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ĮŽANGA 
 

Ribotos apimties  auditas atliktas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos 2012 metų veiklos planu1, vykdant Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 2012 

m. rugsėjo 24 d. pavedimą Nr. 1-24. Auditą atliko kontrolieriaus pavaduotoja Marija Pasiaurienė. 

Audituotas subjektas – Kauno r. savivaldybės administracija (toliau tekste Administracija), 

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

juridinis asmuo, kurio teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga.  Steigėjas – Kauno rajono 

savivaldybė. 

Audituojamas laikotarpis – 2012 metai.  

Audituotu laikotarpiu Administracijai vadovavo direktorius Ričardas Pudževelis. Apskaitą 

tvarkė Administracijos buhalterinės apskaitos skyrius, skyriaus vedėja buvo Margarita Venslovienė. 

Turto administravimo programos koordinatorius Ekonomikos kyriaus vedėjas Artūras Pupalė. 

Audito tikslas: įvertinti, ar: 

 * naudojant Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, taip pat iš valstybės 

patikėjimo teise bei panaudos pagrindais gautą turtą, turto administravimas pagal administravimo 

kryptis efektyvus ir racionaliai pagrįstas, skirtos lėšos panaudotos pagal jų tikslinę paskirtį; 

 * siekiama ir kokiais būdais pagerinti gyvenamojo ir socialinio būsto kokybę; 

 * plečiamas socialinio būsto fondas. Atkreipti dėmesį į būsto fondui pirkti skirtų valstybės 

biudžeto lėšų panaudojimą. 

Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus. 

 
AUDITO APIMTIS IR METODAI  

Ribotos apimties audito metu vertinome 2012 metų Turto administravimo programos 

įgyvendinimą ir jai skirtus finansavimo šaltinius. Turto administravimo programos ataskaitų 

rinkinio Buhalterinės apskaitos skyrius nerengia. Iš apskaitos programos išimta 2012-09-30 būklei 

Turto administravimo programos ataskaita netiksli, tolesnis ataskaitų vertinimas netikslingas.  

Turto administravimo programos finansavimas numatytas iš Savivaldybės biudžeto (100 

tūkst. Lt), Privatizavimo fondo (180 tūkst. Lt), valstybės biudžeto (259 tūkst. Lt)  ir kitų lėšų. 

Auditas atliktas siekiant užtikrinti, kad lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama 

jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, 

kad mes netikrinome 100 % ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių. 

Audito metu mes nevertinome vidaus kontrolės pasitikėjimo lygio. Audito įrodymai gauti 

atlikus didelės apimties pagrindines procedūras. Taip pat buvo vertinama, kaip audituojamas 

subjektas laikėsi įstatymų ir kitų teisės aktų. 
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Įvertinus planavimo metu nustatytą riziką, pasirinkta Savivaldybės socialinio būsto 

administravimo sritis, kurioje buvo atliktos pagrindinės procedūros. Pakankamiems, patikimiems, 

tinkamiems ir racionaliems audito įrodymams gauti, atsižvelgiant į audito tikslus, naudotos 

Valstybinio audito reikalavimuose patvirtintos audito procedūros: perskaičiavimas (matematinio 

tikslumo patikrinimas), paklausimas (klausimų pateikimas ir atsakymų į juos gavimas), tikrinimas 

(dokumentų, turto ir kt.), analitinės ir kitos audito procedūros. 

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus2 ir remiantis sukaupta audito 

patirtimi. Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai nuomonei pareikšti. 

 
 

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS  

 

1. Dėl turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo efektyvumo  

Turto administravimo programos tikslas – užtikrinti efektyvų Savivaldybės turto naudojimą. 

Tikslo įgyvendinimui suformuoti uždaviniai: Rengti nekilnojamojo turto ir žemės sklypų 

kadastrinius matavimus bei tvarkyti turto registrą ir Užtikrinti Savivaldybės socialinio būsto fondo 

plėtrą rajone. Uždaviniams įgyvendinti numatytos priemonės: 

 * Savivaldybei priklausančio turto privatizavimas; 

 * bešeimininkio turto įteisinimas Savivaldybės vardu; 

 * Savivaldybės socialinio būsto modernizavimas ir plėtra; 

 * Savivaldybės socialinio būsto būklės gerinimas. 

Pažymėtina, kad nėra numatyta priemonė dėl Savivaldybės funkcijoms vykdyti nereikalingo 

turto efektyvaus panaudojimo.  

Tikslu sukurti racionalų turto valdymo mechanizmą Tarybos sprendimais patvirtinti tvarkų 

aprašai: Kauno r. savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir 

jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo; Savivaldybės turto privatizavimo komisijos nuostatai; 

Savivaldybės turto nuomos; Bešeimininkio turto apskaitymo ir perėmimo savivaldybės nuosavybėn; 

Savivaldybės socialinio būsto nuomos; Savivaldybės materialiojo turto (išskyrus gyvenamąsias 

patalpas, mokyklų valgyklas, vandens telkinius ir melioracijos įrenginius) nuomos konkurso; 

Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais; Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti 

ir disponuoti juo patikėjimo teise. Tvarkų aprašai nuolat tikslinami, tobulinami. Pažymėtina, kad nei 

paminėtuose tvarkų aprašuose, nei Buhalterinės apskaitos vadove, nei Įsakyme dėl Kauno r. 

