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 Kauno rajono savivaldybės kontrolierės V.M. Kruopienės 2014-02-11 pavedimu Nr. 1-9 

vyr. specialistė N. Tamašauskaitė atliko nuomininkų pagal valstybės garantiją iš grąžintinų namų 

patalpų nuomos priskaitymo ir atskaitymo į Gyvenamųjų patalpų remonto fondo sąskaitą 

teisingumo tikrinimą. 

 Tikrinamo subjekto pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracija            

Savanorių pr. 371, Kaunas. 

 Tikrinimo tikslas: Šis tikrinimas pradėtas 2010 m. ir bus tikrinama kasmet, teisingumo 

priskaitymas ir atskaitymas nuo sumos garantijos nuomininkams vykdyti ir pervedimas į 

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo sąskaitą. 

 Tikrinamuoju laikotarpiu Savivaldybei vadovavo meras Valerijus Makūnas, Savivaldybės 

administracijai – administracijos direktorius Ričardas Pudževelis, Ekonomikos skyriui – 

Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė, Biudžeto ir finansų skyriui – vedėjas Arūnas Milius. 

 Ataskaita pateikia tik tikrinimo metu atliktus ir nustatytus dalykus. 

 

Pastebėjimai, išvados, rekomendacijos 

 Pastebėjimai 

 Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) atliko valstybės 

garantijų nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose namuose, jų 

dalyse, butuose, vykdyti ir savivaldybių nuomojamoms gyvenamosioms patalpoms įsigyti, piniginių 

įsipareigojimų vykdymo, įvertinant teisingą valstybės ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų 

išnuomojimo, įskaičiuojant grąžintų savininkui nuomotų patalpų vertę į nuompinigius tvarkos 

apraše reglamentuotų valstybės ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų išnuomojimą nuomininkams, 
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kai už šių patalpų nuomą į nuompinigius įskaičiuojama savininkui grąžintame name nuomininko 

nuomotų patalpų vertė, einamųjų metų apskaitos ir likučių 2013-12-31 teisingumo tikrinimą. 

 Kauno rajono savivaldybė, vadovaudamasi patvirtintu Lietuvos Respublikos kompensacijų 

už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat 

valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 

atkūrimo įstatyme, įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1728; 2003, Nr. 102-4582) 9 straipsniu,           

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 793 „Dėl Lietuvos Respublikos 

kompensacijų už Valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei 

tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 

nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio įgyvendinimo tvarkos“ (Žin., 2000,    

Nr. 56-1668; 2004, Nr. 50-1645; 2006, Nr. 66-2441, 2010, Nr. 139-7124), patvirtintu valstybės ar 

savivaldybės gyvenamųjų patalpų išnuomojimo, įskaičiuojant grąžintų savininkui nuomotų patalpų 

vertę į nuompinigius, tvarkos aprašu, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

atskirais įsakymais „Dėl būsto nuomos“ nuomojo atskiriems nuomotojams į nuomos mokestį 

įskaičiuojant grąžintų savininkui nuomotų patalpų vertę. Įsakymais buvo pavęsta seniūnijoms 

tvarkyti nuomos mokesčio apskaitą. Seniūnai buvo įgalioti ir turėjo per vieną mėnesį pasirašyti 

Savivaldybės ir nuomininko, iškeldinto iš savininkui grąžinto namo, gyvenamosios patalpos 

nuomos sutartį bei perdavimo ir priėmimo aktą.  

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimą Nr. 793 „Dėl 

Lietuvos Respublikos kompensacijų už išperkamą nekilnojamą turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo 

terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į 

išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio įgyvendinimo tvarkos, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 363 (nuo 2004 m. balandžio 7 d.) 

(Žin., 2004, Nr. 50-1645) redakcija Valstybės ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų išnuomojimo, 

įskaičiuojant grąžintų savininkui nuomotų patalpų vertę į nuompinigius, tvarkos aprašo 1 p. 

nuostatas Valstybės ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų išnuomojimo, įskaičiuojant grąžintų 

savininkui nuomotų patalpų vertę į nuompinigius, tvarkos aprašas reglamentuoja valstybės ar 

savivaldybės gyvenamųjų patalpų išnuomojimą nuomininkams, kai už šių patalpų nuomą į 

nuompinigius įskaičiuojama savininkui grąžintame name nuomininko nuomotų patalpų vertė, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą 

dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų 

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo (Žin., 1998,    

Nr. 61-1728; 2003, Nr. 102-4582) 9 straipsnio 2 dalies 5 punktu. Pagal šios tvarkos aprašo 7 p. 

Valstybės ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis gali būti nutraukta ir piliečiai 

iškeldinti, suteikiant kitą tinkamai įrengtą gyvenamąją patalpą. Nauja nuomos sutartis sudaroma 
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pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias gyvenamųjų patalpų 

nuomą. Į nuompinigius įskaičiuojama nepanaudota nuomininko nuomotų savininkui grąžintų 

patalpų nustatytos vertės dalis. Pagal 8 p. nuostatas Savivaldybės administracija kiekvienam 

nuomininkui tvarko apskaitą, kurioje pažymi kiekvieną mėnesį daromus nuomotų patalpų vertės 

atskaitymus, ir galutinį įvykdymą nurodo valstybės garantijų apskaitos žurnale. 

