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 Kauno rajono savivaldybės kontrolierės V.M. Kruopienės 2014 m. sausio 22 d. pavedimu 

Nr. 1-4 vyr. specialistė N. Tamašauskaitė atliko Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos 2013 m. panaudojimo tikrinimą.  

 Tikrinimo tikslas: Patikrinti, ar Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2013 m. gauti asignavimai panaudoti pagal patvirtintas priemones ir teikti 

išvadą. Ši programa yra Kauno rajono savivaldybės 2013–2015 m. strateginio veiklos plano 7 

programos sudedamoji dalis. 

 Ataskaitos pateikimo data: 2014 m. vasario 11 d.  

 Tikrinimo apimtis: 2013 m.  

 Tikrinimas atliktas, žinant Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui                 

Ričardui Pudževeliui, Aplinkos skyriaus vedėjui Egidijui Katiliui ir vyriausiajai specialistei Giedrei 

Juknienei. 

 Tikrinimo metodai: peržiūrėta programos teisinė bazė, taikytas atrankos metodas. 

 Tikrinimo metu nustatyta: 

 Kauno rajono savivaldybės taryba 2012 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-50 „Dėl Kauno 

rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2013 m. programos priemonių lėšų 

panaudojimo plano patvirtinimo“ patvirtino Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios 2013 m. programos priemonių lėšų panaudojimo planą: nepanaudotų 2012-12-31 lėšų 

likutis – 434,8 tūkst. Lt, pajamų – 670,0 tūkst. Lt, išlaidų – 1104,8 tūkst. Lt, nepanaudotų 2013-12-

31 lėšų likutį – 0,0 tūkst. Lt. 

 Tikrinimo metu buvo pasirinkta tikrinti Aplinkos skyriaus Savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos (toliau – SAARS) 2013 m. lėšų sąmata. Kauno rajono 
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savivaldybės taryba 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS-355 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 

tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios 2013 m. programos priemonių lėšų panaudojimo plano pakeitimo ir 

išdėstymo nauja redakcija“ nusprendė pakeisti Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios 2013 m. programos priemonių planą, patvirtintą Kauno rajono savivaldybės 

tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-50 „Dėl Kauno rajono savivaldybės aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios 2013 m. programos priemonių lėšų panaudojimo plano 

patvirtinimo“, ir išdėstyti šį planą nauja redakcija: nepanaudotų (2012 m. gruodžio 31 d.) lėšų likutį 

– 434,8 tūkst. Lt, pajamų – 670,0 tūkst. Lt, išlaidų – 1104,8 tūkst. Lt, nepanaudotų                      

(2013 m. gruodžio 31 d.) lėšų likutį – 0,0 tūkst. Lt. 

 Kauno rajono savivaldybė, tvirtindama Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios 2013 m. programos priemonių lėšų panaudojimo planą, vadovavosi Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos savivaldybių biudžete prognozuojamų pajamų gavimo 2 lentelėje 

numatytais skaičiais, t. y. 670 tūkst. Lt planuojamomis pajamomis, tačiau iki 2013 m. gruodžio 31 

d. gauta faktinių pajamų – 716,5 tūkst. Lt, 1781 Lt buvo gauta delspinigių ir 3,50 Lt banko 

palūkanų, iš viso 718,3 tūkst. Lt pajamų.  

Delspinigiai pagal sutartinius įsipareigojimus už ne laiku įvykdytas priemones buvo 

priskaičiuoti iš šių rangovų: 1) iš UAB ,,Ateities miškai“ – 940,5 Lt; 2) iš UAB ,,Alvinta“ – 840,0 

Lt. 3) taip pat palūkanos gautos iš banko – 3,50 Lt. Iš viso – 1784,0 Lt. 

Norint efektyviau ir racionaliau panaudoti šias viršplanines lėšas, buvo nuspręsta jas 

paskirstyti aplinkosaugos priemonėms papildomai finansuoti. 

