
 
 

 
 

SBĮ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA 

  

 
FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO ATASKAITA  

 
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO IR 

KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ AUDITO  
 

2014 m. liepos  2  d. Nr. 2-33 
Kaunas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditas atliktas vykdant 

Savivaldybės kontrolieriaus 2013-09-10  pavedimą Nr. 1-23 

 

Auditą atliko 

Savivaldybės kontrolierė  Vida Marta Kruopienė (nedirba nuo 2014-04-17) 
Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja Marija Pasiaurienė (grupės vadovė) 
Kontrolės ir audito tarnybos vyr. patarėja Olga Štuopienė  
Kontrolės ir audito tarnybos vyr. specialistė Jurgita Jonynienė 
 
 
Auditas  pradėtas  2013-09-10 
Auditas  baigtas 2014-07-02 

  

 

Audito ataskaita skelbiama internete adresu www.krs.lt 
Kontrolės ir audito tarnybos puslapyje 
 
 
 
 



 2

TURINYS 

 

ĮŽANGA ..............................................................................................................................................4 

AUDITO APIMTIS IR METODAI ..................................................................................................5 

AUDITO PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS .......................................................................................7 

I. BIUDŽETO VYKDYMO IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ VIEŠINIMAS .......................... 7 

II. SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO VYKDYMO 
ATASKAITŲ RINKINIO VERTINIMAS .................................................................................. 7 

II.1. Savivaldybės biudžeto pajamos ........................................................................................ 7 

II.2. Savivaldybės biudžeto išlaidos ....................................................................................... 10 

II.3. Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ............................................................. 15 

III. SAVIVALDYBĖS SKOLOS IR SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI ............................... 16 

III.1. Savivaldybės skolos ........................................................................................................ 16 

III.2. Savivaldybės prisiimti skoliniai įsipareigojimai kredito įstaigoms ........................... 17 

IV. PRIVATIZAVIMO FONDAS ............................................................................................. 19 

IV.1 Privatizavimo fondo lėšų panaudojimas ....................................................................... 19 

IV.2. Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų vertinimas ................................................. 21 

V. SAVIVALDYBĖS IŽDO  FINANSINIŲ ATASKAITŲ VERTINIMAS .......................... 22 

VI. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS AUDITAS ....................................................... 23 

VI.1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio vertinimas ....................................................... 23 

VI.2. Asignavimų darbo užmokesčiui naudojimo vertinimas ............................................. 24 

VI.3. Turto apskaitos vertinimas ........................................................................................... 26 

VI.4. Finansinių ataskaitų rinkinio vertinimas ..................................................................... 27 

VII. KITI TIKRINIMAI ............................................................................................................. 29 

VII. 1. Kelių priežiūros ir plėtros programos 2013 m. lėšų panaudojimo  tikrinimas ...... 29 

VII.2. Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 
lėšų panaudojimo tikrinimas .................................................................................................. 30 



 3

VII.3. Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros lėšų 2013 m. 
panaudojimo tikrinimas .......................................................................................................... 30 

VII.4. Kauno rajono savivaldybės lėšų, gautų 2013 m. už parduotus privatizavimo 
objektams priskirtus žemės sklypus, panaudojimo tikrinimas ........................................... 30 

VII. 5. Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2013 m. lėšų 
panaudojimo tikrinimas .......................................................................................................... 31 

VII.6. Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2013 m. lėšų 
panaudojimo tikrinimas .......................................................................................................... 31 

VII.7. Ilgalaikės paskolos 2013 m. ėmimo galimybių vertinimas ........................................ 31 

VII.8. Kauno rajono savivaldybės nuomininkų pagal valstybės garantiją iš grąžintinų 
namų patalpų nuomos priskaitymo ir atskaitymo į gyvenamųjų patalpų remonto fondo 
sąskaitą teisingumo tikrinimas ............................................................................................... 31 

VII.9. Valstybės garantijų turėtojų įsipareigojimų savivaldybei 2013 m. vykdymo 
tikrinimas ................................................................................................................................. 32 

VIII. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ 
AKCINIŲ BENDROVIŲ FINANSINIO AUDITO REZULTATAI ...................................... 32 

VIII.1. UAB ,,Giraitės vandenys“ finansinės atskaitomybės auditas ................................. 32 

VIII.2. UAB Komunalinių paslaugų centras finansinės atskaitomybės auditas ................ 33 

IX. SAVIVALDYBĖS 2013 M. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 
RINKINIO VERTINIMAS ......................................................................................................... 33 

REKOMENDACIJA ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI ....................................................37 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

ĮŽANGA 
 

 Vykdydama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo1 reikalavimą prižiūrėti, kaip 

vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai bei teikti Savivaldybės 

tarybai išvadą dėl pateiktų tvirtinti Savivaldybės biudžeto vykdymo ir Savivaldybės konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų rinkinių, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Savivaldybės 2013 m. 

biudžeto vykdymo ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių, Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 

ataskaitų auditą ir kitus finansinius bei veiklos auditus ir tikrinimus pagal metinį Savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą (1 priedas). Jų pagrindu parengė Ataskaitą ir Išvadą dėl 

Kauno rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, Savivaldybės 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. 

 Finansinį (teisėtumo) auditą, vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013-

09-10 pavedimu Nr. 1-23, atliko Savivaldybės kontrolierė Vida Marta Kruopienė (dirbo iki 2014-

04-17), kontrolierės pavaduotoja Marija Pasiaurienė (grupės vadovė), vyr. patarėja Olga Štuopienė, 

vyr. specialistė Jurgita Jonynienė. 

Audituojamas subjektas – Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – 

Savivaldybės administracija) adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas, identifikavimo kodas – 

188756386.  

Audito tikslas – pareikšti nuomonę, ar Kauno rajono savivaldybės 2013 metų 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai parengti pagal teisės aktų reikalavimus, nustatančius jų sudarymą, 

ar jų duomenys tikri ir teisingi, pareikšti nuomonę, ar 2013 metais Savivaldybės biudžetas ir turtas 

naudotas teisės aktų nustatytiems tikslams.  

Audituojamas laikotarpis – 2013 metai. 

Vietos savivaldos įstatymas1 nustato išimtinę Savivaldybės tarybos kompetenciją tvirtinti 

Savivaldybės biudžeto ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos 

Respublikos biudžeto sandaros įstatymu2 ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo3  nustatyta 

tvarka. 

Savivaldybės biudžeto ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį rengia, už 

jį atsako ir teikia Savivaldybės tarybai Savivaldybės administracija.  

Audituojamuoju laikotarpiu Savivaldybei vadovavo meras Valerijus Makūnas, atsakingais 

asmenimis dirbo: Savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis, Savivaldybės 

                                              
1 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994 m. liepos 7 d. įstatymas  Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais) 
2 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 1990 m. liepos 30 d.  įstatymas Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais) 
3 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 įstatymas Nr. X-1212  
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administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjas Arūnas Milius, Buhalterinės apskaitos skyriaus 

vedėja Rūta Kondratavičienė (dirba nuo 2013-09-12). 

 Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nuomonė dėl 

Savivaldybės biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitų 

rinkinių duomenų ir Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo pareiškiama audito išvadoje.  

 

AUDITO APIMTIS IR METODAI 
 

Vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymą ir 

asignavimų naudojimą, audito metu buvo vertinama: Savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinys, Savivaldybės 2013 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys bei 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 

ataskaita.  

Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius pasirašytą Savivaldybės biudžeto 

vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitų rinkinį pateikė 2014-06-10 lydimuoju raštu                 

Nr. BFSD-39. 

2013 m. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:  

* Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita 

(forma Nr. 1-sav.);  

* Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (forma Nr. 2-sav.);  

* Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas.  

Vadovautasi pateiktų formų: Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei 

paskolų statistinė ataskaita (forma Nr. 3-sav.) su priedais; Ilgalaikių paskolų panaudojimo statistinė 

ataskaita (forma Nr. 4-sav.); Mokėtinų ir gautinų sumų 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 

4) duomenimis.  

2013  m. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:  

* Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis;  

* Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis;  

* Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis;  

* Pinigų srautų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis;  

* 2013 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais.  

Savivaldybės biudžeto vykdymą organizuoja ir Savivaldybės biudžeto asignavimus  

administruoja Savivaldybės administracijos direktorius, o Savivaldybės biudžeto kasos operacijų 

vykdymą organizuoja Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius. 
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Atliekant vertinimą buvo naudotasi Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 

duomenimis, asignavimų valdytojų ir Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus 

pateiktomis ataskaitomis bei kitais Savivaldybės administracijos tvarkomais duomenimis. 

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ataskaitos buvo vertinamos atrankos būdu pasirinkus 

audituoti Savivaldybės administraciją, Savivaldybės iždą, Privatizavimo fondą. 

Savivaldybės 2013 metų biudžete patvirtinta dvylika programų, Savivaldybės biudžeto 

asignavimai paskirstyti 91 pavaldžiai biudžetinei įstaigai (Tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr. TS-

105 buvo panaikinta biudžetinė įstaiga Muniškių socialinės globos namai; Garliavos kultūros 

centras sujungtas su Garliavos sporto centru. Garliavos sporto ir kultūros centro nuostatai patvirtinti 

2013-10-24 sprendimu Nr. TS-404), Tarybos įsteigtiems fondams ir kita.  

Finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis, kaip nurodyta konsoliduotojoje 

finansinės būklės ataskaitoje, 2013 m. pradžioje buvo 351065,8 tūkst. Lt, pabaigoje –          

399724,4 tūkst. Lt.  

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

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

Savivaldybės 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.  

Atliekant auditą įrodymai buvo renkami naudojant skaičiavimo, patikrinimų, analitines 

procedūras ir paklausimus.  

Auditui taikytas 1 proc. kiekybinio reikšmingumo lygis: 

* 1 634,2 tūkst. Lt – Savivaldybės biudžeto kasinių išlaidų; 

* 3997,2 tūkst. Lt – nuo turto vertės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje. 

Tai didžiausia priimtina klaidų suma, naudojama vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos 

arba jų visuma parodo, kad biudžeto vykdymo ir finansinės ataskaitos visais reikšmingais 

atžvilgiais yra teisingos. Be to, vertintas kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas.  

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus4 siekiant gauti pakankamą 

užtikrinimą, kad Savivaldybės biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai 

parengti pagal teisės aktų reikalavimus ir juose nėra reikšmingų iškraipymų. Visiškas užtikrinimas 

neįmanomas dėl įgimtų kontrolės apribojimų ir dėl to fakto, kad netikriname visų (100 proc.) ūkinių 

įvykių, ūkinių operacijų ir sudarytų sandorių.  

Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai finansinio (teisėtumo) audito 

nuomonei pareikšti. 
                                              
4 Valstybinio audito reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2012-06-28 įsakymu        
Nr. V-171 
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AUDITO PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS 

 

I. BIUDŽETO VYKDYMO IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ VIEŠINIMAS 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo5 33 

straipsnio ir 23-ojo VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“6 22 punkto nuostatomis, 

viešojo sektoriaus subjekto (toliau – VSS) ataskaitų rinkiniai skelbiami jo interneto svetainėje, 

tarpinių ir metinių ataskaitų rinkiniai skelbiami ne vėliau kaip per 10 dienų nuo ataskaitų pateikimo 

Finansų ministerijai dienos.  

