškevičių žemės valdas žymintys riboženkliai, kurie apskaitomi 1207101 

(muziejinių vertybių įsigijimo savikaina) sąskaitoje.“ Kiti eksponatai (muziejinės vertybės) 

buhalterinėje apskaitoje neužregistruoti.  
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 2. Ne visos kultūros vertybės teisingai užregistruotos Nekilnojamojo turto registro 

centriniame duomenų banke – duomenų banko išraše nenurodyta, kad objektas įrašytas į kultūros 

vertybių sąrašą:  

 * Trys socialiniai būstai, įrengti Godėnų k., Raudondvario sen. (kultūros paveldo registre 

įrašyta: Padauvėlės (Padauguvos) buvusi dvaro sodyba); 

 * Buv. dvaro sodybos fragmentai: Kačiūniškių dvaro sodybos fragmentų rūmai; Kačiūniškių 

dvaro sodybos fragmentų namas (tarnų), Kačiūniškių dvaro sodybos fragmentų svirnas, Kačiūniškių 

dvaro sodybos fragmentų  tvartas; 

 * Raudondvario kelio atkarpa (Nevėžio g.); 

 * Lapių dvarvietė; 

* Raudondvario dvaro (pilies) sodybos Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 

banko išraše nurodytas negaliojantis juridinis faktas: panaudos gavėjas Kauno rajono muziejus, 

pagal 2003-02-11 panaudos sutartį Nr. 1 perduota dalis pastato-dvaro sodybos pilies laikotarpiui iki 

2013-02-11. Pažymėtina, kad Raudondvario dvaro sodyba Savivaldybės nuosavybėn perduota 

2008-11-10 perdavimo ir priėmimo aktu Nr. LV-106. Muziejaus buvimas pastate – dvaro sodybos 

pilyje neįteisintas.  

 3. Dalis nekilnojamųjų kultūros vertybių yra perduota pagal panaudos sutartis arba 

išnuomota. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo įstatymo10 13 str. 3 dalies nuostata, panaudos sutartyje turi būti 

įrašyta prievolė panaudos gavėjo lėšomis apdrausti gaunamą turtą. Vadovaujantis Kauno rajono 

savivaldybės tarybos 2013-10-24 sprendimu Nr. TS-394 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės 

turto nuomos tvarkos aprašo 1 priedo „Savivaldybės turto nuomos sutartis“ 6. punktu, nuomininkas 

per 15 kalendorinių dienų apdraudžia kiekvienais metais gaunamą turtą nuomotojo naudai.  

Savivaldybės turto panaudos sutartyse įrašyta prievolė panaudos gavėjo lėšomis apdrausti 

gaunamą turtą ir panaudos davėjui pateikti dokumentų, įrodančių gaunamo turto draudimą kopiją. 

Šios nuostatos įrašytos 2013-05-10 sutarties Nr. S-678, panaudos gavėjas VŠĮ Kauno rajono 

turizmo ir verslo informacijos centras (pastatas-TIC), 3p. ir 8.9. p., 2009-04-08 sutarties Nr. S-247, 

panaudos gavėjas VŠĮ Raudondvario dvaras (pastatas- mechaninės dirbtuvės), 4 p. ir 9.9. p.  

Savivaldybės materialiojo turto 2010-11-12  nuomos sutarties Nr. S-1087, nuomininkas 

UAB „VIA BALTICA DVARAS“ (pastatas-parodų pavilijonas), prievolė apdrausti gaunamą turtą 

įrašyta 6 punkte.  

Su Kauno rajono muziejumi, kuris kuriasi (įsikūręs) Raudondvario dvaro sodybos pilyje, 

patalpų naudojimo sutartis nepasirašyta. 

                                              
10 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo 1998-05-12 įstatymas 
Nr. VIII-729 
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Ekonomikos skyrius nepateikė (neturi) dokumentų patvirtinančių, kad pastatai yra apdrausti 

kaip to reikalauja teisės aktai.  

Pastatus yra apdraudusi Administracija penkerių metų laikotarpiui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesivadovauta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis: ne visos 

kultūros vertybės apskaitoje užregistruotos teisingose buhalterinėse sąskaitose, ne visos kultūros 

vertybės užregistruotos apskaitoje, kultūros vertybės ataskaitose parodytos ne tikrąja verte, Kauno 

rajono muziejaus eksponatai, muziejinės vertybės, buhalterinėje apskaitoje užregistruoti neteisingai. 

