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ATASKAITA 
DĖL SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ  

BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO 2013 M. LĖŠŲ PANAUDOJIMO TIKRINIMO  
 

2014-05-07        Nr. 2-27 

Kaunas 

 

 Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja, vykdanti Savivaldybės 

kontrolieriaus funkcijas, Marija Pasiaurienė (2014-05-06 pavedimas Nr. 1-14) atliko Specialiojo 

daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2013 m. lėšų panaudojimo tikrinimą. 

Tikrinimas atliktas žinant Fondo tarybos pirmininkui Alvydui Noreikai. 

 Tikrinimo tikslas: Fondo 2013 m. lėšų panaudojimo ataskaitos vertinimas. 

 Tikrinimo apimtis: 2013 m. 

 Tikrinimo metodai: peržiūrėta Fondo teisinė bazė, dokumentai. Taikytas ištisinis metodas. 

 Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo (toliau Fondas) nuostatų 

nauja redakcija patvirtinta Tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-151. Fondo steigėja 

– Kauno rajono savivaldybės taryba, buveinė – Savanorių pr. 371, Kaunas. Tarybos 2011-05-05 

sprendimu Nr. TS-29 sudaryta Fondo taryba, susidedanti iš 7 asmenų. Fondo tarybos pirmininkas 

Tarybos narys Alvydas Noreika.  

Sprendimus dėl Fondo lėšų panaudojimo priima Fondo taryba. Fondo lėšų apskaitą tvarko 

Buhalterinės apskaitos skyrius. 

Fondo nuostatuose numatyti pajamų šaltiniai: Savivaldybės biudžeto lėšos, tikslinės 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos savivaldybei, labdara, kitos lėšos.  

Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų fondo lėšos 2013 metais buvo 

apskaitomos AB DNB banke sąskaitoje LT744010042503115381. 

Pateiktame Tarybos sprendimo projekte „Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų 

bendrijų rėmimo fondo 2011 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo“ pateikti duomenys yra 

teisingi. 
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Fondo 2013 m. pajamos 

Kauno rajono savivaldybės taryba 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-289 patvirtino 

Fondo 2013 m. lėšų sąmatą: likutis 2013-01-01 – 0 Lt, 80000 Lt pajamų ir 80000 Lt išlaidų. 

Tarybos 2013 m. gruodžio 19 sprendimu Nr. TS-515 sąmata patikslinta: 15244 Lt pajamų ir 15244 

Lt išlaidų. Pažymėtina, kad faktiškai, nesilaikant Tarybos sprendimo, į Fondo sąskaitą pervesta 

20000 Lt Savivaldybės biudžeto lėšų. 

 Fondo pajamos tik iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto. Kitokių lėšų iš Fondo 

nuostatuose numatytų šaltinių ataskaitiniu laikotarpiu Fondas negavo.  

 

Fondo 2013 m. išlaidos 

Taryba 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-515 patvirtino Fondo lėšų išlaidų 

patikslintą sąmatą 15244 Lt daugiabučių namų savininkų bendrijoms (toliau DNSB) remti. 

Lentelėje pateikti duomenys apie fondo lėšų išlaidų sąmatą ir faktinį lėšų panaudojimą. 

Eil. 
Nr. 

Išlaidų straipsnis Patvirtinta 
suma, Lt 

Faktiškai 
gauta į 
Fondo 

sąskaitą 

Faktiškai 
panaudota 
suma, Lt 

 

Neatitikimas 
(5-3)  

1 2 3 4 5 6 

1 Daugiabučių namų bendrojo 

naudojimo objektų atnaujinimo 

ar modernizavimo projektų 

parengimo ir (ar) įgyvendinimo 

išlaidų daliai padengti 

11494  11494 0 

2 Daugiabučių namų techninių 

defektų, kurie kelia grėsmę 

namo ar atskirų jo konstrukcijų 

stabilumui ir (ar) žmonių 

saugumui, likvidavimo išlaidų 

daliai padengti 

3750  0 -3750 

3 Daugiabučių namų savininkų 

bendrijų steigimosi išlaidų daliai 

padengti 

0  0 0 

 Iš viso 15244 20000 11494 -3750 
  

Fondo lėšų likutis banko sąskaitoje laikotarpio pabaigoje 8506 Lt. Fondas gavo neplanuotų 

pajamų 4756 Lt. 

 Fondo taryba gavo ir apsvarstė 6 prašymus, iš kurių 3 nefinansavo. Iš viso paskirstė     

11494 Lt. 

 Rekomendacija Fondo tarybai 

Netekusius paskirties Savivaldybės biudžeto asignavimus, 4756 Lt, grąžinti į Savivaldybės 

biudžetą. 
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Informaciją apie rekomendacijos įgyvendinimą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai raštu pateikti iki 2014-06-10. Nesant galimybės 

rekomendacijos įvykdyti nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo, įvardijant 

priežastis. 

  Išvada  

 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, 

esantys Fondo banko sąskaitoje, 4756 Lt. 

 

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja, 

vykdanti Savivaldybės kontrolieriaus funkcijas                                                      Marija Pasiaurienė 