 Faktiškai Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

priemonės 2013 m. ne visos buvo įvykdytos: nepanaudotų 2012 m. gruodžio 31 d. lėšų likutis –       

434,8 tūkst. Lt, gauta pajamų – 718,3 tūkst. Lt, padaryta išlaidų – 868,1 tūkst. Lt ir nepanaudotų 

2013 m. gruodžio 31 d. lėšų likutis – 285,0 tūkst. Lt. Pagal planą turėjo būti gauta pajamų          

670,0 tūkst. Lt, buvo gauta 718,3 tūkst. Lt, gauta pajamų 48,3 tūkst. Lt daugiau. Išlaidų pagal planą 

turėjo būti 1104,8 tūkst. Lt, padaryta išlaidų 868,1 tūkst. Lt t. y. išlaidų padaryta mažiau 236,7 tūkst. 

Lt. Pagal planą nepanaudotų lėšų likutis 2013 m. gruodžio 31 d. turėjo būti 0,0 tūkst. Lt, faktiškai 

liko 285,0 tūkst. Lt. (1 priedas). 

Buvo atlikta darbų už 181,5 tūkst. Lt, kurie liko neapmokėti ir 2013-12-31 liko kreditinis 

įsiskolinimas 181,5 tūkst. Lt. Liko neapmokėta 2013-12-09 įsakymas Nr. 2169 50 000,00 Lt, 2013-

09-13 įsakymas Nr. 1575 76 503,86 Lt ir 2013-12-20 įsakymas Nr. 2256 55 0000,00 Lt (iš viso: 181 

503,86 Lt), nors buvo lėšų, nes liko 2013-12-31 nepanaudotas likutis 285,0 tūkst. Lt. Darytina 

prielaida, kad kreditinis įsiskolinimas 2013-12-31 yra nepagrįstas.  
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Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai tai yra nepanaudotos lėšos: Programos 

priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą – 

15414,00 Lt, Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa – viršplaninių 

pajamų likutis – 6621,00 Lt, Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė – 263 066,00 Lt. Iš 

viso 2013-12-31 likutis 285000,00 Lt. 

SAARS programos piniginis likutis 2012-12-31 Biudžeto ir finansų skyriaus buvusioje    

biudžetinėje sąskaitoje Nr. LT72701170000013076 AB Ūkio banko Kauno filiale buvo 219 421,31 

Lt, kai pagal dokumentus turėjo būti 434 727 Lt.  

Iš SAARS programos lėšų 2013 m. buvo sukurtas ilgalaikis turtas: 

1) finansiškai remiama Kauno rajono savivaldybės dviračių takų plėtros programos 2013 

m. viena iš priemonių – dviračių stovų įrengimas Kauno rajono mokyklose – įgyvendinimas.  

Čekiškės, Vilkijos ir Vandžiogalos mokykloms įrengtos pastoginės ir stovai dviračiams laikyti. 

Panaudota 76503,86 Lt; 

2) želdiniams inventorizuoti ir Kauno rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir 

priežiūros nuolatinės komisijai želdinių būklės įvertinimams atlikti įsigyti Preslerio grąžtas 1067 Lt 

ir žerglės su rulete 699,38 Lt. 

Iš viso – už 78270,24 Lt. Ilgalaikis turtas inventorizuotas ir apskaitytas. 

Vadovaujantis Savivaldybės plėtros 2007–2013 m. strateginio plano, Kauno rajono 

savivaldybės strateginio 2012–2014 m. veiklos plano 7-os aplinkos ir sveikatinimo programos 

uždaviniais, įgyvendinant rajone aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkai daromos žalos prevencijos 

priemones, buvo sprendžiami šie strategijos uždaviniai: 

1. Atliekų surinkimo infrastruktūrai tobulinti iš priduotų 228 buitinių atliekų konteinerių 

aikštelių žemės sklypų ribų planų Kauno rajono žemėtvarkos skyriui derinti – jau sudarytos 

panaudos sutartys ir registre buvo įteisinta 160 aikštelių, tam buvo panaudota 1,6 tūkst. Lt 

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios (toliau – SAARS) programos lėšų. 