 Ne visų kultūros vertybių duomenys teisingai užregistruoti Nekilnojamojo turto registro 

centriniame duomenų banke. 

  Kultūros vertybės, perduotos panaudai viešosioms įstaigoms ir išnuomotos, neapdraustos 

kaip to reikalauja teisės aktai. 

 

Nebaigtos statybos apskaita 

Pagal audito metu gautus duomenis (pagal buhalterinius duomenis atspausdintas 

inventorizavimo aprašas 2013-12-01 būklei, nepasirašytas ir nepatvirtintas) Administracijos (be 

seniūnijų ir kelių)  apskaitoje sąskaitoje Nr. 1210111 „Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina“ 

įrašyta 785 nebaigtos statybos objektai, kurių bendra vertė 48982002,22 Lt. Dalis objektų 

neatpažįstami: turto pavadinimas – nebaigta statyba.  

Sąskaitą „nebaigta statyba“ pasirinkome, kadangi ankstesnių auditų metu buvo nustatyti šios 

sąskaitos apskaitos tvarkymo trūkumai.  

Nustatyti neatitikimai: 

1. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 9 str. nuostata, ūkinės 

operacijos ir ūkiniai įvykiai viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje registruojami tada, kai jie 

įvyksta, ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.  Objektų, kurių statybos 

darbai baigti, savalaikiai nepadidinta įsigijimo vertė arba neužregistruoti ilgalaikio 

materialiojo turto vienetai: 

* 10430181,23 Lt vertės Gatvių apšvietimo tinklai seniūnijose. 2009 m. atlikti gatvių 

apšvietimo tinklų įrengimo ir remonto darbai apskaitoje užregistruoti 2010 metais. Komisija, 

paskirta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, Kauno teritorinio 

skyriaus vedėjo 2009-11-09 potvarkiu Nr. 13-20, vadovaudamasi statybos reglamentu 

STR1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, dalyvaujant seniūnams, 

pripažino apšvietimo elektros tinklus ir įrenginius tinkamais naudoti. Komisija, sudaryta Kauno 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-10-23 įsakymu Nr. ĮS-2038, vadovaudamasi 

statybos reglamentu STR1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, dalyvaujant 
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seniūnams, pripažino gatvių apšvietimo elektros tinklų įrenginių remonto darbai tenkina nustatytus 

reikalavimus ir tinka naudoti (2009-11-17 aktai be numerio).  

Pažymėtina, kad aktai, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių 

nuostatomis, tinkamai neužregistruoti, aktuose nenurodyta, kokiose gatvėse, kokio ilgio tinklai 

nutiesti. Tik kai kuriuose Atliktų darbų aktuose (2009 m. rugpjūčio, rugsėjo, spalio mėn. Nr. 09-15-

10, ...) gatvės išvardytos, tačiau ilgiai nenurodyti. Manome, kad, buhalterinėje apskaitoje 

registruojant ūkinius įvykius, iškyla problema dėl turto vienetų apibrėžtumo. 

Apskaitos duomenys 2013-12-01 būklei atitinka atliktų darbų aktų ir sąskaitų faktūrų 

duomenis, tačiau: vadovaujantis 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 73.10. p. 

nuostatomis, nebaigtos statybos sąskaitoje apskaitomos išlaidos padarytos iki ilgalaikio materialiojo 

turto vienetas bus paruoštas naudoti. Tai yra priduoti naudoti gatvių apšvietimo tinklai 2009 m. 

lapkričio mėnesį iš „nebaigtos statybos“ sąskaitos turėjo būti perkelti į sąskaitą „infrastruktūros ir 

kiti statiniai“ ir 2009 m. gruodžio mėnesį pradėtas skaičiuoti nusidėvėjimas. Dėl to 2013 m. Kauno 

r. savivaldybės Administracijos ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinio ataskaitų rinkiniuose 

Savivaldybės turtas atvaizduotas netiksliai – ataskaitinio laikotarpio pradžioje apie 2143900 Lt, 

pabaigoje apie 2839300 Lt per didelis. 