Nustatyta, kad nesilaikant Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo5 reikalavimo, 

Savivaldybės biudžetinės įstaigos savo interneto svetainėse nepaskelbė 2013 metų finansinių  

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

 

II. SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO VYKDYMO 
ATASKAITŲ RINKINIO VERTINIMAS 

 
II.1. Savivaldybės biudžeto pajamos 

 
Biudžeto sandaros įstatymo2 8 str. nustatyta, kad savivaldybių biudžetų teisinis pagrindas 

yra savivaldybių tarybų priimti sprendimai dėl atitinkamų biudžetinių metų savivaldybių biudžetų 

patvirtinimo. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų ir Savivaldybės tarybai pavaldžių 

biudžetinių įstaigų asignavimų panaudojimo teisinis pagrindas yra asignavimų valdytojų 

patvirtintos šių įstaigų programų sąmatos. Įstatymo2 7 str. nustatyta biudžeto asignavimų valdytojų, 

vykdančių asignavimų programas, atsakomybė už programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą 

ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų (atsižvelgiant į šio Įstatymo 6 straipsnio 5 

punktą), už paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus, ir rezultatyvų 

naudojimą.  

Savivaldybės Taryba 2013-02-28 sprendimu Nr. TS-32 patvirtino 2013 m. Savivaldybės 

biudžetą: 149987,4 tūkst. Lt pajamų ir 165547,4 tūkst. Lt išlaidų. Asignavimai 15560,0 tūkst. Lt 

viršijo pajamas planuojamų skolintis lėšų suma. 

Tarybos sprendimais Savivaldybės biudžetas buvo tikslintas tris kartus:  

* 2013-09-26 sprendimu Nr. TS-354 – 175743,4 tūkst. Lt pajamų ir 175743,4 tūkst. Lt 

išlaidų;  

* 2013-11-21 sprendimu Nr. TS-439 – 175765,4 tūkst. Lt pajamų ir 175765,4 tūkst. Lt 

išlaidų;  

                                              
5 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26  įstatymas Nr. X-1212.    
6 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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* 2013-12-19 sprendimu Nr. TS-484 – 161711,1 tūkst. Lt pajamų ir 177271,1 tūkst. Lt 

išlaidų (asignavimai 15560,0 tūkst. Lt viršijantys pajamas, skirti investicijų projektams finansuoti iš 

skolintų lėšų). 

Savivaldybės biudžeto vykdymo rodikliai ir tendencijos analizuojami remiantis 

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitose nurodytais duomenimis. 

Savivaldybės  2013 m. biudžeto pajamų plano rodikliai pateikti 1 lentelėje. 

          1 lentelė, tūkst. Lt 

Pajamų pavadinimas Patvirtinta Tarybos  

2013-02-28 

sprendimu Nr. TS-32 

Patikslinta 

 Tarybos 2013-12-19 

sprendimu Nr. TS-484 

Patikslintas planas 

Ataskaitos (forma Nr. 

1-sav) duomenimis 

Plano 

neatitikimai  

Mokesčiai 71446,0 78833,0 78833,0 - 

Dotacijos 73164,7 74868,4 74095,9 -772,5 

Kitos pajamos 5376,7 5476,7 5476,9 +0,2 

Gautos trumpalaikės 
paskolos 

 2533,0  -2533,0 

Iš kitų savivaldybių gautos 
mokinio krepšelio lėšos 

  137,4 +137,4 

IŠ VISO 149987,4 161711,1 158543,2 -3167,9 

 

Biudžeto ir finansų skyrius Tarybos sprendimo projekto aiškinamajame rašte dėl 

Savivaldybės biudžeto pajamų plano neatitikimo pateikė paaiškinimą. 

Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2013-12-31 ataskaitos 

(forma Nr. 1- sav.) ne visi plano duomenys atitinka Savivaldybės tarybos 2013-12-19 

sprendimo Nr. TS-484 1 priedo ,,Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir jų 

paskirstymas pagal pajamų rūšis“ patikslintus plano7 duomenis. Vadovaujantis Biudžeto 

sandaros įstatymo2 8 str., savivaldybių biudžetų teisinis pagrindas yra savivaldybių tarybų 

priimti sprendimai dėl atitinkamų biudžetinių metų savivaldybių biudžetų patvirtinimo.   

 

Pagrindiniai Savivaldybės 2013 m. biudžeto vykdymo rodikliai (formos Nr. 1 sav. 

duomenimis) pateikti 2 lentelėje. 

                                               2 lentelė, tūkst. Lt 

Savivaldybės biudžeto rodikliai Patikslintas 

planas 
Įvykdytas per 

2013 m. 

Plano įvykdymas 

Suma Įvykdymo procentas 

Biudžeto įplaukos 174103,2 165780,8 -8322,4 95,2 
Biudžeto išlaidos 174103,2 163418,0 -10685,2 93,86 
Biudžeto įplaukos be paskolų 158543,2 153488,3 -5054,9 96,8 

 

Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2013-12-31 ataskaitos (forma Nr. 

1- sav.) duomenimis, Savivaldybės biudžeto visos įplaukos 2013 m. buvo 165780,8 tūkst. Lt. Šias 

                                              
7 Savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimas Nr. TS-484 ,,Dėl Kauno rajono Savivaldybės 2013 m. biudžeto 
tikslinimo“ 
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įplaukas sudarė: pajamos (mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai) – 153488,3 tūkst. Lt, 

Savivaldybės gautos ilgalaikės paskolos – 12292,5 tūkst. Lt. Savivaldybės 2013 m. biudžeto 

įplaukų, be paskolų, planas įvykdytas 96,8 proc., arba negauta 5054,9 tūkst. Lt.  

Iš valstybės biudžeto 2013 m. skirtos dotacijos, palyginti su praėjusiais laikotarpiais turi 

polinkį mažėti,  dažniausiai dėl mokinio krepšelio sumažėjimo. 2013 m. gautos dotacijos, palyginti 

su: 2012 m. sumažėjo 2232,4 tūkst. Lt, 2011 m. – 2677,4 tūkst. Lt, 2010 m. – 2375,9 tūkst. Lt. 

Savivaldybės biudžeto 2013 m. gautos pajamos, palyginti: su 2012 m., sumažėjo nežymiai, 

0,3 proc. arba 452,3 tūkst. Lt, su 2011 m. išaugo 2,1 proc. arba 3084,5 tūkst. Lt, su 2010 m. išaugo 

2,7 proc. arba 3997,1 tūkst. Lt. 

 Dėl Savivaldybės Tarybos sprendimais suteiktų mokesčių lengvatų į Savivaldybės 

biudžeto sąskaitą 2013 m. negauta nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus 

vandenų fondo vandens telkinius 86,6 tūkst. Lt, nekilnojamojo turto mokesčio – 145,0 tūkst. Lt.   

 Duomenys apie pajamų plano vykdymą ir pajamų struktūrą pateikti 3 lentelėje ir 1 

grafike.                                                    

3 lentelė, tūkst. Lt 

Eil. 

Nr. 

Savivaldybės biudžeto 

pajamų rodikliai 

 

Savivaldybės  patikslintas 

pajamų planas 

Plano įvykdymas 

Tarybos 

sprendimu 

Pateiktas formoje 

Nr. 1-sav. 

Suma Įvykdymo 

procentas 

Dalis pajamų 

struktūroje, proc. 

1 Gyventojų pajamų mokestis   
( gautas iš VMI) 

60302,0 60302,0 56039,2 92,9 36,5    

2 GPM savivaldybių išlaidų 
struktūros skirt. išlyg. 

12087,0 12087,0 11602,0 96,0 7,5     

3 GPM savivaldybių 
pajamoms iš fizinių asmenų 
pajamų mokesčio išlyginti 

1194,0 1194,0 1089,0 91,2 0,7 

4 Turto mokesčiai 4310,0 4310,0 3753,7 87,1 2,4 
5 Prekių ir paslaugų mokesčiai 940,0 940,0 1060,1 112,8 0,7 
6 Dotacijos 74868,4 74095,9 73598,5 99,3 48,0   
9 Kitos pajamos 5476,7 5476,9 5935,7 108,4 3,9 
10 Sandoriai dėl materialiojo ir 

nematerialiojo turto bei 
finansinių įsipareigojimų 
prisiėmimas 

0 0 272,7  0,2 

11 Iš kitų savivaldybių gautos 
mokinio krepšelio lėšos 

0 137,4 137,4 100,0 0,1 

12 Trumpalaikės paskolos 2533,0 0 0   

 Iš viso  161711,1 158543,2 153488,3 96,8 100 
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1 grafikas. Savivaldybės 2013 m. pajamų struktūra 

 

 

Savivaldybės biudžeto pajamų struktūroje didžiausią dalį sudaro dotacijos 48,0 proc., 

mokesčiai 47,9 proc., kitos pajamos 3,9 proc., sandoriai 0,2 proc. 

Pagal VMI pateiktą Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP 4 priedo 

papildomus duomenis apie pervestas ir likusias nepervestas mokesčių ir kitų pajamų įmokų įplaukas 

į savivaldybės biudžetą pagal įmokų rūšis, nepervestų 2013-12-31 pajamų nenustatyta. Kauno 

rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius su VMI metų pabaigoje pervestus 

mokesčius pagal įmokų rūšis suderino. 

Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje 

(forma Nr. 1 sav.) pajamų planas nurodytas 3167,9 tūkst. Lt mažesnis negu patvirtintas 

Tarybos 2013-12-19 sprendimu Nr. TS-484, gautos pajamos parodytos teisingai.   

 

II.2. Savivaldybės biudžeto išlaidos 

 
Savivaldybė 2013 m. vykdė 12 programų. 2013 metų pabaigoje buvo 91 Savivaldybės 

biudžetinė įstaiga.  

Metinėse biudžeto vykdymo ataskaitose (forma Nr. 1-sav. ir forma Nr. 2-sav.) nurodytas 

Savivaldybės 2013 m. biudžeto asignavimų panaudojimas pagal valstybės funkcijas. Savivaldybės 

2013 m. biudžeto išlaidų pagal valstybės funkcijų klasifikaciją plano vykdymo analizė pateikta 4 

lentelėje. 

4 lentelė, tūkst. Lt 

Eil.

Nr. 

Išlaidos (pagal 

valstybės 

funkcijas) 

2013  m. 2013 m. Komentaras 

Išlaidų 

planas 

Įvykdytos 

išlaidos 

 Įvykdymo 

       proc. 

  Skirtumas    

1 Bendros valstybės 
paslaugos 

142913,1 34971,3 81,5  -7941,8 Negautas finansavimas 

2 Gynyba (2) 124,1 124,1 100 0  
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Eil.

Nr. 

Išlaidos (pagal 

valstybės 

funkcijas) 

2013  m. 2013 m. Komentaras 

Išlaidų 

planas 

Įvykdytos 

išlaidos 

 Įvykdymo 

       proc. 