2. Nelegalioms sąvartoms seniūnijų bendro naudojimo teritorijose nuolat tvarkyti 

pastangos akivaizdžios – įsisenėjusių sąvartų skaičius kasmet mažėja. Per šiuos metus buvo 

sutvarkyta sąvarta tik Čekiškės seniūnijoje Miškalaukio k. – 2,03 tūkst. Lt.  Nelegalių sąvartų 

atsiradimo prevencijai vykdyti seniūnijų rekreacinėse vietose sezono laikotarpiu (6 mėn.) 

pastatyta 19 buitinių atliekų konteinerių ir jų tuštinimas kainavo 21,9 tūkst. Lt. Sutvarkyta per 153,5 

tonų bešeimininkių padangų ir tam panaudota 11,06 tūkst. Lt SAARS programos lėšų. 

Bešeimininkes atliekas  bendro naudojimo teritorijose nuolat tvarkė Garliavos, Neveronių, 

Raudondvario, Užliedžių, Čekiškės, Batniavos, Vandžiogalos ir Garliavos apyl. seniūnijos. Būtina 

paminėti, kad visos rajono seniūnijos balandžio mėnesį labai aktyviai dalyvavo kasmetinėje 

respublikinėje švarinimosi akcijoje ,,Darom 2013“ ir tai Savivaldybei kainavo 28,9 tūkst. Lt.  Iš 680 



 4

ha seniūnijų prižiūrimų bendro naudojimo teritorijų buvo išvežta ir sutvarkyta 704,2 t bešeimininkių 

atliekų, o jų sutvarkymas Savivaldybei kainavo 81,8 tūkst. Lt.  

3. Aplinkos kokybės stebėsenai vykdyti, vadovaujantis patvirtintu  Kauno rajono teritorijos 

ilgalaikės 2008–2013 m. stebėsenos programos 2013 m. priemonių planu buvo atlikti paviršinio 

vandens, taip pat dirvožemio kokybės pokyčių, laukų augalų bendrijų įvairovės vertinimai, atlikti 

Pyplių ir Patalmušėlio kaimų šachtinių šulinių geriamojo vandens kokybės tyrimai. 

4. Žaliųjų plotų plėtrai Ežerėlio, Samylų, Alšėnų, Rokų, Taurakiemio, Karmėlavos, 

Raudondvario, Domeikavos, Akademijos ir Linksmakalnio seniūnijų bendro naudojimo teritorijose 

buvo įvykdyti želdinių atsodinimo darbai – 44,4 tūkst. Lt. Parengti Garliavos m. Alyvų – Maironio 

parko, Žaliosios g., Liepų g., Darbininkų g. skverų, Vytauto g., Marijampolės g., Lozoraičio-

Vytauto g. kampo želdinių ir želdynų pertvarkymo projektai.  Įgyvendintas minėto projekto I etapas 

– Vytauto g. (nuo J.Lukšos g. iki Milžinų g.) buvo pasodinta 60 klevų ir 200 ir panaudota 99,9 

tūkst. Lt. Karmėlavos (17 vnt.), Taurakiemio (6 vnt.) ir Batniavos (1 vnt.) seniūnijose buvo pašalinti 

pavojų gyventojams keliantys ligoti, peraugę, išpuvę medžiai – 14,9 tūkst. Lt. Būtina paminėti, kad 

2013-08-29 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-343 Zapyškio sen. Vincentavos k. augantis 

šimtametis Vaičiūnų klevas paskelbtas Savivaldybės saugomu gamtos krūmų paveldo paminklu.  

5. Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms rajono teritorijoje 

remti Kauno, Dubravos ir Šakių miškų urėdijoms buvo skirta 50,0 tūkst. litų, taip pat Neveronių 

seniūnijoje Krūnio upelyje išardyta bebravietė – 5,1 tūkst. Lt.   