* Noreikiškių vaikų lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ renovacija ir modernizavimas (du 

projektai). Statybos darbų užbaigimo komisija, sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo valstybinės priežiūros poskyrio 

vedėjos Dalios Triūkienės 2013-03-08 potvarkiu Nr. P3-584, 2013-04-19 Statybos užbaigimo aktu 

Nr. SUA-20-130419-00137 nusprendė „statinių, nurodytų šio akto 5 punkte, statyba baigta“.  

Tai yra užbaigta  lopšelio-darželio statyba 2013 m. balandžio mėnesį iš „nebaigtos statybos“ 

sąskaitos turėjo būti perkelta į sąskaitą „pastatai“ ir gegužės mėnesį pradėtas skaičiuoti 

nusidėvėjimas. Dėl to 2013 m. Kauno r. Savivaldybės Administracijos ir Savivaldybės 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje Savivaldybės turtas laikotarpio pabaigoje atvaizduotas 

netiksliai – apie 14800 Lt per didelis.  

*Du projektai: Raudondvario dvaro sodybos pilies kompleksiškas pritaikymas turizmo 

reikmėms ir Šilumą taupančių priemonių diegimas Raudondvario dvaro pilyje. Sąskaitos 

„nebaigta statyba“ duomenys 2013-12-01 būklei atitinka sąskaitų faktūrų (atliktų darbų aktų) 

duomenis. Komisija, sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 

ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos A. 

Luobikienės, 2013-12-05 Statybos užbaigimo aktu Nr. SUA-20-131205-00371 pripažino Dvaro 

sodybos pilies rekonstravimo statybos darbus baigtais. 

* Buitinės nuotekynės tinklų plėtra Šlienavoje. Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2009-09-23 įsakymu Nr. 
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1V-297, vadovaudamasi statybos reglamentu STR1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais 

naudoti tvarka“, 2009-10-09 Pripažinimo tinkamais naudoti aktu Nr. PTN-100-091009-00078 

pripažino statinius (3 siurblines, nuotekų tinklus Dubravų, Kampiškių, J. Biliūno, Vilties, Marių, 

Nemuno gatvėse)  tinkamais naudoti. 

Priduoti naudoti statiniai ir nuotekų tinklai 2009 m. spalio mėnesį iš „nebaigtos statybos“ 

sąskaitos turėjo būti perkelti į sąskaitą „infrastruktūros ir kiti statiniai“  ir lapkričio mėnesį pradėtas 

skaičiuoti nusidėvėjimas. Dėl to 2013 m. Kauno r. savivaldybės Administracijos ir Savivaldybės 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniuose Savivaldybės turtas atvaizduotas netiksliai – 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje apie 992380 Lt, pabaigoje apie 1016790 Lt per didelis. 

* Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Ežerėlyje. Darbai atlikti 2010 m. Komisija, 

paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno 

teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos 2009-08-30 potvarkiu Nr. 

P3-3681, vadovaudamasi statybos reglamentu STR1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais 

naudoti tvarka“, 2010-11-22 Pripažinimo tinkamais naudoti aktu Nr. PTN-20-101122-01131 

pripažino statinius tinkamais naudoti. 

Priduoti naudoti statiniai ir nuotekų tinklai 2010 m. lapkričio mėnesį iš „nebaigtos statybos“ 

sąskaitos turėjo būti perkelti į sąskaitą „infrastruktūros ir kiti statiniai“ ir gruodžio mėnesį pradėtas 

skaičiuoti nusidėvėjimas. Dėl to 2013 m. Kauno r. savivaldybės Administracijos ir Savivaldybės 

konsoliduotųjų finansinio ataskaitų rinkiniuose Savivaldybės turtas atvaizduotas netiksliai – 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje apie 1180 Lt, pabaigoje apie 1570 Lt per didelis. 

* Rekonstruota buitinių nuotekų siurblinė Neveronyse. Komisija, paskirta Valstybinės 

teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2009-12-14 

įsakymu Nr. 1V-447, vadovaudamasi statybos reglamentu STR1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo 

tinkamais naudoti tvarka“, 2009-12-29 Pripažinimo tinkamais naudoti aktu Nr. PTN-100-091229-

00182 pripažino statinius tinkamais naudoti. 