  Skirtumas    

3 Viešoji tvarka ir 
visuomenės 
apsauga (3) 

1595,5 1575,6   98,8    -19,9 Negautas finansavimas 

4 Ekonomika (4) 5549,0 7011,9 126,5   1462,9 Viršytos subsidijų išlaidos 755,7 
tūkst. Lt, nes padengtas 
nuostolingo pavėžėjimo kreditinis 
įsiskolinimas susidaręs  2012-12-31 
iš ataskaitinio laikot. pradžios 
likučio. 
 Viršytos sandorių dėl materialiojo 
ir nematerialiojo turto vykdymo 
išlaidos 1403,3 tūkst. Lt 

5 Aplinkos apsauga 
(5) 

2404,1 1947,9 81,0  -456,2 Negautas finansavimas 

6 Būstas ir 
komunalinis ūkis 
(6) 

1725,9 1348,2 78,1  -377,7 Negautas finansavimas 

7 Sveikatos apsauga 289,9 287,9 99,3  -2,0  

8 Poilsis, kultūra ir 
religija (8) 

7675,6 8638,5 112,5  962,9 Viršytos sandorių dėl materialiojo 
ir nematerialiojo turto vykdymo 
išlaidos 1075,1 tūkst. Lt, padengtas 
kreditinis įsiskolinimas susidaręs  
2012-12-31 iš ataskaitinio 
laikotarpio pradžios likučio 

9 Švietimas (9) 84450,7 83351,4 98,7  -1099,3 Negautas finansavimas 

10 Socialinė apsauga 
(10) 

27210,5 23996,4 88,2  -3214,1 Sutaupytas finansavimas 

11 Iš viso išlaidų 173938,4 163253,2 93,9  -10685,2  
12 Kitoms 

savivaldybėms 
perduotos 
mokinio krepšelio 
lėšos 

164,8 164,8 100 0  

13 Iš viso  174103,2 163418,0 93,9 -10685,2  

14 Biudžeto 
perteklius (kai 
pajamos viršija 
išlaidas) 

     

15 Biudžeto deficitas 
(kai išlaidos 
viršija pajamas) 

     

16 
 

Lėšų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje  

5238,0 7600,8    

Iš jų: programų 
lėšų likutis 

825,3 1492,2    

Skolintų lėšų 
likutis 

     

apyvartos lėšos  1758,6 1137,5    

Kitos apyvartos 
lėšos dėl kredito 
įstaigų veiklos 
apribojimo 

2654,1 4971,1    
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Kauno rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto patikslintas išlaidų planas 174103,2 tūkst. Lt, 

įvykdyta 163418,0 tūkst. Lt. Išlaidų planas įvykdytas 93,9 proc., arba neįvykdyta 10685,2 tūkst. Lt 

planuotų išlaidų. 

Didžiausią išlaidų dalį sudaro švietimo funkcija (51,0 proc.), bendros valstybės paslaugos 

(21,4 proc.), socialinė apsauga (14,7 proc.), poilsis ir kultūra (5,3 proc.), ekonomika (4,3 proc.), 

kitos funkcijos nėra reikšmingos pagal išlaidų apimtį ir bendrai sudaro 3,3 proc.  

Nustatyta, kad: 

* Savivaldybės administracija, vykdydama su paskolų grąžinimu ir palūkanų mokėjimu 

susijusią funkciją, pažeidė Biudžeto sandaros įstatymo2 7 straipsnio 1 punktą ir Kauno rajono 

savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimą Nr. TS-484, nes paskoloms ir palūkanoms skirtus 

asignavimus viršijo 2371,6 tūkst. Lt (patikslintas planas 3121,0 tūkst. Lt, kasinių išlaidų padaryta 

5492,6 tūkst. Lt);  

* Savivaldybės administracija vykdydama ekonomikos funkciją viršijo: 

** subsidijoms skirtus asignavimus 755,7 tūkst. Lt (subsidijų patikslintas planas 

1862,0 tūkst. Lt, kasinių išlaidų padaryta 2617,7 tūkst. Lt), nes iš ataskaitinio laikotarpio pradžios 

kitų apyvartos lėšų likučio (forma Nr. 1-sav. Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2013-12-31 

ataskaita, 107 eilutė) padengtas nuostolingo pavėžėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžios kreditinis 

įsiskolinimas; 

** sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto vykdymo skirtus asignavimus    

1403,3 tūkst. Lt (patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata 157,0 tūkst. Lt, kasinių išlaidų padaryta                  

1560,3 tūkst. Lt). Pagal Biudžeto ir finansų skyriaus 2014-03-08 pateiktą raštą Nr. BFSD-27 ,,Dėl 

informacijos pateikimo“, žlugus AB Ūkio bankui, ES Paramos lėšos, skirtos Kelių ir transporto 

skyriui įšalo ir dėl šios priežasties išlaidų padengimui Savivaldybės administracija panaudojo 

Savivaldybės biudžeto lėšas. Tarnybos nuomone, apie Savivaldybės 2013 m. biudžeto lėšų 

panaudojimą šiam tikslui turėjo būti informuota Savivaldybės taryba ir priimtas sprendimas.  

** Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius vykdydamas 

poilsio, kultūros ir religijos funkciją, viršijo sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto 

vykdymo skirtus asignavimus 1075,1 tūkst. Lt (patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata 1512,2 

tūkst. Lt, kasinių išlaidų padaryta 2587,3 tūkst. Lt), nes padengtas pastatų ir statinių įsigijimo 

išlaidų ataskaitinio laikotarpio pradžios kreditinis įsiskolinimas iš ataskaitinio laikotarpio pradžios 

kitų apyvartos lėšų likučio. Kauno rajono savivaldybės taryba (2013-02-28 sprendimo Nr. TS-32 8 

priedas) iš ataskaitinio laikotarpio pradžios likučio Kultūros, švietimo ir sporto skyriui poilsio, 

kultūros ir religijos funkcijos ilgalaikio turto kreditiniam įsiskolinimui padengti lėšų nenumatė.  
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Biudžeto ir finansų skyriaus paaiškinimas (2014-03-18 Nr. BFSD-27) dėl paminėtų biudžeto 

lėšų panaudojimo neatitikimo išlaidų sąmatoms neišsamus. Taryba neinformuota, sprendimas dėl 

biudžeto lėšų panaudojimo pakeitimo nepriimtas. 

Be to, ataskaitinio laikotarpio pradžios likučio kitos apyvartos lėšos sudarė 1758,6 tūkst. Lt    

(forma Nr. 1-sav. Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2013-12-31 ataskaita, 107 eilutė), o 

paaiškinime nurodyta, kad išlaidas padengė iš kitų apyvartos lėšų 1830,80 tūkst. Lt, t.y. 72,2 tūkst. 

Lt daugiau. Suma nėra reikšminga, tačiau Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos be finansavimo 

šaltinio.  

Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos be finansavimo šaltinio, be patvirtintos 

programos sąmatos, pažeidžiant finansinę drausmę. Asignavimai naudoti nesilaikant 

Biudžeto sandaros įstatymo
2
  reikalavimų. 

Savivaldybės 2013 m. biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinio Aiškinamasis raštas 

parengtas nesivadovaujant Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo6 2 straipsniu. Raštas 

neišsamus, nepaaiškintos ataskaitose nurodytos reikšmingos finansinės sumos, taip pat 

nepateikta papildoma reikšminga informacija.  

 

Atlikus pateiktų duomenų analizę pagal ekonominę klasifikaciją nustatyta, kad: 

* Darbo užmokesčio 2013 m. išlaidos įvykdytos 69718,3 tūkst. Lt, palyginti su 2012 m. 

(68997,1 tūkst. Lt), išlaidos padidėjo 721,2 tūkst. Lt, arba 1,0 proc.; 

* Socialinio draudimo įmokų 2013 m. išlaidos įvykdytos 21129,5 tūkst. Lt, palyginti su 

2012 m. (21599,0 tūkst. Lt), sumažėjo iki 469,5 tūkst. Lt, arba 2,2 proc.; 

* Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos 2013 m. įvykdytos 28135,8 tūkst. Lt, palyginti su 

2012 m. (28946,3 tūkst. Lt), išlaidos sumažėjo 810,5 tūkst. Lt, arba 2,8 proc.;   

* Socialinių išmokų 2013 m. išlaidos įvykdytos 18051,5 tūkst. Lt, palyginti su 2012 m. 

(21698,5 tūkst. Lt), išlaidos sumažėjo 3647,0 tūkst. Lt, arba 16,8 proc.; 

* Paskolų grąžinimo 2013 m. išlaidos įvykdytos 4780,1 tūkst. Lt, palyginti su 2012 m. 

(5049,4 tūkst. Lt), išlaidos sumažėjo 269,3 tūkst. Lt arba 5,3 proc.;  

* Palūkanų 2013 m. sumokėta 712,5 tūkst. Lt, palyginti su 2012 m. (747,4 tūkst. Lt), 

išlaidos sumažėjo 34,9 tūkst. Lt, arba 4,7 proc. 

Iš viso 2013 m išlaidos ilgalaikėms paskoloms su palūkanomis tvarkyti sudarė 5492,6 tūkst. 

Lt, palyginti su 2012 m. (5796,8 tūkst. Lt), išlaidos sumažėjo 304,2 tūkst. Lt, arba 5,2 proc. 

* Subsidijų išlaidos 2013 m. įvykdytos 2822,0 tūkst. Lt, palyginti su 2012 m. (2597,6 tūkst. 

Lt), išlaidos padidėjo 224,4 tūkst. Lt, arba 8,6 proc.; 

* Sandorių išlaidos 2013 m. įvykdytos 16619,9 tūkst. Lt, palyginti su 2012 m. (14338,3 

tūkst. Lt), sandorių išlaidos padidėjo 2281,6 tūkst. Lt, arba 15,9 proc.; 
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* Kitos išlaidos įvykdytos 1283,6  tūkst. Lt; 

* Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos 164,8 tūkst. Lt. 

2 grafike pateiktas išlaidų pasiskirstymas pagal ekonominę klasifikaciją, tūkst. Lt ir 

procentais. 

 
Didžiausią išlaidų dalį Savivaldybės biudžete, 55,7 proc., sudaro darbo užmokestis su 

socialinio draudimo įmokomis, 17,2 proc. – išlaidos prekėms ir paslaugoms, 11,1 proc. – socialinės 

išmokos iš Savivaldybės biudžeto.  

Savivaldybės 2013 m. biudžeto vykdymo rodiklių, parodytų Biudžeto pajamų ir išlaidų 

plano vykdymo 2013-12-31 ataskaitoje (forma Nr. 1-sav.), vertinimas pateiktas 5 lentelėje. 

   5 lentelė, tūkst. Lt 

Savivaldybės biudžeto 

rodikliai 

Planas metų 

pradžioje 

Patikslintas 

ataskaitinio 

laikotarpio 

planas 

Įvykdytas per 

2013 m.  

Plano įvykdymas 

Suma Įvykdymo 

procentas 

Biudžeto įplaukos 149987,4 174103,2 165780,8 -8322,4 95,2 
Biudžeto išlaidos 165547,4 174103,2 163418,0 -10685,2 93,9 
Skirtumas  -15560,0  -2362,8 -2362,8 * 

 

Pagal pateiktus duomenis Savivaldybės 2013 m. biudžeto įplaukos įvykdytos 95,2 proc., 

negauta planuotų įplaukų 8322,4 tūkst. Lt, Savivaldybės biudžeto 2013 m. išlaidos įvykdytos 93,9 

proc., neįvykdyta 10685,2 tūkst. Lt.  

Išanalizavus Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2013-12-31 ataskaitoje (forma Nr. 