                                                                                                                                                                  
1 Savivaldybės kontrolieriaus 2011-11-22 įsakymas Nr.1-31 
2 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ 
(su pakeitimais).  
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savivaldybės administracijos vidaus kontrolės užtikrinimo nėra nustatyta informacijos apie turtą 

kaupimo, perdavimo, apibendrinimo tvarka.  

Ekonomikos skyrius nurodo, kad turto poreikis nustatomas pagal Administracijai pateiktus 

Savivaldybės administracijos padalinių ir įstaigų prašymus. Tarnybos nuomone kasmet planuoti 

turto poreikį pagal padalinių ir įstaigų prašymus ne pakankamai racionalu. 

Savivaldybės Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos apraše turto valdytojai apie nereikalingą, netinkamą 

naudoti turtą nėra įpareigoti pateikti informaciją, nenustatytas netinkamo turto nurašymo terminas. 

Ko pasėkoje:  

* nebetinkamas naudoti turtas savalaikiai nenurašomas ir finansinėse ataskaitose 

pateikiama netiksli informacija apie Savivaldybės turtą; 

* Ekonomikos skyriui nepateikiama informacija apie funkcijoms vykdyti nereikalingą 

turtą (patalpas) ir tuo neužtikrinamas efektyvus turto naudojimas; 

* Aprašo 18 p. nurodyta, kad „pripažinto nereikalingu arba netinkamu ... turto 

nurašymą ir jo likvidavimą įformina Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus, 

Savivaldybės įstaigų vadovų paskirti asmenys...“, tačiau nenurodyta paskirti atsakingus asmenis, 

kurie siektų, kad nereikalingo turto įstaigose nebūtų. 

Taryba 2013-10-24 sprendimu Nr. TS-394 patvirtino Kauno rajono savivaldybės turto 

nuomos tvarkos aprašą (nauja redakcija), kuriuo nustatyta, kad Savivaldybės turtas Tarybos 

sprendimu gali būti išnuomotas ne ilgesniam kaip 50 metų laikotarpiui, Administracijos direktoriaus 

sprendimu – 20 metų (ankstesnėje redakcijoje buvo iki 10 metų). Atkreiptinas dėmesys, kad yra 

sutarčių, kuriomis patalpos išnuomotos neterminuotai. Pvz.: P. Dovydaičio vidurinės mokyklos 

2000-12-01 sutartis su UAB „Lietuvos telekomas“. 

Savivaldybėje funkcijoms vykdyti nenaudojama daugiau kaip 22310 m2 patalpų: 

* Administracija, administracijos padaliniai, Savivaldybės biudžetinės įstaigos yra 

išnuomojusios apie 6500 m2 patalpų nereikalingų funkcijoms vykdyti. Pagal nuomos sutartis 

nuomos mokesčio 2012 m. priskaityta apie 260 tūkst. Lt, gauta – 276,6 tūkst. Lt. Dalis išnuomotų 

patalpų įrašytos į privatizuojamų objektų sąrašą. 

 * apie 4030 m2 patalpų panaudos pagrindais perduota viešosioms įstaigoms (slaugos 

namams), Kauno apskrities vyr. policijos komisariatui, labdaros ir paramos fondui, bendruomenių 

centrams, politinėms partijoms ir kita. 

* apie 11780 m2 patalpų bei pastatų visiškai nenaudojama (nereikalinga). Dalis iš jų 

nenaudojama eilę metų, dėl jų tolimesnio panaudojimo sprendimai nepriimti. Pvz. Saulės g. 48A, 

Linksmakalnis, DRP; pastatas-siurblinė Žirgyno g. 1, Pociūnų k.; pastatas-mokykla Eigirgalos k., 
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417,77 m2; mokyklos dirbtuvės J. Janonio g. 41, Kačerginė, 94,18 m2 ir kita. Dėl dalies patalpų 

skelbiami patalpų nuomos konkursai.   

 Pažymėtina, kad Ekonomikos skyriuje sukaupta ne visa informacija apie nenaudojamas 

patalpas. Pvz. Ežero g. 1, Kaune, patalpos Rokų seniūnijos pastate ir kita.  

Ekonomikos skyrius nurodo, kad nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidų apskaičiavimo 

tvarka nustatyta Administracijos direktoriaus 2010-12-17 įsakymu Nr. ĮS-1979 patvirtintame Kauno 

rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos vadove. Skyrius pateikia informaciją, kad Savivaldybės 

funkcijoms vykdyti nereikalingam turtui išlaikyti išlaidų patiria tik vieno objekto (patalpų Merkio g. 

1, Lapių mstl.) šildymui, vidutiniškai 4524 Lt per metus. Administracijos buhalterinės apskaitos 

skyrius, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija, kitų įstaigų buhalterijos 

netvarko (neapskaičiouja) nekilnojamojo turto administravimo, išlaikymo išlaidų, kadangi nėra 

patvirtinto tvarkos aprašo, kuriame būtų nurodyta, kurios ir kokia apimtimi, išlaidos (darbo 

užmokesčiui, patalpų šildymui, teritorijos priežiūrai ir kita) priskiriamos nekilnojamojo turto 

išlaikymo išlaidoms. Tai reiškia, kad nekilnojamojo turto ( tiek naudojamo, tiek nereikalingo 

(nenaudojamo) funkcijoms vykdyti) administravimo bei išlaikymo išlaidos Savivaldybėje nėra 

apskaičiuojamos, apibendrinta informacija apie nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidas nekaupiama. 