6. Be išvardintų įgyvendintų aplinkosaugos priemonių, buvo sprendžiamos praeityje užterštų 

teritorijų nukenksminimo ir sutvarkymo problemos. Parengus Pagynės kaimo, Babtų seniūnijos 

praeityje naftos produktais užterštos teritorijos sutvarkymo planą ir gavus iš Lietuvos Geologijos 

tarnybos tyrimų išvadas, teritorija buvo sutvarkyta pagal LAND 9-2009 reikalavimus ir 

tai kainavo 35,0 tūkst. Lt. Taip pat atlikti detalūs ekogeologiniai tyrimai Margininkų kaimo, 

Taurakiemio sen. buvusio pesticidų sandėlio teritorijoje – 15,1 tūkst. Lt.   

7. Taip pat finansiškai buvo remiama Kauno rajono savivaldybės dviračių takų plėtros 

programos 2013 m. viena iš priemonių – dviračių stovų įrengimas Kauno r. mokyklose – 

įgyvendinimas.  Čekiškės, Vilkijos ir Vandžiogalos mokykloms įrengtos pastoginės ir stovai 

dviračiams laikyti (panaudota 76,5 tūkst. Lt).  

 8. Rajono suaugusiųjų gyventojų švietimui aplinkosaugos srityje vykdyti ir siekiant ugdyti 

atsakingą visuomenės požiūrį į aplinką, įgyvendintas ilgalaikės Kauno rajono suaugusiųjų 

aplinkosaugos švietimo 2008-2013 m. programos 2013 m. priemonių planas. Taip pat buvo 

parengta Savivaldybės suaugusiųjų aplinkosauginio švietimo 2014-2020 m. programa, kurią 2013-

12-19 Savivaldybės taryba patvirtino sprendimu Nr. TS-499, ir tam buvo panaudota 35,9 tūkst. Lt. 

Nebuvo įvykdyta priemonė Oro kokybės valdymo programos priemonių planui įgyvendinti. 
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Per metus rajono teritorijoje nebuvo viršytos teršalų ribinės vertės, todėl Programos priemonių 

plane numatytos taršos mažinimo priemonės nebuvo įgyvendinamos. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2013 m. priemonių 

planui įgyvendinti atskaityta 20 proc. (151,5 tūkst. Lt) SAARS programos lėšų. 

Patikrinus, nustatyta, kad SAARS programos lėšos panaudotos pagal jų tikslinę paskirtį. 

Atkreipiame dėmesį, kad: 

Pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. 121 „Dėl 

Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų 

ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos“ 7 p. reikalavimus SAARS programos 

lėšų apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius, vadovaudamasis 

Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtinta Biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarka. Pagal šios 

tvarkos 8 p. reikalavimus einamaisiais biudžetiniais metais nepanaudotos specialiosios aplinkos 

apsaugos rėmimo programos lėšos naudojamos kitais metais numatytoms priemonėms finansuoti. 

Pagal šios tvarkos 12 p. reikalavimus Savivaldybės administracijos direktorius ir ekologas atsako už 

tikslinį aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimą pagal Savivaldybės 

tarybos patvirtintą sąmatą ir pagal 14 p. reikalavimus Savivaldybės administracijos ekologas ir 

Buhalterinės apskaitos skyrius atsako už specialiosios programos lėšų apskaitos dokumentų 

tvarkymą. 

Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos įstatymo Nr. IX-1607 2003 m. birželio 10 d. 2 straipsnio 2 dalies nuostatas 

Specialiosios programos lėšos turėtų būti kaupiamos atskiroje savivaldybės biudžeto 

sąskaitoje. Programos finansavimo pajamos ir išlaidos planuojamos savivaldybių biudžete 

savivaldybių tarybų nustatyta tvarka. Kauno rajono savivaldybės administracijoje SAARS 

programos lėšų likutis laikomas ne atskiroje savivaldybės biudžeto sąskaitoje, bet Biudžeto ir 

finansų skyriaus biudžetinėje sąskaitoje Nr. LT977044060007904628 AB SEB banko Kauno 

filiale. 

Pagal šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatas Specialiosios programos lėšas, panaudotas 

nenumatytiems šiame įstatyme tikslams, Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos teikimu 

Valstybinė mokesčių inspekcija ne ginčo tvarka išieško į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje 

kaupiamos aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos. Išieškotos lėšos naudojamos Lietuvos 

Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatyme numatytiems tikslams. 