1-sav.) duomenis nustatyta kad, neįvykdytas patikslintas ataskaitinio laikotarpio išlaidų planas 6,1 

proc., arba 10685,2 tūkst. Lt, daugiausia dėl: 

1. negautų planuotų pajamų 5054,9 tūkst. Lt (ataskaitinio laikotarpio pajamų planas 

158543,2 tūkst. Lt, įvykdyta 153488,3 tūkst. Lt arba 96,8 proc.);   

D. u. su
prisk.

Išl. prek. ir
pasl.

Paskolų
grąžinimas

Sandoriai Subsidijos
Soc.

išmokos
Kitos išl.

Tūkst. Lt 90847,8 28135,8 5492,6 16619,9 2597,6 18051,5 1283,6

proc 55,7 17,2 3,4 10,2 1,6 11,1 0,8
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2. finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamų neįvykdymo 3708,5 tūkst. Lt 

(ataskaitinio laikotarpio planas 15560,0 tūkst. Lt, įvykdyta 11851,5 tūkst. Lt arba 76,2 proc.); 

3. įšaldytų 2013 m. Savivaldybės biudžeto lėšų Ūkio banke 2317,0 tūkst. Lt. 

 

II.3. Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

 

Lėšų likutis 2013-12-31: 

* Ūkio banke – 2316977,20 Lt (įšaldytos lėšos, iš jų: 1961483,25 Lt specialiosios tikslinės 

dotacijos, 99253,88 Lt SAARS programos lėšos, 32000,0 Lt žemės nuomos mokestis, 224240,07 Lt 

biudžeto lėšos.); 

* Snoro banke – 2654145,55 Lt (įšaldytos mokinio krepšelio lėšos); 

* DNB banke – 1210,02 Lt; 

* SEB banke – 12546,49 Lt; 

* NORDEA banke – 25689,06 Lt. 

Nuo 2013-12-31 iki 2014-01-10 gautos pajamos 1802061,59 Lt, iš Finansų ministerijos 

išlaidų struktūros skirtumams išlyginti 704000,0 Lt, kitų pajamų (aplinkos apsaugos fondo pajamos) 

2775,30 Lt, biudžetinės įstaigos grąžino nepanaudotas Savivaldybės biudžeto lėšas 81376,74 Lt. 

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-06-03 nutarimą Nr. 541 ,,Dėl lėšų, numatytų 

2009 metams piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus atkurti 

ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamą turtą religinėms bendrijoms išmokėti, paskirstymo“, 

iš Finansų ministerijos gautų lėšų likutis DNB banke 2013-12-31 – 324049,56 Lt. Suma skirta 

valstybės garantijų nuomininkams vykdyti, kai į nuompinigius įskaičiuojama nepanaudota 

nuomininko nuomotų savininkui grąžintų patalpų nustatytos vertės dalis. Savivaldybės 

administracija vykdo šių lėšų apskaitą kiekvienam nuomininkui, kurioje nurodo kiekvieną mėnesį 

daromus nuomotų patalpų vertės atskaitymus, ir galutinį įvykdymą valstybės garantijų apskaitos 

žurnale. Iš valstybės skirtos sumos garantijoms nuomininkams vykdyti, atskaitymų sumos kasmet 

pervedamos į Savivaldybės butų remonto fondo sąskaitą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

Savivaldybės biudžeto lėšų likutyje valstybės garantijų nuomininkams vykdyti skirtos lėšos 

(324049,56 Lt) nerodomos.  

Savivaldybės biudžeto įvykdymo 2013-12-31 ataskaitoje iš viso lėšų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje parodytas 7600781,95 Lt, tarp jų įšaldytų lėšų likutis 4971122,75 Lt. 

Savivaldybės biudžeto 2014-01-01 lėšų likutis 7600781,95 Lt Biudžeto pajamų ir 

išlaidų vykdymo 2013-12-31 ataskaitoje parodytas teisingai. 
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III. SAVIVALDYBĖS SKOLOS IR SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

III.1. Savivaldybės skolos 
 

Pagal pateiktą Biudžeto ir finansų skyriaus Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų      

2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitą (forma Nr. 4 ) biudžeto lėšų mokėtina suma 2013-12-31 – 21594,8 

tūkst. Lt, palyginti su 2012-12-31 (15279,7 tūkst. Lt), išaugo 41,3 proc., arba 6315,1 tūkst. Lt. 

Biudžeto lėšų mokėtina suma 2013-12-31, kurios įvykdymo terminas praleistas daugiau 

kaip 45 d., 10078,5 tūkst. Lt, palyginti su 2012-12-31 (6527,3 tūkst. Lt), išaugo 54,4 proc. arba 

3551,2 tūkst. Lt. 

Kauno rajono savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitos 

duomenimis skolų ir skolinių įsipareigojimų būklės ir jos pokyčių analizė pateikta 6 lentelėje. 

 

     6 lentelė, tūkst. Lt 
Eil. 

Nr. 
Skolos pagal ekonominę klasifikaciją 2012-12-31 2013-12-31 Skirtumas 

1. Darbo užmokestis 182,3 280,7 +98,4 

2 Socialinio draudimo įmokos 605,3 795,2 +189,9 

3 Mityba  406,7 777,1 +370,4 

4 Medikamentai 0,5 0,1 -0,4 

5 Ryšių paslaugos 70,1 52,0 -18,1 

6 Transporto išlaikymas 83,2 152,9 +69,7 

7 Apranga ir patalynė 12,1 22,1 +10,0 

8 Spaudiniai 0,3 1,7 +1,4 

9 Kitos prekės 114,1 176,9 +62,8 

10 Komandiruotės 0,1 1,6 +1,5 

11 Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis 167,8 319,8 +152,0 

12 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma 12,7 13,8 +1,1 

13 Ilgalaikio materialiojo turto remontas 452,9 337,4 -115,5 

14 Kvalifikacijos kėlimas 7,8 1,8 -6,0 

15 Komunalinės paslaugos (šildymas, elektros energija, 
vanduo) 

3071,2 3129,0 +57,8 

16 Kitos paslaugos  1133,2 1238,6 +105,4 

17 Kitos išlaidos 127,7 391,7 +264,0 

18 Subsidijos 3122,0 4382,0 +1260,0 

19 Socialinės išmokos  623,8 2398,5 +1774,7 

20 Sandoriai dėl materialiojo turto ir nematerialiojo turto 2456,6 2781,6 +325,0 

 Iš viso biudžeto lėšų 12650,4 17254,5 +4604,1 

 Paskolos einamųjų metų dalis 2629,3 4340,3 +1711,0 

Iš viso 15279,7 21594,8 +6315,1 
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Savivaldybės didžiausios mokėtinos sumos – subsidijos (keleivių pavėžėjimas visuomeniniu 

transportu), socialinės pašalpos, sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto ir skolos už 

komunalines paslaugos. 

Kitos mokėtinos sumos nėra reikšmingos pagal dydį. 

Gautinos sumos 2013-12-31 – 453,2 tūkst. Lt. Per 2013 m. gautina suma išaugo 87,6 tūkst. 

Lt, arba 24,0 proc. 

Didžiausios gautinos sumos: 

* Savivaldybės administracijos 305,8 tūkst. Lt, arba 67,5 proc. visos gautinos sumos. 

Gautiną sumą sudaro įvairių įmonių skolos už komunalines paslaugas, patalpų nuomą ir kita. 

* Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus, įskaitant visas savarankiškas mokyklas,                 

96,2  tūkst. Lt, arba 21,2 proc. visos gautinos sumos. Gautiną sumą sudaro įvairių įmonių skolos už 

komunalines paslaugas, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos ir kita. 

* Seniūnijų 30,9 tūkst. Lt arba 6,8 proc. visos gautinos sumos. Gautiną sumą sudaro 

gyventojų skolos už komunalines paslaugas ir kita. 

Kitos gautinos sumos nėra reikšmingos pagal dydį. 

 

III.2. Savivaldybės prisiimti skoliniai įsipareigojimai kredito įstaigoms 

 

Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius tvarko Kauno rajono 

savivaldybės ilgalaikių paskolų apskaitą. Parengta Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei 

paskolų statistinė 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 3-sav.) ir Ilgalaikių paskolų 

panaudojimo statistinė 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4-sav.).  

Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis ataskaitinių metų pradžioje 36087,6 tūkst. Lt, gauta 

paskolų 12543,1 tūkst. Lt, grąžinta paskolų 5471,7 tūkst. Lt, negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 

ataskaitinių metų pabaigoje 43159,0 tūkst. Lt. 

Skolinių įsipareigojimų kredito įstaigoms duomenys pateikti 7 lentelėje. 

      7 lentelė, tūkst. Lt 

Savivaldybės 

Tarybos 

sprendimo data, 

Nr. 

Paskolos duomenys  

Likutis 
2012-12-31 

 

Gauta 

2013 m. 

 

Grąžinta  

2013 m. 

 

Likutis 
2013-12-31 Kreditorius  

 

Sutarties 

data, Nr. 

Paskolos 

dydis 

1.2006-05-25 
sprendimas Nr. 
TS-118 

AB Ūkio 
bankas,  

2006-11-24, 
Nr. 17-750 

5000,0  788,3 0 787,8 0,5 

2. 2007-01-31 
sprendimas Nr. 
TS-1 

Nordea 
Bank 
Finland Plc, 

2007-10-31, 
Nr.07/10/13/ 
(S-950) 

6100,0  1510,3 0 1510,3  

3. 2008-01-24 
sprendimas Nr. 
TS-1 

AB SEB 
 

2008-05-20, 
Nr. 
0040812022
246-21/ 
(S-393) 

7664,4  3039,5 0 2017,5 1022,0 
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Savivaldybės 

Tarybos 

sprendimo data, 

Nr. 

Paskolos duomenys  

Likutis 
2012-12-31 

 

Gauta 

2013 m. 

 

Grąžinta  

2013 m. 

 

Likutis 
2013-12-31 Kreditorius  

 

Sutarties 

data, Nr. 

Paskolos 

dydis 

4. 2008-04-24 
sprendimas Nr. 
TS-169 

Nordea 
Bank 
Finland Plc, 
 

2008-07-15, 
Nr. 
KS08/07/02/ 
(S-615) 

2500,0  2500,0 79,8 464,5 2115,3 

5. 2009-06-25 
sprendimas Nr. 
TS-245 

AB DnB 
NORD 
bankas, 
 

2009-08-19, 
Nr. K-2500-
2009-97/ 
(S-773) 

3000,0  3000,0 0 0 3000,0 

6. 2009-11-19 
sprendimas Nr. 
TS-448 

AB DnB 
NORD 
bankas, 
 

2010-03-22, 
Nr. K-2500-
2010-07/ 
(S-230) 

12000,0   11354,1 292,3 0 11646,4 

7. 2011-03-03 
sprendimas Nr. 
TS-63 

AB DNB 
bankas 

2011-06-01 
Nr. K-2500-
2010-07/(S-
517) 

11000,0  8110,0 1975,9 0 10085,9 

8. 2012-04-26 
sprendimas Nr. 
TS-170 

AB DNB 
bankas  

2012-06-15 
Nr.-2500-
2012-285 
(S-771) 

8200,0 5785,4 1297,3 0 7082,7 

9. 2013-02-28 
sprendimas Nr. 
TS-33 

AB DNB 
bankas  

2013-04-24 
Nr. K-2500-
2013-619 
(S-560) 

9500,0 0 6936,2 0 6936,2 

Iš viso  36087,6 10581,5 4780,1 41889,0 
2013-10-24 
sprendimas Nr. 
TS-24 

LR Finansų ministerija 2013-11-11 Nr. 2S-
26 (S-1390) (ilgalaikė paskola dėl Ūkio 
banko) 

0 1961,6 691,6 1270,0 

IŠ VISO  36087,6 12543,1 5471,7 43159,0 

  

Trumpalaikė paskola, paimta iš valstybės biudžeto 2629,3 tūkst. Lt, turėjo būti grąžinta iki 

2013-12-31, Finansų ministerija grąžinimo terminą pratęsė iki 2014-12-31. 2013 m. paimta 

trumpalaikė paskola 2533,0 tūkst. Lt, grąžinta trumpalaikė paskola 2092,0 tūkst. Lt. Negrąžinta 

trumpalaikių paskolų laikotarpio pabaigoje 3070,3 tūkst. Lt.  