Savivaldybė yra išsinuomojusi 713,71 m2 patalpų. Patalpas nuomojasi: Akademijos, 

Alšėnų ir Kačerginės seniūnijos, Mastaičių pagrindinė mokykla valgyklos patalpas ir Kauno rajono 

TIC. Patalpų nuomos kaina už kvadratinį metrą mėnesiui atitinka vidutinę nuomojamų patalpų 

kitiems subjektams nuomos kainą (ne visas kainas galėjome palyginti, kadangi Karmėlavoje, 

Kačerginėje nesame išnuomoję jokių patalpų). 

Audito metu Ekonomikos sk. gavo keturis pasiūlymus dėl funkcijoms vykdyti nereikalingo 

turto galimo panaudojimo. Tik vienas iš minimų objektų (pastatas J. Janonio g. 46, Kačerginė) 

nurodytas Savivaldybės funkcijoms vykdyti nereikalingo turto sąraše, įrašytas į privatizuojamų 

objektų sąrašą. Kiti (pastatą sandėlį-šaudyklą Babtų gimnazija siūlo nugriauti; Domeikavos 

gimnazija buvusio Eigirgalos skyriaus patalpas siūlo vaikų darželiui, dienos centrui, butams įrengti; 

Ilgakiemio kultūros centrui nereikalingi kabinetai, 159,68 m2) nereikalingo (nenaudojamo) turto 

sąraše neįrašyti.  

 Kauno rajono valdyba 1998-08-17 sprendimu Nr. 304 patvirtino valstybės išperkamų ir 

neprivatizuojamų žemės, miškų ir vandens telkinių plotus. Tarybos sprendimais (2004-03-25 Nr. 

54, 2007-01-31 Nr. TS-18, 2007-06-22 Nr. TS-113, 2007-11-22 Nr. TS-232, 2008-01-24 Nr. TS-36, 

2008-04-24 Nr. TS-157, 2008-10-23 Nr. TS-344, 2009-01-29 Nr. TS-31, 2009-02-26 Nr. TS-67, 

2009-06-25 TS-252, 2009-10-22 Nr. TS-389, 2009-12-17 Nr. TS-477, 2010-08-26 Nr. TS-288, 

2010-11-25 Nr. TS-459, 2011-03-03 Nr. TS-92, 2011-06-30 Nr. TS-139, 2011-08-25 Nr. TS-191, 

2011-10-27 Nr. TS-300, 2012-01-26 Nr. TS-38, 2012-03-29 Nr. TS-154, 2012-04-26 Nr. TS-196, 
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2012-05-24 Nr. TS-231, 2012-06-28 Nr. TS-268, 2012-09-20 Nr. TS-348) visuomenės poreikiams 

būtinų sklypų sąrašas buvo tikslinamas.   

Tarybos (Valdybos) sprendimais nuspręsta siūlyti Kauno apskrities viršininkui pripažinti 

būtinais visuomenės poreikiams sklypus, esančius Kauno rajono laisvoje valstybinio fondo žemėje 

ir miškuose (be sklypų apie pastatus, kapinių, vandentvarkos objektų), ir įtraukti į neprivatizuotinų 

sklypų sąrašą daugiau kaip 300 žemės sklypų. Daugiau kaip 70 sklypų naudojimas įteisintas 

panaudos sutartimis, kurios užregistruotos viešajame registre. Įteisinimo procedūros pradėtos 

(atlikti kadastriniai matavimai, rengiami detalieji planai) apie 90 sklypų. Kitų sklypų įteisinimo 

procedūros nepradėtos. 2012 m. pasirašytos 24 panaudos sutartys.  

Atkreipiame dėmesį, kad Babtų, Čekiškės, Neveronių, Užliedžių, Vilkijos apyl. seniūnijos 

panaudos sutartimis dar neįteisino nei vieno sklypo būtino visuomenės poreikiams. Tarybos 

sprendimų „Dėl sklypų pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams, jų įtraukimo į 

neprivatizuotinų sklypų sąrašus“ punkto „Įgalioti Administraciją atlikti visus veiksmus, susijusius 

su visuomenei būtinų sklypų suformavimu, taip pat Savivaldybės valdymo ir naudojimo teisės 

įgijimu į juos“ vykdymas nepagrįstai užtęstas. Atsiranda didelė rizika Savivaldybei prarasti 

galimybę į sklypų valdymo ir naudojimo teisės įgijimą.  

Pažymėtina, kad yra atvejų, kai sklypai, numatyti kaip būtini visuomenės poreikiams, 

grąžinti buvusiems savininkams (Akademijos sen., Domeikavos sen.), kai kurie sklypai priskirti 

kitoms institucijoms (Raudondvario sen.), tikslinga įvertinti, ar buvusių sąvartynų sklypai (Čekiškės 

sen., Užliedžių sen.) reikalingi visuomenės poreikiams, dalį sklypų, numatytų visuomenės 

poreikiams, sunku identifikuoti, kadangi Tarybos sprendimuose netiksliai nurodytas adresas, 

nepateikta schema (Karmėlavos sen., Vilkijos sen. ir kt.), įteisintų sklypų plotai ne visada atitinka 

numatytus (yra ženkliai mažesni) Tarybos sprendimuose (Lapių sen., Ringaudų sen.). 

 Kauno rajono savivaldybės teritorijoje yra 108 kapinės ir senkapiai. Kapinių ir senkapių 

žemės sklypų įteisinimo procesas vyksta: 52 kapinių  sklypų naudojimas įteisintas – pasirašytos 

panaudos sutartys, įteisinimo procedūros pradėtos dar apie 20 kapinių sklypų. 

 

IŠVADA. Kontrolės sistema turto valdymo srityje patikimai neveikia. 