Pagal šiuos teisės aktus Valstybės garantijų apskaitos ir vykdymo kontrolę vykdo 

savivaldybės kontrolierius (kontrolės ir audito tarnyba). 

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 3 d. nutarimą Nr. 541 „Dėl lėšų, 

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

butus atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti, 

paskirstymo“ Kauno rajono savivaldybei valstybės garantijoms nuomininkams vykdyti pervesta 392 

tūkst. Lt valstybės garantijai, pagal kurią išnuomotos savivaldybės gyvenamosios patalpos, į 

nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę, vykdyti. Lietuvos Respublikos finansų 

ministerija 2009-11-30 mokėjimo pavedimu Nr. 520565 392,0 tūkst. Lt sumą pervedė į Kauno 

rajono savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus sąskaitą Nr. LT557011700000130706 AB Ūkio 

banke. Iš AB Ūkio bankas likusi suma 2013 m. buvo pervesta į Kauno rajono savivaldybės 

biudžetinę sąskaitą Nr. LT584010042500010117 AB DNB banke.  

Tarnybai patikrinus valstybės garantijų, kuriems išnuomotos kitos valstybės ar savivaldybės 

gyvenamosios patalpos, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę, nustatyta kad, pagal 

2013 m. gegužės 24 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. ĮS-900 

buvo įpareigotas Biudžeto ir finansų skyrius pervesti 9207,39 Lt iš Kauno rajono savivaldybės 

biudžetinės sąskaitos Nr. LT584010042500010117 AB DNB banke į Kauno rajono savivaldybės 

gyvenamųjų patalpų remonto fondo sąskaitą Nr. LT934010042503144624 AB DNB banke padengti 

2013 m. nuomos mokestį pagal Valstybės garantijų turėtojų, kuriems išnuomotos kitos valstybės ar 

savivaldybės gyvenamosios patalpos, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę. Taip pat 

pagal 2013 m. lapkričio 21 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 

ĮS-2055 buvo įpareigotas Biudžeto ir finansų skyrius pervesti 9710,88 Lt Buvo paskaičiuoti ir 

pervesti planiniai mokėjimai metams dar nepasibaigus. 

Už 2013 m. turėjo būti pervesta 19406,34 Lt, bet pervedė 18918,27 Lt mažiau t.y. 441,39 Lt 

pervesta mažiau per daug pervesta suma 2012 m. ir 46,92 per daug pervesta suma 2011 m., iš viso 

per daug pervesta suma 488,31 Lt negu priklausė pervesti.  

Atskaitymų nuo sumos Valstybės garantijoms vykdyti grynųjų pinigų likutis DNB banke 

banko sąskaitoje 2013-01-01 – 342967,83 Lt, 2013-12-31 grynųjų pinigų likutis – 324049,56 Lt. 

Tarnybai patikrinus valstybės garantijų, kuriems išnuomotos kitos valstybės ar savivaldybės 

gyvenamosios patalpos, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę, sąrašą su Kauno 



 4

rajono savivaldybės seniūnijose vedama apskaita, nukrypimų nenustatyta ir teisingai paskaičiuota į 

nuompinigius įskaičiuota nuomotų patalpų vertė: 

Atkreipiame dėmesį, kad bendra grąžintų savininkui nuomotų patalpų vertė sudaro 389800,00 

Lt, tuo tarpu pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 3 d. nutarimą Nr. 541 

Finansų ministerija pervedė 392000 Lt. 

Bendra nupirktų butų įsigijimo vertė 5015686,00 Lt. 

Ankstesniame tikrinime buvo nustatyta, kad Savivaldybės administracija kiekvienam 

nuomininkui turi tvarkyti apskaitą, kurioje turi pažymėti kiekvieną mėnesį daromus nuomotų 

patalpų vertės atskaitymus, ir galutinį įvykdymą nurodyti valstybės garantijų apskaitos žurnale. 

Pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 18 d. 

įsakymą Nr. ĮS-1000 „Dėl pavedimo Finansų ir biudžeto skyriui“ buvo pavęsta 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, tačiau ši tvarka nebuvo 

parengta. Šis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas neįgyvendintas. 

2011 m. ir 2012 m. tikrinimo rekomendacijos buvo įvykdytos: per daug pervesta suma 46,92 

ir 441,39 Lt, iš viso 488,31 Lt buvo atskaityta iš 2013 m. pervestos sumos. 

Išvada 

Kauno rajono savivaldybės administracija kartu su SBĮ Kontrolės ir audito tarnyba 

atsakingai sprendžia valstybės garantijų turėtojų iš grąžintinų namų patalpų nuomos priskaitymo ir 

atskaitymo į Gyvenamųjų patalpų remonto fondo sąskaitą klausimą. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė      Vida Marta Kruopienė 

Vyr. specialistė       Nijolė Tamašauskaitė 
 
 