Savivaldybė paimtą ilgalaikį kreditą 12543,1 tūkst. Lt panaudojo pagal tikslinę jų paskirtį. 

Duomenys apie asignavimus, numatytus paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti, pateikti 

8 lentelėje. 

8 lentelė, tūkst. Lt 

Savivaldybės 

biudžeto programa 

Patvirtintas 

patikslintas  

ataskaitinio 

laikotarpio 

planas 

Įvykdymas 

Asignavimų panaudojimas 

Suma Proc. 

Paskolų grąžinimo 2300,0 4780,1  207,8 Viršyta patikslinta  ataskaitinio 
laikotarpio sąmata 2480,1 

Savivaldybės 
sumokėtos 
palūkanos 

821,0 712,5 86,8 Neįvykdyta patikslinta  ataskaitinio 
laikotarpio sąmata 108,5 

Iš viso  3121,0 5492,6 176,0 Iš viso viršyta 2371,6   
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Savivaldybės 2013 m. galimo skolinimosi rodikliai pateikti 9 lentelėje. 

      9 lentelė, tūkst. Lt 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių 

biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 2012-12-20 

įstatymo Nr. XII-65 reikalavimai 

Galimo 

skolinimosi 

suma 

Skoliniai 

įsipareigojimai 

2013-12-31 

Pastabos 

suma % 

Savivaldybės skola negali viršyti 75 proc. patvirtintų 2013 
metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės 
biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų 
ir 2012 metais nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų) 

57617,0  41889,0 54,5 Neviršyti 

Metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali 
viršyti 20 proc. patvirtintų 2013 metų savivaldybės biudžeto 
pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei 
skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir 2012 metais 
nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų) 

15364,5  10581,5 13,8 Neviršyti 

Grąžintina 2013 metais ir vėlesniais metais savivaldybės 
paskolų ir palūkanų bei su paskolų ėmimu susijusių įmokų 
suma negali viršyti 15 proc. patvirtintų savivaldybės 
biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto 
savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir 2012 
metais nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų);  

11523,4  
5492,6 

 
7,1 Neviršyti 

 

2013-12-31 Savivaldybės ilgalaikė skola 41889,0 tūkst. Lt, metinė grynojo skolinimosi 

suma 10581,5 tūkst. Lt, 2013 m. grąžinta paskolų ir palūkanų įmokų suma 5492,6 tūkst. Lt.  

 Savivaldybės administracija, vykdydama su paskolų grąžinimu ir palūkanų 

mokėjimu susijusią funkciją, pažeidė Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo2 

nuostatas ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimą Nr. TS-484: 

paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti skirtus asignavimus viršijo 2371,6 tūkst. Lt. 

Savivaldybė leistinų 2013 metais skolinimosi sumų neviršijo. 

 Metinių ataskaitų duomenys, pateikti Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei 

paskolų statistinėje 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 3-sav.), Ilgalaikių paskolų 

panaudojimo statistinėje 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (Forma Nr. 4-sav.), 

reikšmingais atžvilgiais rodo teisingą Savivaldybės ilgalaikių paskolų būklę. 

  

IV. PRIVATIZAVIMO FONDAS 
 

IV.1 Privatizavimo fondo lėšų panaudojimas 

 
Privatizavimo fondo apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuoja 26-asis 

VSAFAS „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“8. Pagal šį standartą turtas, kuris 

naudojamas išteklių fondo tikslams įgyvendinti ir kurio naudojimo pajamos ir pardavimo rezultatas 

                                              
8 Finansų ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1K-357 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės 26-ojo standarto patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 
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tektų išteklių fondui, yra registruojamas išteklių fondo apskaitoje ir rodomas išteklių fondo 

finansinės būklės ataskaitoje.  

Pagal Savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. TS-53 patvirtintą Privatizavimo 

fondo 2013 m. lėšų sąmatą Fondui (ataskaitinio laikotarpio pradžios likutis – 66,6 tūkst. Lt) 

suplanuota 310,0 tūkst. Lt pajamų ir 371,1 tūkst. Lt išlaidų. Faktiškai per 2013 m. gauta 25,2 tūkst. 

Lt pajamų, panaudota 86,3 tūkst. Lt lėšų. 

Fondo lėšas naudojo neproporcingai Tarybos sprendimu patvirtintoje sąmatoje išlaidų 

straipsniams: 

• Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto (negyvenamųjų ir 

gyvenamųjų pastatų) vertei nustatyti ir energinio naudingumo sertifikavimo ekspertizei atlikti, 

panaudojo – 1 163,00 Lt daugiau lėšų nei patvirtinta sąmatoje;  

• Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo veiklai planuotų lėšų nepanaudojo. 

 
Privatizavimo fondo 2013 metų lėšų naudojimas 

                   10 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų straipsniai Planas, Lt 

 

Faktiškai 

panaudota, Lt 

Skirtumas, Lt  

(4-3) 

1 2 3 4 5 

1. Savivaldybės turto kadastriniams matavimams ir 

teisinei registracijai atlikti, žemės sklypų 

dokumentams parengti 

301 075,00 65 104,00 -235 971,00 

2. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 

nekilnojamojo turto (negyvenamųjų ir gyvenamųjų 

pastatų) vertei nustatyti ir energinio naudingumo 

sertifikavimo ekspertizei atlikti 

20 000,00 21 163,00 1 163,00 

3. Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo veiklai 50 000,00  -50 000,00 

Iš viso  371 075,00 86 267,00 -284 808,00 

    
  Privatizavimo fondo „Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo 

turto (negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų) vertei nustatyti ir energinio naudingumo 

sertifikavimo ekspertizei atlikti“ lėšas 2013 metais naudojo ne pagal Tarybos patvirtintą 

sąmatą – nesilaikė Biudžeto sandaros įstatymo2 nuostatų.  

 

Pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. TS-29 patvirtintą 

2013-2015 m. Kauno rajono savivaldybės strateginį veiklos planą, Fondo lėšas numatyta panaudoti 

dviejų programų, 03 „Verslo plėtros ir investicijų“ ir 06 „Turto administravimo“, priemonėms 

finansuoti. Tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. TS-53 patvirtintos Kauno rajono savivaldybės 

privatizavimo fondo 2013 m. lėšų sąmatoje išlaidos atitinka Strateginiame plane 2013 metams 

numatytą maksimalių asignavimų planą (iš Privatizavimo fondo) – 371,0 tūkst. Lt. Tačiau Fondo 
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sąmatoje 2013 metams patvirtinti išlaidų straipsniai neatitinka Strateginiame plane numatomas 

finansuoti priemones Turto administravimo programoje (duomenys pateikti 11 lentelėje).  

Kauno rajono savivaldybės 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane privatizavimo fondo 

lėšų panaudojimas pagal priemones nebuvo tikslintas.       

                  11 lentelė 

06 PROGRAMA „TURTO ADMINISTRAVIMAS“  

Priemo-

nės kodas 

Priemonės pavadinimas 2013 m. 

maksimalių 

asignavimų 

planas, 

tūkst. Lt. 

2013 m.  Fondo 

sąmatoje 

patvirtinta 

asignavimų 

priemonės 

įgyvendinimu, 

tūkst. Lt. 

Skirtu-

mas, 

tūkst. Lt. 

 

Pastabos 

 01.01.01 Nekilnojamojo turto ir žemės 
sklypų kadastrinių matavimų bei 
teisinės registracijos vykdymas, 
geodezinių matavimų atlikimas, 
detaliųjų planų parengimas, 
turto vertės nustatymas ir 
ekspertizės atlikimas 

296,0 321,0 25,0 Fondo lėšų sąmatoj patvirtinta: 
 1 eil. – 301 075 Lt 
savivaldybės turto 
kadastriniams matavimams ir 
teisinei registracijai atlikti, 
žemės sklypų dokumentams 
parengti; 
2 eil. – 20 000 Lt Savivaldybei 
nuosavybės teise priklausančio 
nekilnojamojo turto 
(negyvenamųjų ir gyvenamųjų) 
vertei nustatyti ir energinio 
naudingumo sertifikavimo 
ekspertizei atlikti 

01.01.02 Savivaldybei priklausančio turto 
privatizavimas 

20,0 _ -20,0  

01.01.03 Bešeimininkio turto  įteisinimas 
Savivaldybės vardu 

5,0 – -5,0  

Iš viso 321,0 321,0 x x 

 

IV.2. Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų vertinimas 
 

Veiklos rezultatų ataskaitoje ir Aiškinamojo rašto lentelėse nustatytos kiekybiniu požiūriu 

nereikšmingos klaidos.  

Finansinės būklės ataskaitoje ir 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. 

 Pažymėtina, kad nebuvo pateikti duomenys apie tarpusavio sandorius Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau VSAKIS) Tarpusavio 

operacijų derinimo modulyje. Buhalterinės apskaitos skyrius turėjo pateikti derinimui sandorius:  

• dėl neatlygintinai gauto turto (derinama: gautas turtas – 6 878,00 Lt, finansavimas – 

6878,00 Lt ir nusidėvėjimas – 6 335,66 Lt);  
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• dėl perduoto turto (derinama: perduotas turtas – 522143,73 Lt ir perduotas finansavimas 

– 522143,73 Lt). 

 Nesuderinus sandorių, nebuvo atliktas tarpusavio sandorių eliminavimas, o tai iškreipė 

duomenis Savivaldybės konsoliduotose ataskaitose ir klaidina jos vartotojus. 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“9 IV skyriaus Eliminavimo informacijos 

teikimas 14 ir 19 punktų nuostatas. 

Informacijos nepateikimas, ar klaidingas pateikimas pažeidžia 1-ojo VSAFAS 

„Informacijos pateikimas finansinių atskaitų rinkinyje“ V skyriaus „Bendrieji finansinių 

ataskaitų informacijos reikalavimai“ nuostatas ir gali klaidinti informacijos vartotojus ir jų 

priimamus sprendimus. 

 

V. SAVIVALDYBĖS IŽDO  FINANSINIŲ ATASKAITŲ VERTINIMAS 
 

Savivaldybės iždas, kaip išteklių fondas, pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymą5 yra atskiras viešojo sektoriaus subjektas. 