Priduoti naudoti statiniai ir nuotekų tinklai 2009 m. gruodžio mėnesį iš „nebaigtos statybos“ 

sąskaitos turėjo būti perkelti į sąskaitą „infrastruktūros ir kiti statiniai“  ir 2010 m. sausio mėnesį 

pradėtas skaičiuoti nusidėvėjimas. Dėl to Kauno r. savivaldybės Administracijos ir konsoliduotųjų 

finansinio ataskaitų rinkiniuose Savivaldybės turtas atvaizduotas netiksliai: apie 7108 Lt per daug 

(26655,16:15x4). ataskaitinio laikotarpio pradžioje apie 5330 Lt, pabaigoje apie 7100 Lt per didelis. 

* Pastatas – Turizmo informavimo centras (nekilnojamojo kultūros paveldo objektas). 

Statybos pabaigą užfiksavus 2012-06-06 Statybos užbaigimo aktu Nr. SUA-20-120606-00206, 

pastato vertė 832617,97 Lt suma nepadidinta.  

2. Ilgai nepasirašomas Statybos užbaigimo aktas 
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Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio mokyklos Liučiūnų skyriaus ir kultūros namų pastato 

renovacija. 677075 Lt vertės darbai baigti 2012 m. gruodžio mėnesį, tačiau Statybos užbaigimo 

aktas dar nepasirašytas. 

Atkreiptinas dėmesys, kad  Administracijos sąskaitos „nebaigta statyba“ inventorizavimo 

apraše Nr. S/IT/13/26 (nepasirašytas) įrašyta nemažai objektų, kurių užregistravimo data 2012 m. 

Egzistuoja rizika, kad dalis objektų yra priduoti naudojimui.  

3. Turtas užregistruotas ne toje sąskaitoje. 

Du projektai „Dviračių trasų per Akademijos, Ringaudų ir Kačerginės sen. Specialusis 

planas“ ir „Kauno  r. turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020 m. planas“ (specialusis 

planas). Projektai užpajamuoti 2012 m. Šių projektų verte (57621,00 Lt ir 283118,22 Lt) nebus 

didinama ilgalaikio materialiojo turto vertė. Tai yra apskaitoje neteisingai sąskaitoje „nebaigta 

statyba“ užregistruotas nematerialusis turtas ir dėl to neskaičiuota amortizacija.  

4. Pažymėtina, kad dalis sąskaitoje „Nebaigta statyba“ užregistruoto esminio ilgalaikio turto 

pagerinimo darbų neturėtų būti apiforminami Statybos užbaigimo aktais, o atliktų darbų verte 

didinama ilgalaikio materialiojo turto vertė.  

Pvz.: Sąskaitoje „nebaigta statyba“ (materialiai atsakingas asmuo, A. Civilka) 2008 

metais užregistruota 11 turto vienetų: Administracijos pastato langų keitimas ir remontas (6 vnt.) 

bendra vertė 809089,06 Lt, pastato Liepų g. 7, Linksmakalnyje remontas (2 vnt.) vertė 328633,99 

Lt, Batniavos seniūnijos patalpų remontas 156006,98 Lt, Kauno r. Greitosios medicinos pagalbos 

stoties remontas 50000,00 Lt (2 vnt.). Iš viso 1387790 Lt. Penkerius metus neskaičiuotas 

nusidėvėjimas. Neapskaičiuota nusidėvėjimo apie 69400 Lt. Ir kita. 

Pagal pateiktas pastabas buhalterija tikslina apskaitą, tačiau rezultatų  nepateikė. 

Nesivadovauta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nuostata, kad ūkinės operacijos ir 

ūkiniai įvykiai viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje registruojami tada, kai jie įvyksta, ir 

pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose bei 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis 

materialusis turtas“ nuostatomis, kad nebaigtos statybos sąskaitoje apskaitomos išlaidos padarytos 

iki ilgalaikio materialiojo turto vienetas bus paruoštas naudoti.   Objektų, kurių statybos darbai 

baigti, savalaikiai nepadidinta įsigijimo vertė arba neužregistruoti ilgalaikio materialiojo turto 

vienetai ir neskaičiuotas nusidėvėjimas. Negalime patvirtinti ilgalaikio turto sąskaitų likučio 

teisingumo. 

Ne visas turtas užregistruotas teisingose sąskaitose. 