Pagal minėto įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatas Specialiosios programos lėšos, 

nepanaudotos einamaisiais biudžetiniais metais, naudojamos kitiems metams numatytoms 

priemonėms finansuoti.  
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Nustatyta, kad Buhalterinės apskaitos žiniaraštyje ir SAARS programos buhalterinėje 

sąskaitoje Nr. LT727011700000130109 nuo 2010 m. buvo laikomos grąžintos nepanaudotos lėšos    

5,1 tūkst. Lt iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos. Taip pat likutis 

gautų iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir neapmokėtų už 2012 m. balandžio 17 d. PVM 

sąskaitą faktūrą Nr. 0598863 už žemės sklypo įregistravimą Valstybės įmonėje Registrų centras     

116 Lt, kuriuos buhalterija apmokėjo iš Privatizavimo fondo sąskaitos.  

Iš viso likutyje palikta 5253,88 Lt SAARS programos lėšų ir 2013-02-08 mokėjimo 

pavedimu Nr. 6367 Kauno rajono savivaldybės administracijos pervestos lėšos 94 000,00 Lt, iš 

viso 99 253,88 Lt įšaldytų lėšų buvusio Ūkio banko Kauno filiale dabartiniame Šiaulių banke. 

Kauno rajono savivaldybės Biudžeto ir finansų skyrius 2013-02-08 14,31 val.  

mokėjimo pavedimu Nr. 6367 iš Ūkio banko Kauno skyriaus sąskaitos Nr. 

LT557011700000130706 pervedė į Kauno rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės 

apskaitos skyriaus sąskaitą Ūkio banko Kauno skyriuje LT727011700000130109 94 000,00 Lt 

SAARS programos lėšų, tačiau pavedimas Komunalinių paslaugų centrui tą pačią dieną 

nebuvo padarytas ir 2013-02-12 apie 13 val. Ūkio banko veikla buvo sustabdyta ir minėtos 

lėšos kartu su likučiu, iš viso 99 253,88 Lt buvo įšaldytos ir įstaigai buvo padarytas nuostolis. 

Buhalterinės apskaitos skyriuje nuo 2013-02-20, žlugus Ūkio bankui, buvo atidaryta 

DNB banko Kauno skyriuje nauja sąskaita LT144010042503115394 LTL. 

Likutis buhalterinėje apskaitos programoje LABBIS yra atvaizduotas kaip pinigų likutis 

įšaldytose sąskaitose. (2 priedas). 

Kauno rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius 2013-02-20 

mokėjimo pavedimu Nr. 667 gavo iš Savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus 94 000,00 Lt, 

kuriuos tą pačią dieną mokėjimo pavedimu Nr. 6765 pervedė Komunalinių paslaugų centrui.  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo rekomendacijų patvirtinimo“      

2005 m. gruodžio 28 d. Nr. DI-637 buvo patvirtinta Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo rekomendacijos. Pagal šių rekomendacijų     

8 punkto reikalavimus Aplinkos ministerija, gavusi lėšų panaudojimo patikrinimo aktą, įvertina 

nustatytus pažeidimus, prireikus paprašo savivaldybes papildomos informacijos ir ne vėliau kaip per 

2 mėnesius nuo akto gavimo kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl SAARS lėšų, panaudotų 

pažeidžiant SAARS įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių SAARS lėšų panaudojimo, 

nuostatas, išieškojimo. 
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Išvada 

Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2013 m. programos 

priemonių planas: 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. 

Faktiškai Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

priemonės 2013 m. ne visos buvo įvykdytos: nepanaudotų 2012 m. gruodžio 31 d. lėšų likutis –       

434,8 tūkst. Lt, gauta pajamų – 718,3 tūkst. Lt, padaryta išlaidų – 868,1 tūkst. Lt, nepanaudotų     

2012 m. gruodžio 31 d. lėšų likutis – 285,0 tūkst. Lt. Pagal planą turėjo būti gauta pajamų 670,0 

tūkst. Lt, buvo gauta 718,3 tūkst. Lt, gauta daugiau pajamų 48,3 tūkst. Lt. Išlaidų pagal planą turėjo 

būti 1104,8 tūkst. Lt, padaryta išlaidų 868,1 tūkst. Lt, tai yra padaryta 236,7 tūkst. Lt išlaidų 

mažiau. Buvo atlikta darbų už 181,5 tūkst. Lt, kurie liko neapmokėti ir 2013-12-31 liko kreditinis 

įsiskolinimas 181,5 tūkst. Lt. 