Savivaldybės iždo 2013-12-31 Finansinės būklės ataskaitos eilučių bendros sumos sutampa 

su apskaitos registro „Didžioji knyga“ (DK) duomenimis, tačiau Didžiosios knygos duomenys 

neatitinka Finansinės būklės ataskaitos (FBA) duomenis šiose eilutėse: 

• III.2 eilutėje (gautinos finansavimo sumos) nurodyta – 0,00 Lt, o DK – 3806412,08 Lt; 

• III.5 eilutėje (sukauptos gautinos sumos) – 6315248,95 Lt, o DK – 0,00 Lt; 

• III.6 eilutėje (kitos gautinos sumos) – 0,00 Lt, o DK – 2508836,87 Lt; 

• II.4 eilutėje (Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos) – 0,00 Lt., o DK – 

25001581,86 Lt; 

• II.6.1 eilutėje (grąžintinos finansavimo sumos) – 500630,73 Lt, o DK – 503630,73 Lt, t.y. 

skirtumas – 3000,00 Lt; 

• II.6.2 eilutėje (kitos mokėtinos sumos biudžetui) – 3000,00 Lt, o DK – 0,00 Lt; 

• II.11 eilutėje (Sukauptos mokėtinos sumos) –26558417,03 Lt, o DK – 1556835,17 Lt, t.y. 

skirtumas – 25001581,86 Lt. 

 Iždo Finansinės būklės ataskaitoje turėtų būti užpildyta trumpalaikio turto III.3 eilutė 

„Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos“. Šioje eilutėje turi būti įrašoma suma iš Iždo Didžiosios 

                                              
9 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-02-07 įsakymas Nr. 1K-036 „Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 
d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo“ 
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knygos sąskaitos Nr. 223 „Gautinos mokesčių sumos“. Biudžeto ir finansų skyrius šios sąskaitos 

nenaudoja, o naudoja sąskaitą Nr. 2297201 „Gautinos vietinės rinkliavos ir mokesčiai“. Tai 

finansinės būklės ataskaitos sąskaitų grupių likučiams įtakos neturi, tačiau ne tose sąskaitose 

apskaitomos sumos iškraipo duomenis tarp eilučių. 

Veiklos rezultatų ataskaitoje ir 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. 

Iždo finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas neatitinka 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų 

aiškinamasis raštas“ III skyriaus ir IV skyriaus nuostatų reikalavimų. 

Patikrinus Iždo 2013 m. Aiškinamojo rašto lenteles nustatyta, kad 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 neatitinka kitose ataskaitose pateiktus duomenis.  

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-0369 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 konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų rinkinyje duomenys pateikti klaidingai. 

 

VI. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS AUDITAS 
 

VI.1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio vertinimas 
  

Administracijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitose dėl 

sąmatų sudarymo ir asignavimų naudojimo 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  
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• 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 pakeista nebuvo: 

• 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; 

• Ir kita. 

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. 

 

VI.2. Asignavimų darbo užmokesčiui naudojimo vertinimas 

 

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. 

Dirbančiųjų skaičius nustatyto normatyvo neviršijo, tačiau Administracijoje 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 2013-12-31 iš viso dirbo 473 darbuotojai (kartu su dirbančiais pagal terminuotas darbo 

sutartis), buvo 12 laisvų etatų. Tame skaičiuje seniūnijose pagal terminuotas darbo sutartis dirbo 88 

komunalinio ūkio darbininkai. 

    Manome, kad seniūnijų darbo užmokesčio lėšos būtų panaudojamos efektyviai, 

turėtų būti parengti ir patvirtinti normatyvai komunalinio ūkio etatinių pareigybių 

seniūnijose įsteigimui. Komunalinio ūkio darbininkai etatinės pareigybės turi būti įteisintos, 

kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas4.  
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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 atskirais atvejais 

skyrė 50 proc. priemokas. 

2.  Nustatyti atvejai, kai darbuotojai keletą metų iš eilės gauna priemokas už įprastą darbo 

krūvį viršijančią veiklą už tuos pačius papildomus darbus. Šie darbai yra nuolatinio pobūdžio, todėl 

turėtų būti peržiūrėti pareigybių aprašymai, įvertinus darbo apimtis peržiūrimi atlyginimų 

koeficientai, ar tvirtinami papildomi etatai. 

3. Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo2 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 įstatymo2 nuostatų – skyrė priedus iki 

biudžeto patvirtinimo. 

 

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 

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

  Nesilaikė Biudžeto sandaros įstatymo2 5 straipsnio 1 dalies ir Valstybės ir 

savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos10 reikalavimų, dėl to  Biudžeto išlaidų 

sąmatos vykdymo 2013-12-31 ataskaitose (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.  

 

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 
                                              
10 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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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. 

 

VI.3. Turto apskaitos vertinimas 

 

Administracija nesivadovavo 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis:  

• ne visas turtas ir 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. 

Administracija nesivadovavo Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo3 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 jiems neskaičiuotas nusidėvėjimas. Suma reikšminga. 

Dėl to negalime patvirtinti ilgalaikio turto sąskaitų likučio teisingumo. 

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“, ir 22-ojo VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nuostatomis: neteisingai apskaičiavo 

investicijų į asocijuotus subjektus vertės pasikeitimus ir neapskaičiavo įšaldytų pinigų nuvertėjimo.  

Nesilaikoma Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo3 19 str. 9 

dalies reikalavimo, kad apskaitos duomenys turi būti 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 



 27

organizavimą ir atlikimą laiku. Pažeidžiant teisės aktus, metinė inventorizacija atlikta formaliai, 

perkeliant (perrašant) duomenis iš apskaitos registrų į inventorizavimo aprašus.  

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

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

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

(augalai) apskaitoje neatspindėtas.  

Nustatyti turto apskaitos pažeidimai turi įtakos Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų rinkinio duomenų tikslumui ir teisingumui. 

 

VI.4. Finansinių ataskaitų rinkinio vertinimas 

 

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

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

neatitinka apskaitos registro „Didžioji knyga“ duomenis: 

• III.5 eilutėje (Sukauptos gautinos sumos) – 15033411,51 Lt, o DK – 15035718,95 Lt, t.y. 

skirtumas  - 2307,44 Lt; 

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

2307,46 Lt; 

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

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

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

t.y. skirtumas – 1030695,87 Lt;   

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

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

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

skirtumas – 14850,00 Lt; 

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

t.y. skirtumas – 1092197,68 Lt; 

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

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

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

2075097,33 Lt, t.y. skirtumas – 1200799,29 Lt. 
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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 neatitikimas turi įtakos 2013-12-31 VRA nurodytam perviršiui. 

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 aiškinamajame rašte prie 2013 m. metinio finansinių ataskaitų 

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

nenustatėme.  

2013-12-31 Aiškinamojo rašto lentelių duomenų vertinimas. 

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

laikotarpį“ 3 eil. 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-0369 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 pateikti klaidingai. 

  

VII. KITI TIKRINIMAI 

 

VII. 1. Kelių priežiūros ir plėtros programos 2013 m. lėšų panaudojimo  tikrinimas 

 

 2013 m Kelių priežiūros ir plėtros programai, įskaitant patikslinimus, skirta 5450,5 tūkst. 

Lt, iš jų 2305,5 tūkst. Lt einamiesiems tikslams ir 3145,0 tūkst. Lt kapitalui formuoti. 

 Pagal tris finansavimo sutartis panaudota 5408,67 tūkst. Lt, tarp jų 2304,78 tūkst. Lt 

einamiems tikslams ir 3103,89 tūkst. Lt kapitalui formuoti. Buhalterinės apskaitos skyriaus 

duomenimis atliktų statybos ir rekonstrukcijos darbų verte 3103,89 tūkst. Lt Administracijos 

apskaitoje padidinta ilgalaikio turto vertė (sąskaita „Nebaigta statyba“).  

Pagal perdavimo ir priėmimo aktus Administracija perdavė seniūnijoms statybos darbų už 

8415776,47 Lt. Šia suma padidinta konkrečių objektų vertė. Pažymėtina, kad Administracija 

perduodama seniūnijoms statybos darbus, Administracijos nebaigtos statybos sąskaitoje nepagrįstai 

paliko kai kurių objektų techninės priežiūros, laboratorinių tyrimų sumą. 2013-12-31 nebaigtos 

statybos įsigijimo savikainos likutis (finansavimo šaltinis Kelių priežiūros ir plėtros programos 

lėšos) – 7541771,07 Lt. Nesivadovauta 12-jo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 

Savivaldybės buhalterinės apskaitos vadovo nuostatomis, kad baigus rekonstrukcijos ar statybos 

darbus, turi būti didinama ilgalaikio turto įsigijimo savikaina ir pradedamas skaičiuoti 

nusidėvėjimas. 

Kelių priežiūros ir plėtros programos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 

31 d. ataskaitoje (forma Nr.2) duomenys pateikti teisingai.  

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus teikiamoje 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo ataskaitoje pateikta informacija yra 

teisinga visais reikšmingais atžvilgiais. 
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VII.2. Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų 

panaudojimo tikrinimas 

 

Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2013 m. programos 

lėšos: nepanaudotų 2012-12-31 lėšų likutis – 434,8 tūkst. Lt; pajamų – 718,3 tūkst. Lt; išlaidų – 

868,1 tūkst. Lt; nepanaudotų 2013-12-31 lėšų likutis – 285,0 tūkst. Lt. 

Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ne visos 

2013 m. priemonės įvykdytos.  

Už atliktus darbus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko kredito įskola 181,5 tūkst. Lt.  

Bankrutavusio Ūkio banko sąskaitoje liko įšaldyta 99253,88 Lt SAARS programos lėšų. 

Įšaldytų lėšų likutis buhalterinėje apskaitoje atvaizduotas kaip pinigų likutis įšaldytose sąskaitose. 

Kauno rajono savivaldybės administracijoje SAARS programos lėšų likutis buvo laikomas 

ne atskiroje banko sąskaitoje, kaip to reikalauja teisės aktai. 

 

VII.3. Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros lėšų 2013 m. panaudojimo 

tikrinimas 

 

 Socialinio būsto fondo plėtros lėšų panaudojimo likutis 2013 m. pradžioje – 38091 Lt. 

Fondas per 2013 m. gavo 482200 Lt pajamų ir išleido – 420202 Lt. Lėšų likutis 2013-12-31 –   

100089,00 Lt, tarp jų: faktinis likutis – 61998 Lt. Įšaldytos lėšos Ūkio banke –  38091 Lt. Lėšos 

panaudotos pagal paskirtį. Reikšmingų neatitikimų nenustatyta. 

 

VII.4. Kauno rajono savivaldybės lėšų, gautų 2013 m. už parduotus privatizavimo objektams 

priskirtus žemės sklypus, panaudojimo tikrinimas 

  

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

150876 Lt. Su likučiu metų pradžioje 2013 m. pajamos sudarė 152092 Lt. 2013 m. atskirais 

direktoriaus įsakymais panaudota 90340 Lt. Lėšos panaudotos pagal tikslinę paskirtį. Kauno rajono 

savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, likutis 2013-12-31 – 61752 Lt. 

(DNB banko išraše likutis po operacijų 2013-12-31 – 60536 Lt ir bankrutavusio Ūkio banko 

sąskaitoje įšaldyta 1216,52 Lt). Lėšos panaudotos pagal paskirtį. Reikšmingų neatitikimų 

nenustatyta. 
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VII. 5. Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2013 m. lėšų 

panaudojimo tikrinimas 

  
 Gyvenamųjų patalpų remonto fondo lėšų likutis 2013 m. pradžioje – 122775 Lt. Fondas per 

2013 m. gavo pajamų – 241894 Lt ir išleido – 354703 Lt. Lėšų likutis 2013 m. pabaigoje  –     9966 

Lt. Lėšos panaudotos pagal paskirtį. Reikšmingų neatitikimų nenustatyta. 