 Finansinis turtas  

Administracija, tvarkydama finansinio turto (valdomų akcijų ir įnašų į viešąsias įstaigas) 

apskaitą, neteisingai taikė 14-ojo VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotus subjektus“, 15-ojo 

VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“ 
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nuostatas: neteisingai apskaičiavo investicijų į asocijuotuosius subjektus vertės pasikeitimus. Ko 

pasėkoje finansinis turtas apskaitoje (Finansinės būklės ataskaitoje) ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje nurodytas 220962 Lt per didelis. Klaida ištaisyta 2014 m. apskaitoje. 

Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir fondų Finansinės būklės ataskaitose, apskaitos registre 

Didžioji knyga nurodyta bankrutavusiuose SNORO ir Ūkio bankuose įšaldyta 6836165 Lt suma. 

Suma reikšminga. 

Įšaldytų pinigų apskaitą tvarkė nesivadovaudami 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ojo VSAFAS „Turto nuvertėjimas“  nuostatomis: neapskaičiavo 

įšaldytų lėšų nuvertėjimo.  

 Administracija, tvarkydama finansinio turto (valdomų akcijų ir įnašų į viešąsias įstaigas bei 

pinigų) apskaitą, nesivadovavo 14-ojo VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotus subjektus“,  

15-ojo VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus 

subjektus“, 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ojo VSAFAS 

„Turto nuvertėjimas“ nuostatomis: neteisingai apskaičiavo investicijų į asocijuotus subjektus vertės 

pasikeitimus ir neapskaičiavo įšaldytų lėšų nuvertėjimo. Šie neatitikimai turi įtakos Administracijos 

finansinių ataskaitų ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių teisingumui. 

  Turto inventorizacija 

Inventorizacija viešojo sektoriaus subjektuose turi būti atliekama vykdant teisės aktų 

reikalavimus, kadangi tai yra puiki priemonė kontroliuoti valstybės ir savivaldybės turto naudojimą 

įstaigose. Inventorizacija leidžia įsitikinti, ar ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registre įrašytas 

turtas realiai yra įstaigoje ir jai priklauso, ar faktiški šio turto likučiai sutampa su apskaitos 

duomenimis, ar įstaigos veikla, apskaitos įvykiai ir operacijos ilgalaikio turto srityje vykdomos 

pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus.  Pažeidžiant teisės aktus, metinės inventorizacijos nuolat 

atliekamos formaliai, kasmet perkeliant (perrašant) duomenis iš apskaitos registrų į inventorizavimo 

aprašus.  

Administracijos direktorius 2013-11-20 įsakymu Nr. ĮS-2043 patvirtino metinės 

inventorizacijos Savivaldybės administracijos komisiją, komisijos pirmininku patvirtino 

Administracijos direktoriaus pavaduotoją Kęstutį Povilaitį, įpareigojo inventorizaciją baigti iki 

2013-12-31, inventorizaciją atlikti pagal 2013-12-01 būklę. 

 Stebėtojo teise dalyvavome Administracijos turto inventorizacijoje vieną dieną. Buvo 

inventorizuojamas finansinis turtas, vieno projekto sąskaita „nebaigta statyba“ ir dalis 

nematerialiojo turto. Komisija ilgalaikio finansinio turto inventorizacijos metu apskaitos duomenis 

sutikrino su dalininko pažymėjimų duomenimis ir UAB bei AB apskaitos duomenimis. Ilgalaikio 

finansinio turto inventorizacijos metu faktiškai patikrinta turto iš viso už 261,306 tūkst. Lt. 
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Komisija surašė pastabas dėl nenaudojamo nematerialiojo turto. Toliau inventorizacijoje nebuvome 

kviesti dalyvauti. 

Dalyvavome inventorizuojant turtą Alšėnų ir Raudondvario seniūnijose. 

Pažymėtina, kad Visiškos materialinės atsakomybės sutartys su materialiai atsakingais 

asmenimis pasirašytos audito metu.  

 

Pastebėjimai peržiūrėjus inventorizavimo aprašus-sutikrinimo žiniaraščius: 

1. Savivaldybės administracijos apskaitoje (be kelių ir gatvių apskaitos) užregistruota 

daugiau kaip 4380 ilgalaikio turto vienetų, kurių įsigijimo vertė daugiau kaip 536965 tūkst. Lt  

2. Ne visas turtas užpajamuotas teisingose buhalterinėse sąskaitose. Pvz.: 

* Alšėnų sen. gatvių apšvietimo tinklai (104135,0 + 53868,68 Lt įsigijimo vertės) 

užregistruoti sąskaitoje „kitos mašinos ir įrenginiai“. Turėtų būti užregistruota sąskaitoje 

„infrastruktūros ir kiti statiniai“. 