Buhalterinės apskaitos žiniaraštyje ir SAARS programos buhalterinėje sąskaitoje Nr. 

LT727011700000130109 nuo 2010 m. yra laikomos grąžintos nepanaudotos lėšos 5137,88 Lt iš 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos. Taip pat likutis gautų iš Kauno 

rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir neapmokėtų už 2012 m. balandžio 17 d. PVM sąskaitą faktūrą 

Nr. 0598863 už žemės sklypo įregistravimą Valstybės įmonėje Registrų centras 116 Lt, kuriuos 

buhalterija apmokėjo iš Privatizavimo fondo sąskaitos. Iš viso likutyje palikta 5253,88 Lt SAARS 

programos lėšų ir 2013-02-08 mokėjimo pavedimu Nr. 6367 Kauno rajono savivaldybės 

administracijos pervestos lėšos 94 000,00 Lt, iš viso 99 253,88 Lt įšaldytų lėšų buvusio Ūkio 

banko Kauno filiale dabartiniame Šiaulių banke. Likutis buhalterinėje apskaitos programoje 

LABBIS yra atvaizduotas kaip pinigų likutis įšaldytose sąskaitose. 

Kauno rajono savivaldybės administracijoje SAARS programos lėšų likutis buvo laikomas ne 

atskiroje savivaldybės biudžeto sąskaitoje, kaip to reikalauja teisės aktai, bet Biudžeto ir finansų 

skyriaus biudžetinėje sąskaitoje Nr. LT977044060007904628 AB SEB banko Kauno filiale. 

SAARS programos piniginis likutis 2012-12-31 Biudžeto ir finansų skyriaus buvusioje    

biudžetinėje sąskaitoje Nr. LT72701170000013076 AB Ūkio banko Kauno filiale buvo 219 421,31 

Lt, kai pagal dokumentus turėjo būti 434 727 Lt.  

 

Rekomendacijos Savivaldybės administracijos direktoriui 

 1. Grąžintas nepanaudotas lėšas 2010 m. 5137,88 Lt iš Nacionalinės mokėjimo agentūros 

prie Žemės ūkio ministerijos panaudoti per 2014 finansinius metus.  

 2. Už atliktus darbus apmokėti einamaisiais metais ir nepalikti kreditinio įsiskolinimo, 

kadangi per 2013 m. buvo pakankamai gauta pajamų. 
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 3. Kauno rajono savivaldybės administracijoje SAARS programos lėšų likutį laikyti 

atskiroje Savivaldybės biudžeto sąskaitoje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos 

savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nuostatos. 

 4. SAARS programos lėšų likučiui atidaryti atskirą savivaldybės biudžeto sąskaitą iki 

2014-03-25. 

 5. Iki 2014 m. kovo 25 d. pervesti į Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos sąskaitą 2013 m. viršplaninį lėšų likutį 6621,00 Lt. 

 6. SAARS programos atliktų darbų aktus pristatyti į Savivaldybės administracijos 

buhalteriją apmokėjimui ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 25 d. 

 7. Siūlome Tarybai tvirtinti Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios 2013 m. programos lėšų panaudojimo ataskaitą. Ataskaitoje pateikti duomenys atitinka 

faktišką lėšų panaudojimą. 

 Informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai raštu pateikti iki 2014-06-03. Nesant galimybės 

rekomendacijų įgyvendinti nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo, išvardijant 

priežastis. 

Savivaldybės kontrolierė      Vida Marta Kruopienė 

Vyr. specialistė       Nijolė Tamašauskaitė 

 

 