 

VII.6. Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2013 m. lėšų 

panaudojimo tikrinimas 

 

  Fondo lėšų likutis 2013 m. pradžioje 0 Lt. Fondas per 2013 m. gavo 15244 Lt pajamų,  

Fondo taryba sprendimais paskirstė ir panaudojo 11494 Lt Fondo lėšų. Fondo lėšų likutis 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3750 Lt, netekę paskirties Savivaldybės biudžeto asignavimai, 

buvę Fondo banko sąskaitoje 4756 Lt, grąžinti į biudžetą. Lėšos panaudotos pagal paskirtį. 

Reikšmingų neatitikimų nenustatyta. 

 

VII.7. Ilgalaikės paskolos 2013 m. ėmimo galimybių vertinimas 

 

Tarnyba parengė 2013-02-14 atskaitą Nr. 2-5 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės ilgalaikės 

paskolos ėmimo 2013 m. galimybių vertinimo“ ir 2013-02-14 išvadą Nr. 2-6 ,,Dėl Kauno rajono 

savivaldybės ilgalaikės paskolos 2013 m. ėmimo galimybių vertinimo“.  

 Kauno rajono savivaldybei 2013 m. skolinimosi limitai ir vertinimo metu nustatyti 

duomenys apie Savivaldybės prisiimtus turtinius įsipareigojimus suteikia galimybę imti ilgalaikę 

paskolą 9500 tūkst. Lt tik projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos, įgyvendinti.  

 

VII.8. Kauno rajono savivaldybės nuomininkų pagal valstybės garantiją iš grąžintinų namų 

patalpų nuomos priskaitymo ir atskaitymo į gyvenamųjų patalpų remonto fondo sąskaitą 

teisingumo tikrinimas 

 

Valstybės garantijoms vykdyti pinigų likutis DNB banke banko sąskaitoje 2013-01-01 – 

342967,83 Lt, 2013-12-31  – 324049,56 Lt. 

Už 2013 m. į Gyvenamųjų patalpų remonto fondo sąskaitą turėjo būti pervesta 19406,34 Lt,  

pervesta 18918,27 Lt, t.y. 488,07 Lt mažiau, kadangi  šia suma 2012 ir 2011 metais buvo pervesta 

per daug. 
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Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu 

Nr. ĮS-1000 „Dėl pavedimo Finansų ir biudžeto skyriui“ pavedė „Finansų ir biudžeto skyriui 

paruošti Savivaldybės nuomojamų iš savininkų, kuriems atkurtos nuosavybės teisės, gyvenamųjų 

patalpų ir Savivaldybės išnuomotų nuomininkams, iškeldintiems iš savininkams grąžintų namų, 

gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio padengimo tvarką“. Kauno rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymas neįvykdytas. 

 

VII.9. Valstybės garantijų turėtojų įsipareigojimų savivaldybei 2013 m. vykdymo tikrinimas 

 

Valstybės garantijų turėtojų, kuriems suteiktos kitos didesnės vertės gyvenamosios patalpos, 

(pirkėjų) Savivaldybėje šiuo metu yra devyni, nesumokėtas išperkamosios dalies likutis 2013-12-31 

yra 359246,9 Lt. 

2013 m. valstybės garantijų turėtojai (pirkėjai) sumokėjo 35697,1 Lt, Biudžeto ir finansų 

skyrius Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai 2013 m. gruodžio 31 d. pervedė 35697,1 Lt. 

Valstybės garantijų turėtojų, keturių pirkėjų, skola Savivaldybei 2013-12-31 buvo 142853 Lt. Tarp 

jų pateisinta, atidėta vėlesniems laikotarpiams, skola – 92013 Lt, nepateisinta – 50840 Lt. 

Kasmetinių įmokų mokėjimų iš esmės nevykdo du valstybės garantijų turėtojai, pirkėjai. Egzistuoja 

rizika dėl šių „pirkėjų“ nemokumo. 

 

VIII. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ 

BENDROVIŲ FINANSINIO AUDITO REZULTATAI 

 

VIII.1. UAB ,,Giraitės vandenys“ finansinės atskaitomybės auditas 

 

Bendrovė, vykdydama įstatuose numatytą veiklą, 2013 m. suteikė paslaugų už 5153805 Lt, 

kurių pardavimo savikaina 4644266 Lt. Veiklos sąnaudos 769508 Lt. Tipinės veiklos nuostoliai 

259969 Lt. Bendrovės finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 191987 Lt pelnas.  Bendrovė 

2013 m. baigė su 67982 Lt grynuoju nuostoliu.  

Bendrovė nesilaikė Buhalterinės apskaitos įstatymo11 12 str. 4 dalies nuostatos, kad 

„Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės 

operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau 

kaip per 4 mėnesius“: birželio, liepos, lapkričio mėn. priduotą naudoti ilgalaikį materialųjį turtą 

ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registre užregistravo gruodžio mėn. Nesilaikė 12-ojo verslo 

                                              
11 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymas Nr. IX-574 (su vėlesniais pakeitimais) 
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apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ 69 p. reikalavimo, kad „pradėjus naudoti ilgalaikį 

materialųjį turtą, nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos“.  

Dėl 2013 m. finansinės atskaitomybės pareikšta sąlyginė nuomonė. 

 

VIII.2. UAB Komunalinių paslaugų centras finansinės atskaitomybės auditas 

  
Bendrovė, vykdydama įstatuose numatytą veiklą, 2013 m. suteikė komunalinių paslaugų už 

4357183 Lt, suteiktų paslaugų savikaina 4047448 Lt. Veiklos sąnaudos 581961 Lt. Tipinės veiklos 

nuostoliai 272226 Lt. Kitos veiklos pelnas 2033 Lt. Bendrovės finansinės ir investicinės veiklos 

rezultatas – 5701 Lt nuostolio. Finansinės veiklos pajamos 10105 Lt. Sąnaudas, 15806 Lt, sudaro: 

delspinigiai, palūkanos, lizingo sąnaudos ir sąnaudos, susijusios su Babtų katilinės rekonstrukcija. 

Bendrovė 2013 m. baigė su  275894 Lt grynuoju nuostoliu.   

Bendrovei dirbant nuostolingai, žymiai sumažėjus pajamoms, perdavus vandentvarkos 

veiklą ir švietimo įstaigų šildymą kitiems tiekėjams, darbuotojams buvo mokami priedai. Siekiant 

sumažinti sąnaudas, rekomendavome peržiūrėti priedų skyrimo pagrindą ar dydį, įvertinant 

Bendrovės finansines galimybes. 

Dėl 2013 m. finansinės atskaitomybės pareikšta besąlyginė nuomonė. 

 

IX. SAVIVALDYBĖS 2013 M. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

RINKINIO VERTINIMAS 

 

Pagal Finansų ministro patvirtintą 2013 metų konsolidavimo schemą12 Kauno rajono 

savivaldybės subjektų grupę sudaro 99 viešojo sektoriaus subjektai. Vertinimo metu nustatyta, kad 

visi viešojo sektoriaus subjektai, nurodyti 2013 m. konsolidavimo schemoje, pateikė duomenis 

viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS). 

Pagal Paketo duomenų šaltinio ir prieš konsolidavimo duomenų šaltinio duomenų 

sutikrinimo pagal atskirą subjektą ataskaitą K-PKA-C-KK į Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų rinkinį yra įtrauktos Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės 

ataskaitos už 2013 metus: 

• 91 biudžetinė įstaiga (BĮ Garliavos kultūros centras prijungtas prie BĮ Garliavos sporto ir 

kultūros centro, BĮ Muniškių socialinės globos namai 2013 m. likviduota ir jos ataskaitos įtrauktos į 

tarpinį periodą);  

• 4 viešosios sveikatos priežiūros įstaigos; 

• Kauno rajono savivaldybės iždas;  

                                              
12 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 1K-019. 
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• Kauno rajono savivaldybės privatizavimo fondas.  

Taip pat ataskaitų rinkinyje yra įtrauktas finansinis turtas: 

• 4 kontroliuojamos uždarosios akcinės bendrovės: UAB „Giraitės vandenys“, UAB 

Komunalinių paslaugų centras, UAB „Dezinfekcinė pagalba“ ir UAB „Kauno energija“; 

• 6 savivaldybės kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus 

subjektų: VŠĮ „Kauno regiono plėtros agentūra“, VŠĮ „Priešgaisrinės saugos tarnyba“, VŠĮ „Kauno 

regiono atliekų tvarkymo centras“, , VŠĮ „Kauno rajono Verslo ir Technikos inkubatorius“, , VŠĮ 

„Raudondvario dvaras“ ir VŠĮ „Lyderių ir Verslininkų ugdymo agentūra“. 

• 2 asocijuoti subjektai: VŠĮ „Domeikavos poilsio parkas“ ir VŠĮ „Kauno motorlaiviai“. 

 
Valstybės kontrolės auditoriai atlikę Kauno rajono savivaldybės metinio konsoliduotųjų 

ataskaitų rinkinio audito procedūras, pateikė 2014-06-30 Valstybės kontrolės 3-iojo audito 

departamento Kauno skyriaus ir Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų 

bendradarbiavimo protokole, nustatytus dalykus: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Perskaičiavus ir patikrinus nustatyta, kad savivaldybės administracija nesilaikė 14-ojo 

VSAFAS 42 p., 43 p., 48 p. ir 15 VSAFAS 42 p., nes FBA (eil. Nr. A.III.1.1) „Investicijos į 

kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus“ likutis dėl nuosavybės metodo taikymo per 2013 m. 

sumažintas 2147,7 tūkst. Lt ir atitinkamai „Nuosavybės metodo įtaka“ (eil. Nr. F.II) likutis 

sumažintas – 220,9 tūkst. Lt, „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“ (eil. Nr. F.III.1) likutis 

sumažintas – 1921,8 tūkst. Lt:   

• VŠĮ „Raudondvario dvaras“ – nuosavybės metodo įtaka apskaičiuota klaidingai, nes 

nurodyti neteisingi finansinės atskaitomybės duomenys (pasikeitė nuosavo kapitalo vertė), 

neatitikimo skirtumas – (518,66 tūkst. Lt); 

• VŠĮ „Kauno rajono priešgaisrinė saugos tarnyba“ – nuosavybės metodo įtaka 

apskaičiuota klaidingai, nes neteisingai apskaičiuota balsų įtaka, neteisingai užregistruotas 

investicijų dydis (buvo - 211764,00 Lt, turi būti - 211864,00 Lt), nurodyti neteisingi finansinės 

atskaitomybės duomenys, neatitikimo skirtumas – 75,05 tūkst. Lt; 

• VŠĮ „Turizmo ir verslo informacijos centras“ – nuosavybės metodo įtaka apskaičiuota 

klaidingai, nes nurodyti neteisingi finansinės atskaitomybės duomenys (pasikeitė nuosavo kapitalo 

vertė), neatitikimo skirtumas – (144,58 tūkst. Lt); 

• VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ – nuosavybės metodo įtaka apskaičiuota 

klaidingai, nes neteisingai apskaičiuota balsų įtaka, nurodyti neteisingi finansinės atskaitomybės 

duomenys, neatitikimo skirtumas – (1566,34 tūkst. Lt); 

• VŠĮ „Kauno regiono plėtros agentūra“ – nuosavybės metodo įtaka apskaičiuota 

klaidingai, nes neteisingai apskaičiuota balsų įtaka, neatitikimo skirtumas – (19,55 tūkst. Lt); 
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• VŠĮ „Lyderių ir verslininkų ugdymo agentūra“ - nuosavybės metodo įtaka apskaičiuota 

klaidingai, nes neteisingai apskaičiuota balsų įtaka, neatitikimo skirtumas – (0,26 tūkst. Lt); 

• AB „Kauno energija“ – nuosavybės metodo įtaka apskaičiuota klaidingai, nes neteisingai 

nurodyta valdomų akcijų dalis, neatitikimo skirtumas – 26,6 tūkst. Lt. 