Savivaldybėje nenustatyta nekilnojamojo turto administravimo, išlaikymo išlaidų 

apskaičiavimo tvarka. 

Ekonomikos skyrius disponuoja ne visa informacija apie Savivaldybės turtą, 

Savivaldybės funkcijoms vykdyti nereikalingą (nenaudojamą) turtą, turto valdytojai 

neskatinami teikti siūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo. 

Kauno rajono savivaldybėje sklypų būtinų visuomenės poreikiams naudojimo 

įteisinimas nepagrįstai užtęstas. Iš to kyla rizika Savivaldybei prarasti galimybę į sklypų 
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valdymo ir naudojimo teisės įgijimą, pasitaiko atvejų kai sumažinamas sklypo plotas.  

Ne visas Savivaldybės turtas naudojamas efektyviai: privatizuoti numatytas 

turtas labai ilgai neparduodamas, dėl dalies Savivaldybės funkcijoms nereikalingų 

(nenaudojamų) pastatų (patalpų) panaudojimo eilę metų nepriimti sprendimai.      

Informacijos stoka apie turimą Savivaldybės turtą stabdo turto nuomos, 

suteikimo panaudos pagrindais, perdavimo, privatizavimo klausimų sprendimą. Svarbu 

įpareigoti asignavimų valdytojus, kurie valdo Savivaldybės turtą patikėjimo teise, 

organizuoti neįteisinto turto kadastrinius matavimus ir atlikti teisinę registraciją, 

organizuoti bešeimininkio turto teisinę registraciją Savivaldybės vardu. 

 

 

2. Dėl Savivaldybės socialinio būsto administravimo 

 

 Savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas patvirtintas Tarybos 2008-11-20 

sprendimu Nr. TS-367. Taryba 2011-04-07 sprendimu Nr. TS-128 patvirtino Savivaldybės 

socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo3 naują redakciją. Taryba 2012-08-30 sprendimu Nr. TS-312 

patvirtino savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo priedą (Savivaldybės socialinio 

būsto fondo gyvenamosios patalpos nuomos Sutartį) nauja redakcija.  

Kauno rajono šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai 2012 metams 

patvirtinti Administracijos direktoriaus įsakymais: 2011-12-23 Nr. ĮS-2174, 2012-06-29 Nr. ĮS-

1124, 2012-12-31 Nr. ĮS-2148. Sąrašuose atitinkamai buvo įrašyta šeimų ir asmenų: 524, 538, 545. 

Patvirtinti šeši sąrašai: jaunų šeimų, šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, buvusių našlaičių ar be 

tėvų globos likusių asmenų, neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalių asmenų, bendrasis, 

socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą.   

 Gyvenamosios patalpos suteiktos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus: 

1. Soc. būstas Parko g. 5-4, Bubių k., Batniavos sen.  

* Administracijos direktoriaus 2008-02-07 įsakymu Nr. ĮS-205 suteiktas V. Šmitui 

(pasirašyta 2008-02-21 Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartis 

Nr. 22). 

* 2008 m. (vasarą) V. Šmitas butą pernuomojo (užleido) G. Žilinskui. 

* Batniavos seniūnas nekontroliavo, ar nuomininkas gyvenamąsias patalpas naudoja pagal 

paskirtį (sutarties 6.1 p.). 

                                                 
3 Tarybos 2011-04-07 sprendimas Nr. TS-128 Dėl Savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo pakeitimo 
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* G. Žilinsko prašymas suteikti socialinį būstą Savivaldybėje gautas 2011-12-12 Nr. GD-

4424; Prašymas įrašyti į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą (bendrąjį) 

Savivaldybėje užregistruotas 2011-12-16 Nr. 703; 

* į Administracijos direktoriaus 2011-12-23 įsakymu Nr. ĮS-2174  patvirtintus Kauno 

rajono šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus G. Žilinskas nebuvo įrašytas. 

 * Komisijai pritarus, Administracijos direktoriaus 2012-01-03 įsakymu Nr. ĮS-07 socialinis 

būstas Parko g. 5-4, Bubiai išnuomotas G. Žilinskui. 

 Socialinis būstas turi būti siūlomas ir suteikiamas eilės tvarka.                      

 2. Komisijai pritarus, socialinis būstas Čekiškės g. 120-9, Vilkija, 64,66 kv. m, 3 kambarių 

Administracijos direktoriaus 2012-05-04 įsakymu Nr. ĮS-738 išnuomotas L. Kiupelienei iki bus 

išspręstas klausimas dėl patalpų nuomos su P. Mackialo. 

Butas P. Mackialo išnuomotas direktoriaus 2005-12-02 įsakymu Nr. ĮS-1701. Pagal 

pateiktus dokumentus nuo 2007 ar 2008 m. P. Mackialo butą užleido (pernuomojo) L. Kiupelienei. 

Vilkijos seniūnas nekontroliavo, ar nuomininkas gyvenamąsias patalpas naudoja pagal 

paskirtį (sutarties 6.1 p.). Seniūno 2012-04-18 raštas Nr. SD-127, kad P. Mackialo bute negyvena. 

Pritarus komisijai, Administracijos direktorius 2012-12-11 įsakymu Nr. ĮS-2038 leido L. 

Kiupelienei pakeisti socialinį būstą iš Čekiškės 120-9, Vilkija, 3 kambarių, 64,66 kv.m  į Čekiškės 

120-1, Vilkija, 2 kambarių, 51,85 kv. m. 