* Administracijos ilgalaikio materialaus turto sąskaitoje „Esminio pagerinimo darbų 

įsigijimo savikaina“ neteisingai užregistruoti nematerialaus turto, 714565,5 Lt vertės Kauno r. 

savivaldybės bendrojo plano, pakeitimai. 

* kai kurių seniūnijų apskaitoje sąskaitoje „transporto priemonės“ užregistruoti traktoriai.  

* seniūnijų vėliavos, herbai apskaitoje užregistruoti skirtingose sąskaitose: vienų seniūnijų 

sąskaitoje „kitas nematerialusis turtas“, kitų – ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Tarnybos 

nuomone turėtų apskaityti vienodai. 

* Ir kita.  

3. Administracijos apskaitoje užregistruotas valstybės turtas valdomas patikėjimo teise, 

910191,00 Lt vertės elektros linijos. Administracija raštais kreipėsi į Žemės ūkio ir Energetikos 

ministerijas bei AB „LESTO“ dėl elektros linijų perdavimo AB „LESTO“, tačiau sprendimas iki 

šiol nepriimtas. 

Pažymėtina, kad Savivaldybė nuosavybės teise valdo elektros, dujotiekio tinklus. Kadangi 

elektros energijos ir dujų tiekimas Savivaldybei nėra būdinga funkcija, Tarnybos nuomone minėti 

tinklai turėtų būti perduoti atitinkama veikla užsiimančioms įmonėms. 

4. Seniūnijose, išskyrus Raudondvario seniūniją, formaliai surašytas Tiekėjams mokėtinų 

sumų ir Gautinų sumų inventorizavimo aprašas. Nėra informacijos apie skolų suderinimą.  

5. Inventorizavimo aprašuose, išskyrus Raudondvario ir Alšėnų seniūnijas, nėra pastabų apie 

tolimesnį turto naudojimą. 

6. Savivaldybė nuosavybės teise valdo aštuonis sklypus Babtų, Čekiškės, Domeikavos, 

Vilkijos apylinkių seniūnijose. Vadovaujantis 12-jo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 

nuostatomis (61, 62 p.), žemė finansinėse ataskaitose rodoma tikrąja verte. Administracijos 
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finansinių ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniuose žemė parodyta įsigijimo 

verte. 

Pažymėtina, kad Administracija neįgyvendino rekomendacijos „nupirktą gyvenamąjį namą 

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

apskaitoje užfiksuoti atskirais turto vienetais“, teiktos 2013-02-27 ataskaitoje Nr. 2-12 „Dėl, Kauno 

r. savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros lėšų panaudojimo 2012 m. tikrinimo“. Žemės sklypas 

kaip turto vienetas apskaitoje neužregistruotas. 

Pažymėtina, kad Vilkijos apylinkių seniūnijoje neįteisintas nei vieno sklypo, būtino 

visuomenės poreikiams, tarp jų kapinėms, naudojimas.  

7. Neatliekamos kontrolės procedūros tikslu išsiaiškinti, ar turtas užregistruotas teisingose 

sąskaitose, ar savalaikiai padidinta ilgalaikio turto vertė užbaigus esminio pagerinimo darbus, ar 

užbaigus darbus turtas iš nebaigtos statybos sąskaitos perkeltas į kitas turto sąskaitas ir pradėtas 

skaičiuoti nusidėvėjimas ir kita. 

8. Seniūnijų apskaitoje sąskaitoje „nebaigta statyba“ užregistruota 120 turto vienetų, kurių 

vertė 5296016 Lt. Pažymėtina, kad dalis objektų į apskaitą įrašyti 2008 m.  