2. Savivaldybės administracija nesilaikė 14-ojo VSAFAS 56 p., nes VŠĮ „Domeikavos 

poilsio parkui“ nuosavybės metodo įtaka apskaičiuota klaidingai dėl neteisingai pateikto nuosavo 

kapitalo dydžio ir grynojo ataskaitinio laikotarpio rezultato. Be to, nuostolių dalis, tenkanti 

subjektui, viršijo balansinę investicijų į šį subjektą vertę. Tokiu atveju  viešojo sektoriaus subjektas 

pripažįsta nuostolių sumą, lygią savo investicijų vertei ir investicijos finansinėse ataskaitose 

rodomos nuline verte, o nuostoliai, viršijantys investicijų vertę, registruojami nebalansinėse 

sąskaitose (4,98 tūkst. Lt). 

3. Patikrinus, ar investicijos teisingai priskirtos ilgalaikio finansinio turto  grupei 

(asocijuotam, kontroliuojamam subjektui ar investicijai iki 20 proc.), nustatyta, kad savivaldybės 

administracija nesilaikė 14-ojo VSAFAS 42 p., nes: 

• VŠĮ Domeikavos poilsio parkas priskirtas kontroliuojamiems subjektams, nors turi būti 

asocijuotas subjektas, nes savivaldybės balsų įtaka 42,87 proc. (suteikia nuo 20 proc. +1 iki 50 proc. 

balsų - asocijuotas subjektas); 

• VŠĮ Kauno motorlaiviai priskirtas kontroliuojamiems subjektams, nors turi būti 

asocijuotas subjektas, nes savivaldybės balsų įtaka 20 proc. (suteikia nuo 20 proc. +1 iki 50 proc. 

balsų - asocijuotas subjektas). 

4. Savivaldybė nesilaikė 14-ojo VSAFAS 49 p., nes neteisingai užregistravo nuosavybės 

metodo įtaką: Veiklos rezultatų ataskaitoje (eil. Nr. H) „Nuosavybės metodo įtaka“ – neužregistravo 

220,9 tūkst. Lt,  Grynojo turto pokyčių ataskaitoje – Nuosavybės metodo įtaka – neužregistravo 

220,9 tūkst. Lt. 

Pažymėtina, kad visos prieš tai nustatytos klaidos, susijusios su finansiniu turtu, ištaisytos 

2014 m. gegužės mėn. Buhalterine pažyma Nr. 2014-05-07/028. 

5. Kauno rajono savivaldybė nesivadovavo 22-ojos viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standarto „Turto nuvertėjimas“ 48 p., nes nevertino pinigų įšaldytose 

sąskaitose (6836149,12 Lt) nuvertėjimo. 

6. 2014-03-06 VMI pateikė duomenis Kauno rajono savivaldybei dėl mokesčių ar įmokų 

pajamų pervestinų sumų (1803845,87 Lt) ir sukauptų pervestinų sumų (7876482,20 Lt). 

Savivaldybės iždas užregistravo apskaitoje, DK ir atskleidė FBA mokesčių ar įmokų pajamų 

pervestinų sumų (1804836,87 tūkst. Lt), skirtumas 991 Lt. Pažymėtina, kad savivaldybė 

nesivadovavo Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 3 str. 2 d. 6 p., 9 str. ir 2-ojo viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinės būklės ataskaita“ 26 p., nes  
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sukauptų pervestinų sumų (7876482,20 Lt) neužregistravo apskaitoje ir neparodė FBA (eil. Nr. 

C.III.5 ir eil. Nr. F.III.1), VRA (eil. Nr. A.II).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Neteisingai užpildytos 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 3 priedo 

lentelės „Kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita 

(balansas)“ ir „Kontroliuojamų viešųjų įstaigų jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)“.  

Savivaldybės metinis konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys į VSAKIS pateiktas 

nustatytais terminais. Biudžeto ir finansų skyrius Kontrolės ir audito tarnybai konsoliduotųjų 

ataskaitų rinkinį pateikė 2013-06-10 lydimuoju raštu Nr. BFSD-39. 

Audito metu nustatyta, kad 2014 m. buvo įdiegtos papildomos kontrolės procedūros 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio sudarymui, Administracijos direktorius 2014-01-09 

įsakymu Nr. ĮS-13 „Dėl Kauno rajono savivaldybės iždo ir konsoliduotų finansinių ataskaitų 

pildytojo, stebėtojo ir tvirtintojo skyrimo“ paskyrė atsakingus asmenis už Iždo ir konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų rinkinių pildymą, stebėseną ir tvirtinimą viešojo sektoriaus apskaitos ir 

ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje. 

Konsolidavimas buvo vykdomas sudedant finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir 

eliminuojant konsoliduojamų subjektų tarpusavio ūkines operacijas ir jų rezultatus. Parengtą 2013 

m. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį tikrinome ir analizavome šiais 

aspektais: ataskaitų loginius ryšius, pateiktas sumas, ar pateikta visa reikiama informacija, pateiktų 

duomenų ženklus, duomenų išeliminavimą, turto paskirtis, finansavimo šaltinius.  

Pagal Biudžeto ir finansų skyriaus pateiktas konsolidavimo kontrolės bei konsoliduotųjų 

ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaitas neištaisytų klaidų nenustatėme. 

Remiantis viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio sandorių suderinimo pažyma, galime daryti 

išvadą, kad Savivaldybės 2013 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas suderinus 

visus sandorius. Rinkinys pagal derinimo ir eliminavimo ryšius yra korektiškas. Kontrolės 

procedūros veikia, VSAKIS užtikrina, kad tinkamai sutikrintos ir atliktos kontrolės procedūros. 

Tačiau konsolidavime dalyvaujančių viešojo sektoriaus subjektų pateikti duomenys į 

VSAKIS nėra visiškai teisingi ir patikimi dėl nurodytų klaidų ir netikslumų ilgalaikio turto 

apskaitos srityje bei nustatytų klaidų ir netikslumų žemesniojo lygio, t.y. Savivaldybės 

administracijos, Privatizavimo fondo ir Iždo finansinių ataskaitų rinkiniuose.  
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REKOMENDACIJA ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI 
 
 
 Atsižvelgiant į ataskaitoje nurodytus neatitikimus, rekomenduojame rengiant Kauno rajono 

savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius, naudojant biudžeto lėšas ir turtą vadovautis teisės 

aktų reikalavimais. 

 

 

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja, 

Vykdanti kontrolieriaus funkcijas                                Marija Pasiaurienė 

Vyr. patarėja                                                                                                                 Olga Štuopienė 

Vyr. specialistė                                                                                                          Jurgita Jonynienė 
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2014-07-02 ataskaitos projekto Nr. 2-33   
1 priedas 
 

Audito ir tikrinimo ataskaitų sąrašas  
 

Eil. 
Nr. 

Audituojamas objektas Ataskaitos pavadinimas Registracijos 
data 

Dokumento 
Nr. 

1. Kauno rajono savivaldybės 
administracija 

Audito ataskaita dėl Kauno rajono 
savivaldybės administracijos atlikto 
finansinio (teisėtumo) audito rezultatų 

2014-06-30 2-30 

2. Kauno rajono savivaldybės 
kelių priežiūros ir plėtros 
programa 

Ataskaita dėl 2013 m. kelių priežiūros ir 
plėtros programos lėšų panaudojimo 
tikrinimo 

2014-02-27 2-13 

3. Kauno rajono savivaldybės 
2013 m. ilgalaikės paskolos 
ėmimo galimybių vertinimas 

Ataskaita dėl Kauno rajono savivaldybės 
2013 m. ilgalaikės paskolos ėmimo 
galimybių vertinimo 

2013-02-14 2-6 

4. Kauno rajono savivaldybės 
privatizavimo fondas 

Ataskaita dėl Privatizavimo fondo 2013 
m. finansinių ataskaitų rinkinio audito 
rezultatų 

2014-04-15 2-26 

5. Kauno rajono savivaldybės 
lėšos, gautos už parduotus 
privatizavimo objektams 
priskirtus žemės sklypus 

Tikrinimo ataskaita dėl Kauno rajono 
savivaldybės lėšų, gautų už parduotus 
privatizavimo objektams priskirtus 
žemės sklypus, panaudojimo 2013 m. 
ataskaitos tikrinimo 

2014-01-29 2-6 

6. Kauno rajono savivaldybės 
aplinkos apsaugos rėmimo 
specialioji programa 

Kauno rajono savivaldybės aplinkos 
apsaugos rėmimo specialiosios 
programos 2013 m. lėšų panaudojimo 
tikrinimo ataskaita 

2014-02-11 2-9 

7. Kauno rajono savivaldybės 
gyvenamųjų patalpų 
remonto fondo lėšos 

Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų 
patalpų remonto fondo 2013 m. lėšų 
panaudojimo tikrinimo ataskaita 

2014-02-13 2-10 

8. Kauno rajono savivaldybės 
piniginių įsipareigojimų 
vykdymas 

Ataskaita dėl piniginių įsipareigojimų 
vykdymo tikrinimo 

2014-03-05 2-16 

9. Kauno rajono savivaldybės 
nuomininkų pagal valstybės 
garantiją iš grąžintinų namų 
patalpų nuomos priskaitymo 
ir atskaitymo į gyvenamųjų 
patalpų remonto fondo 
sąskaitą 

Kauno rajono savivaldybės nuomininkų 
pagal valstybės garantiją iš grąžintinų 
namų patalpų nuomos priskaitymo ir 
atskaitymo į gyvenamųjų patalpų 
remonto fondo sąskaitą teisingumo 
tikrinimo ataskaita 

2014-04-09 2-18 

10.  Kauno rajono savivaldybės 
socialinio būsto fondo 
plėtros lėšos 

Kauno rajono savivaldybės socialinio 
būsto fondo plėtros lėšų panaudojimo 
2013 m. tikrinimo ataskaita 

2014-02-26 2-12 

11. UAB „Komunalinių 
paslaugų centras“ 

Ataskaita dėl UAB komunalinių 
paslaugų centro 2013 m. finansinės 
atskaitomybės audito 

2014-04-10 2-21 

12. UAB „Giraitės vandenys“ Ataskaita dėl UAB „Giraitės vandenys“ 
2013 m. finansinės atskaitomybės audito 

2014-04-10 2-19 

13. Kauno rajono savivaldybės 
specialiojo daugiabučių 
namų savininkų bendrijų 
rėmimo fondo lėšos 

Ataskaita dėl specialiojo daugiabučių 
namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 
2013 m. lėšų panaudojimo tikrinimo 

2014-05-07 2-27 

 
 