L. Kiupelienė į jaunų šeimų sąrašą įrašyta 74 numeriu, 3 asmenų šeima.  

 Socialinis būstas turi būti siūlomas ir suteikiamas eilės tvarka.                      

3. Pritarus komisijai, Administracijos direktorius, vadovaudamasis Savivaldybės socialinio 

būsto nuomos tvarkos aprašo3 29 p., 2012-05-31 įsakymu Nr. ĮS-913 išnuomojo šešių asmenų (4 

nepilnamečiai) L. Žemaitienės šeimai 40,69 kv.m socialinį būstą Kairiūkščio k. Rokų sen. 

40,69 kv.m socialinis būstas Kairiūkščio k. Rokų sen 2002 m. išnuomotas A. Frolovui. 

Prieš šešerius metus A. Frolovas pernuomojo butą L. Žemaitienės šeimai.  

Rokų seniūnas nekontroliavo, ar nuomininkas gyvenamąsias patalpas naudoja pagal 

paskirtį (sutarties 6.1 p.). Nėra dokumentų, kur būtų užfiksuota, kad būste gyvena Žemaičių šeima. 

Į Savivaldybės šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus L. Žemaitienės 

šeima neįrašyta. 

 Savivaldybės tinklapyje apie socialinio būsto skyrimą L. Žemaitienės šeimai nepaskelbta.  

Pažymėtina, kad vadovaujantis Įstatymo5 11 str. 6 dalies ir aprašo3 29 p. nurodo, kad 

socialinis būstas gali būti išnuomotas Administracijos direktoriaus įsakymu ir neįrašytoms į sąrašus  

... šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vaikų … 

 4. Pritarus komisijai, Administracijos direktorius 2012-08-03 įsakymu Nr. ĮS-1301 R. 

Burneikytės 4 asmenų šeimai vieneriems metams išnuomojo 15,50 kv.m butą Parko 5-3, Bubiai.  
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 R. Burneikytė prašymą įrašyti į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą 

pateikė 2012-07-23 (jaunų šeimų). 

 Būstas turi būti siūlomas ir suteikiamas eilės tvarka. 

 5. Pritarus komisijai, Administracijos direktorius 2012-08-21 įsakymu Nr. ĮS-1363 D. 

Rodavičienės penkių asmenų šeimai leido keisti 41,39 kv.m 2 kambarių butą iš Sodų 5-1, 

Linksmakalnis į 62,24 kv. m 3 kambarių butą Sodų 5-15, Linksmakalnis. D. Rodavičienės šeima į 

būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto pagerinimą, sąrašą neįrašyta. 

 Būstas turi būti siūlomas ir suteikiamas eilės tvarka. 

6. Komisija priėmė sprendimą „Pritarti J. Bukausko prašymui perrašyti nuomos sutartį 

Vasario 16-osios 13-35, Teleičių k., Garliavos apyl. jo vardu.“ 

 Komisijos 2011-12-22 protokole Nr. 4 neaptartos J. Bukausko šeimos pajamos per 

paskutinius 12 mėnesių ir turimas turtas. 

Pagal pateiktas šeimos narių Metines gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaracijas 

šeimos turimas turtas 21000 Lt, gautos pajamos per paskutinių 12 mėn. – apie 50000 Lt.  

Vadovaujantis Vyriausybės 2003-05-28 nutarimu4 Nr. 670, Valstybės paramos būstui 

įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo5 8 straipsnio 1 ir 

2 dalyse nurodytų šeimų ir asmenų Gyventojų turto deklaravimo įstatymo6 nustatyta tvarka 

deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo 

įrašyti į atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą pateikimo dieną ir prieš 

savivaldybės socialinio būsto suteikimą arba prieš socialinio būsto sąlygų pagerinimą neturi viršyti 

šių didžiausių dydžių: Kauno ir Klaipėdos rajonų savivaldybėse, grynosios metinės pajamos – 

26400 litų ir turtas – 58500 Lt.  

 Administracijos direktoriaus 2012-01-03 įsakymu Nr. ĮS-05 J. Bukauskas pripažintas 3 

kambarių 60,43 kv.m gyvenamųjų patalpų Kauno r. sav., Garliavos sen., Vasario 16-osios 13-35 

pagrindiniu nuomininku, šeimoje 3 asmenys. 

7. Pritarus komisijai, Administracijos direktoriaus 2012-01-03 įsakymu Nr. ĮS-06 R. 

Mizerevičius pripažintas 2 kambarių 56,37 kv.m gyvenamųjų patalpų – 3-iojo buto Kauno r. sav., 

Babtų sen., Urniežių k. pagrindiniu nuomininku. Vienam asmeniui išnuomojo 2 kambarių 56,37 kv. 

m socialinį būstą. Vadovaujantis Įstatymo4 9 str. nuostatomis socialinio būsto naudingasis plotas, 

tenkantis vienam asmeniui, neturi viršyti 14 kv. m.  

 8. Pritarus komisijai, Administracijos direktorius 2012-06-27 įsakymu Nr. ĮS-1109 G. 

Grigorjevą pripažino 49,98 kv.m, 3 kambarių socialinio būsto Vilniaus 1-30, Karmėlavos II k., 

                                                 
4 LRV 2003-05-28 nutarimas Nr. 670 Dėl metinių pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į savivaldybės 
socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, nustatymo 
5 Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti 
(modernizuoti) 1992-04-07 įstatymas Nr. I-2455 
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pagrindine nuomininke. Vienam asmeniui išnuomotas trijų kambarių 49,98 kv. m socialinis būstas. 