9. Turto inventorizacija Administracijoje 2014-02-21 dar nebuvo neatlikta (Inventorizavimo 

aprašai-sutikrinimo žiniaraščiai nepasirašyti) – neįvykdytas Administracijos direktoriaus 2013-11-

20 įsakymas Nr. ĮS-2043 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos ir Savivaldybės įstaigų 

metinės inventorizacijos komisijos patvirtinimo“, kuriame patvirtinta Savivaldybės administracijos 

komisija ir įpareigota inventorizaciją Administracijos skyriuose baigti iki 2013-12-31 pagal 2013-

12-01 būklę, metinę inventorizaciją seniūnijose atlikti pagal atskirus vadovų įsakymus. Neparengtas 

(neatspausdintas) materialiai atsakingo asmens A. Civilkos inventorizavimo aprašas. 2014-02-21 

Kelių ir transporto skyriaus apskaita už 2013 metus dar buvo tvarkoma, inventorizavimo aprašai 

neparengti. 

2012 metų ilgalaikio turto inventorizacijos aprašuose nėra pastabų dėl tolimesnio turto 

naudojimo – nesurašytas atskiras nereikalingo, netinkamo, nenaudojamo turo aprašas, nepatikslinti 

turto pavadinimai, turtas neaprašytas, nepatikslintas turto vienetų skaičius ir kita. Daug problemų 

kyla dėl to, kad buhalterijai nesavalaikiai pateikiami dokumentai, nepateikiama visa informacija 

apie turtą, neatliekamos vidaus kontrolės procedūros.  

Nesilaikoma Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 19 str. 9 

dalies reikalavimo: apskaitos duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo 

duomenimis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 

patvirtintų Inventorizavimo taisyklių 9 p., vadovas atsako už inventorizacijos organizavimą ir 

atlikimą laiku. Pažeidžiant teisės aktus, metinė inventorizacija atlikta formaliai, perkeliant 

(perrašant) duomenis iš apskaitos registrų į inventorizavimo aprašus.  
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Kiti pastebėjimai 

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.  

 

R e ko me nd a c i jo s  Ad min i s t ra c i j os  d i re k to r i u i  
 
 

1. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo reikalavimais, rengti tarpines 

finansines ataskaitas. 

2. Užtikrinti, kad Savivaldybės biudžetinės įstaigos savo interneto svetainėse skelbtų    

ataskaitų rinkinius. 

3. Rengiant, teikiant ir skelbiant finansinių ataskaitų rinkinius vadovautis Lietuvos 

Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, 

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo įsakymu ir kitais viešojo 

sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, jų 

pakeitimais ir papildymais. 

4. Priedus, priemokas ir vienkartines pinigines išmokas skirti vadovaujantis teisės aktais ir 

Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais „Dėl savivaldybės administracijos 

valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir apdovanojimo, 

pašalpų skyrimo bei papildomų socialinių garantijų suteikimo apribojimo“.  

5. Užtikrinti, kad kilnojamosios ir nekilnojamosios kultūros vertybės, muziejinės vertybės, 

būtų teisingai užregistruotas buhalterinėje apskaitoje ir VĮ Registrų centre. 

6. Užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nuostatos, kad 

ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje registruojami būtų tada, 

kai jie įvyksta, ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, iki ataskaitų 

sudarymo apskaitoje būtų užregistruotos visos viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio laikotarpio 

ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, laikymąsi.  

7. Užtikrinti, kad turtas butų užregistruotas teisingose sąskaitose pagal patvirtintą sąskaitų 

planą.  
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8. Pakartotinai kreiptis į visas suinteresuotas institucijas dėl valstybės turto, valdomo 

patikėjimo teise ir Savivaldybės turto, elektros perdavimo linijų ir dujotiekio tinklų, perdavimo 

atitinkama veikla užsiimančioms įmonėms. 

9. Užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nuostatos, kad 

apskaitos duomenys būtų pagrįsti faktiškai atliktos turto ir įsipareigojimų inventorizavimo 

duomenimis, laikymąsi.  

10. Kauno rajono savivaldybės biudžeto asignavimus planuoti ir naudoti vadovaujantis 

Biudžeto sandaros įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių biudžeto naudojimą, nuostatomis. 

 

Informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

savivaldybės kontrolieriui pateikti iki 2014-10-01. Nesant galimybės rekomendacijų įvykdyti 

nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo, išvardijant priežastis. 

 

 

 

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja, 

vykdanti kontrolieriaus funkcijas                                                                            Marija Pasiaurienė 

Vyr. patarėja                                                                                                                 Olga Štuopienė 

Vyr. specialistė                                                                                                          Jurgita Jonynienė 

 

 