Nesilaikė įstatymo5 9 str. ir Tarybos patvirtinto Tvarkos aprašo3 reikalavimų. 

 9. Pritarus komisijai, Administracijos direktorius 2012-09-17 įsakymu Nr. ĮS-1531 

pripažino P. Abrutį 75,57 kv.m, 2 kambarių socialinio būsto Kikonių k. 6, Babtų sen. pagrindiniu 

nuomininku. Vienam asmeniui išnuomotas dviejų kambarių 75,57 kv. m socialinis būstas. Nesilaikė 

įstatymo5 9 str. ir Tarybos patvirtinto Tvarkos aprašo3 reikalavimų. 

 10. Pritarus komisijai, Administracijos direktorius 2012-11-07 įsakymu Nr. ĮS-1829 

pripažino S. Ruzgą 47,63 kv.m 2 kambarių socialinio būsto Vilkėnų k., Babtų sen.  pagrindiniu 

nuomininku. Vienam asmeniui išnuomotas dviejų kambarių 47,63 kv. m socialinis būstas. Nesilaikė 

įstatymo5 9 str. ir Tarybos patvirtinto Tvarkos aprašo3 reikalavimų. 

11. Pritarus komisijai, S. Žilinskienės septynių asmenų šeimai administracijos direktorius 

2012-06-08 įsakymu Nr. ĮS-979 išnuomojo 23,75 kv.m socialinį būstą Parko 5-10, Bubių k. Vienam 

asmeniui tenka 3,4 kv.m. 

Savivaldybės tinklapyje apie socialinio būsto skyrimą S. Žilinskienės šeimai nepaskelbta: 

nesilaikė Įstatymo5 11 str. 6 d. ir Tarybos patvirtinto Tvarkos aprašo3 29 p. reikalavimų. 

 12. Socialinio būsto Parko g. 5-2, Bubių k., Batniavos sen., nuomininkė J. Vaitkienė bute 

negyvena, yra nuomos mokesčio įsiskolinimas, rengiami dokumentai jos iškeldinimui. Į butą 

savavališkai įsikėlė J. Vaitkienės dukra su trim mažamečiais vaikais ir sugyventiniu. 

 

IŠVADA. Pasitaikė atvejų, kai Savivaldybės socialinis būstas išnuomotas 

nesilaikant teisės aktų, reglamentuojančių socialinio būsto nuomą, reikalavimų. 

Komisija būsto problemoms spręsti neturėjo teisinio pagrindo siūlyti Administracijos 

direktoriui išnuomoti socialinį būstą nesilaikant Tarybos patvirtintų socialinio būsto 

skyrimo prioritetų ir aplenkiant kitas šeimas ir asmenis įrašytus į teisę turinčių į socialinį 

būstą sąrašus. 

Pasitaiko atvejų, kai socialiniame būste gyvena ne tas asmuo, kuriam būstas 

išnuomotas. 

Nepakankama seniūnų kontrolė dėl socialinio būsto nuomos sutartyse numatytų 

sąlygų vykdymo. 

Tarnybos nuomone tikslinga pasinaudoti kai kurių savivaldybių (Klaipėdos 

miesto, Jonavos rajono) patirtimi, kurios su socialinio būsto nuomininkais sudaro 

terminuotas nuomos sutartis, kadangi suteikiant galimybę neribotą laiką nuomotis 

Savivaldybės būstą ir naudotis valstybės parama, yra neracionaliai naudojamas 

                                                                                                                                                                  
6 Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo 1996-05-16 įstatymas Nr. I-1338 
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Savivaldybės turtas, bet ir sumažinamos galimybės socialinį būstą išsinuomoti eilėje 

laukiantiems asmenims (šeimoms), kuriems iš tikrųjų jo reikia. Valstybės parama nėra 

efektyvi ir teisinga, nes ja naudojasi asmenys (šeimos), kuriems ji nėra būtina.  

 

 Administracijos direktorius 2011-12-30  įsakymu  Nr. ĮS-2228  patvirtino Savivaldybės 

socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir 

naudojimo tvarkos aprašą. Nuomos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir naudojimo tvarkos 

aprašas įsigaliojo nuo 2012-01-01. Aprašo3 11 p. nustato, kad nuomos mokesčio surinkimą 

kontroliuoja seniūnai. Nuomininkui nemokant patalpų nuomos mokesčio daugiau kaip 6 mėnesius, 

seniūnas teikia Teisės skyriui dokumentais pagrįstą siūlymą inicijuoti nuomos sutarties nutraukimą 

ir apie tai informuoja Ekonomikos skyrių. 

 Apskaitos duomenys apie nuomos mokesčio apskaičiavimą, surinkimą ir skolos dydį 

pateikti lentelėje. 

 

Metai  Nuomos 

mokesčio skola 

metų pradžioje, 

Lt 

Priskaičiuota 

nuomos mokesčio 

per metus, Lt 

Surinkta 

nuomos 

mokesčio per 

metus, Lt 

Nuomos 

mokesčio skola 

metų pabaigoje, 

Lt 

Pastabos  

2011 25302,71 44805,64 46994,6 23113,75 Skola sumažėjo 

2188,96 Lt 

2012 23113,75 154616,29 131065,23 46664,81 Skola išaugo 

23551,06 Lt 

 

Apie 80 nuomininkų, arba apie 15 proc. visų nuomininkų, skolingi už 6 ir daugiau 

mėnesių, 16 nuomininkų skolingi daugiau kaip už dvejus metus, 30 – daugiau kaip už metus.  

Bendra socialinio būsto nuomos mokesčio skolos suma 2012 m. pabaigoje 46664,81 Lt, per metus 

skola išaugo 23551,06 Lt.  

 Akademijos, Alšėnų, Kulautuvos, Linksmakalnio, Taurakiemio seniūnijose socialinio 

būsto nuomininkai nuomos mokesčio skolos už 6 ir daugiau mėnesių neturi. Zapyškio ir Kačerginės 

seniūnijose socialinio būsto  nėra.  

 Mirusių nuomininkų (5 asmenys) likusi nuomos mokesčio skola 2058,82  Lt: 

- Alšėnų seniūnija – 994,29 Lt .  

- Čekiškės seniūnija – 823,2 Lt. 2012-07-24 raštu Nr. 3-228 kreipėsi į Administracijos 

direktorių dėl skolos pripažinimo beviltiška ir jos nurašymo.   

- Garliavos apyl. seniūnija – 71,72 Lt; 

- Raudondvario seniūnija – 47 Lt; 
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- Vandžiogalos seniūnija – 122,61 Lt.  

Iškeldintų bei esančių įkalinimo įstaigoje asmenų skola:  

- Babtų sen., G. Jucevičienė, iškeldinta 2013-03-07, skola 1469,28 Lt. Priteistas skolos 

dydis 1075,20 Lt; 

- Garliavos sen.,  A. Drulia skola 121,98 Lt, priteisti delspinigiai; 

- Ringaudų sen., V. Daniauskas skola 312,48 Lt 

Rengiami ieškiniai teismui dėl skolos priteisimo ar iškeldinimo: 

- Čekiškės sen., V. Kaškauskienės skola 1888,7 Lt, A. Vaičiulio – 1665,10 Lt; 

 - Rokų sen., N. Pokštienės skola 265,56 Lt; 

Leista privatizuoti socialinį būstą nesumokėjus nuomos mokesčio: 4 nuomininkams 

Karmėlavos seniūnijoje, skolos suma 909,19 Lt, Lapių seniūnijoje, skola 288 Lt. 

  

IŠVADA.  Dalis socialinio būsto nuomininkų nesilaiko Savivaldybės socialinio 

būsto fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutarties 2 p. reikalavimo kiekvieną mėnesį 

mokėti nuomos mokestį. Seniūnijų specialistai, kuriems pavesta tvarkyti nuomos 

mokesčio apskaitą, nesilaiko Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos 

nuomos sutarties 2 p. reikalavimo už pavėluotai sumokėtą nuomos mokestį skaičiuoti 

0,05 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.  

             Ne visi seniūnai skiria pakankamai dėmesio nuomos mokesčio už socialinį būstą 

surinkimui, nesivadovauja Savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo 26 p. – 

seniūnija, kurioje yra socialinio būsto fondo nuomininkų įsiskolinusių už nuomą daugiau 

kaip 6 mėnesius teikia Savivaldybės administracijos Teisės skyriui siūlymą su visais 

dokumentais keldinti nuomininkus iš užimamų gyvenamųjų patalpų ir apie tai informuoti 

Ekonomikos skyrių. Tuo pačiu Savivaldybė nepasinaudoja Civilinio kodekso 6.611 

straipsnio galimybe, kad nuomininkai gali būti iškeldinami iš gyvenamųjų patalpų 

nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, nutraukus nuomos sutartį, jeigu nesilaiko jos 

sąlygų: ne mažiau kaip tris mėnesius (jeigu nuomos sutartis nenustato ilgesnio termino) 

nemoka buto nuompinigių arba mokesčių už komunalines paslaugas, ardo ir gadina 

gyvenamąją patalpą, netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas gyventi kitiems kartu 

su jais gyvenantiems arba greta jų gyvenantiems asmenims.   

 

 

Savivaldybės socialinio būsto fonde 2012 m. pabaigoje buvo apskaityta 580 gyvenamųjų 

patalpų, iš kurių apie 20 nebetinkamos gyventi, apie 100 – prastos būklės, daugiau kaip 75 – 

nusidėvėjimas didesnis kaip 60 proc. Seniūnijų inventorizacijos aprašuose įrašyta 494 socialinio 
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būsto turto vienetai. Skirtumas (86 butai) atsiranda dėl to, kad dalis socialinių būstų buhalterinėje 

apskaitoje užregistruoti ne kaip atskiras turto vienetas. Dalis socialinio būstų netinkamai 

užregistruoti viešajame registre: užregistruotas pastatas, o ne atskiri būstai.   

Seniūnijose Inventorizacija 2012 m. finansinei atskaitomybei atlikta nesilaikant 

Inventorizacijos taisyklių7 nuostatų: surašytas vienas ilgalaikio turto inventorizavimo aprašas, 

kuriame surašytas visas ilgalaikis turtas: ir Savivaldybės ir valstybės, valdomas patikėjimo teise ir 

naudojamas panaudos pagrindais ir kt, aprašuose nurodyti kai kurių  inventorizuojamų objektų 

pavadinimai nesuteikia visos informacijos, kad turto vienetas būtų patikimai atpažįstamas, 

nesudaryti aprašai pagal buhalterinės apskaitos sąskaitas, turto buvimo vietą, panaudai gautą turtą, 

nėra pastabų dėl tolesnio turto naudojimo (labai prastos būklės būstai, dalis jau kuris laikas stovi 

nebenaudojami pagal paskirtį) ir kita. 

Gyvenamu namu, 47,11 kv.m (buvusi klebonijos klėtis), su priklausiniais Pažėrų k. Alšėnų 

seniūnijoje naudojasi Pažėrų religinė bendruomenė. Kauno rajono liaudies deputatų tarybos 

vykdomasis komitetas 1990-02-22 sprendimu Nr. 26 įpareigojo Švietimo skyriaus vedėją V. 

Čepulionį iki 1990-06-01 sugrąžinti Pažėrų religinei bendruomenei buvusį klebonijos pastatą. 

Tačiau Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pažymėjime Registro 

Nr. 20/173771 nurodyta, kad minėti pastatai (gyvenamasis namas su priklausiniais) nuosavybės 

teise priklauso Kauno rajono savivaldybės tarybai. Pažymėtina, kad priklausiniai šiuo metu  yra 

sunykę (neišlikę). Pažėrų religinei bendruomenei leidimas naudotis gyvenamu namu (buvusi 

klebonijos klėtis) jokiais dokumentais neįteisintas. 

 Kauno r. savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimu Nr. TS-118 leista nurašyti pripažintą 

netinkamu naudoti nekilnojamąjį turtą ir Vilkijos apylinkių seniūnas įgaliotas išregistruoti iš 

Nekilnojamojo turto registro ir nugriauti 4-ių butų gyvenamąjį namą su priklausiniais Raubatonių 

k., Vilkijos apyl. sen., Kauno rajone, ir atlikti visus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu. Tarybos 

sprendimas iki šiol neįvykdytas. 

 Apskaitoje neužfiksuoti 2 butai: Akacijų al. 26 ir Akacijų al. 3-5 Kulautuvos miestelyje, 

būstų nuomos sutartys pasirašytos, nuomos mokestis skaičiuojamas. Seniūnija pateikė informaciją, 

kad Registrų centro duomenimis butai nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai.   

Administracija neįgyvendino arba įgyvendino iš dalies kai kurių rekomendacijų teiktų 

2011-04-22 Audito ataskaitoje Nr. 2-20 dėl Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondo 

valdymo vertinimo:  Atlikti procedūras reikalingas buto Neries g. 16-48 Domeikavos k. įteisinimui 

Savivaldybės nuosavybe; Visas gyvenamąsias patalpas (butus) užregistruoti VĮ registrų centre 

vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatomis; Surinkti visą informaciją apie 

neprivatizuotas gyvenamąsias patalpas Kauno rajone ir kt.  
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IŠVADA. Inventorizacija atlikta ir apiforminta nesilaikant Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999-06-03 įsakymu Nr. 719 patvirtintų Inventorizacijos taisyklių nuostatų. 

Negalime teigti, kad Savivaldybės metinių finansinių ataskaitų ilgalaikio turto 

duomenys patvirtinti inventorizacijų duomenimis. Ne visas turtas apskaitoje 

užpajamuotas vadovaujantis 12-ojo VSAFAS Ilgalaikis materialusis turtas nuostatomis. 

Dalis socialinių būstų tinkamai neužregistruoti viešajame registre. Dalis socialinių būstų 

nebetinkami gyventi. 

 

Ekonomikos skyrius 2009 m. rinko informaciją apie socialinių būstų nuomininkų turimą 

turtą ir gautas pajamas 2008 metais. Alšėnų, Čekiškės, Kulautuvos, Neveronių seniūnijos 

Ekonomikos skyriui informacijos nepateikė. Ne visi seniūnijų pateikti duomenys yra išsamūs: 

nurodytos ne visų šeimos asmenų pajamos, išvardytas turimas turtas, nenurodant jo vertės. Dalis 

nuomininkų informacijos apie gautas pajamas ir turimą turtą nepateikė. 

 Iš pateiktų duomenų negalime patikimai įvertinti (nustatyti) visus atvejus, kai nuomininkų 

turtas ir pajamos viršija Vyriausybės nustatytus dydžius. Iš pateiktų duomenų nustatyta 19 atvejų, 

kai nuomininkų turimas turtas ar pajamos viršijo Vyriausybės nutarimu4 nustatytus didžiausius 

dydžius. Kai kurių nuomininkų turtas viršija Vyriausybės nustatytą dydį 14,7-4,5 karto, pajamos – 

2,1-1,5 karto. 

 Vadovaujantis įstatymo5 11 str. 4 dalies nuostata Savivaldybės socialinio būsto fondo 

gyvenamosios patalpos nuomos sutartyse įrašyta „nuomotojas nutraukia gyvenamosios patalpos 

nuomos sutartį, jeigu nuomininkas įsigijo nuosavybės teise gyvenamąjį būstą arba jo turtas ir 

pajamos viršijo Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotus dydžius“.   

Tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-367 patvirtinto Savivaldybės socialinio būsto 

nuomos tvarkos aprašo priedas „Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos 

nuomos sutartis“ ne visai atitinka įstatymo5 11 str. 4 dalies nuostatas – sutartyje neįrašyta, kad: 

* „... nuomininkas privalo kas treji metai Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 

nustatyta tvarka deklaruoti turimą turtą ir gautas pajamas...“; 

* ... deklaruotam turtui ar gautoms pajamoms viršijant dydžius ... sutartis nutraukiama 

nuomos sutartyje nustatyta tvarka“. 

Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartyse, 

pasirašytose iki 2008-11-20 nėra reikalavimo, kad nuomininkas vieną kartą per trejus metus 

pateikia duomenis apie jam ir jo šeimos nariams priklausantį turtą ir šeimos pajamas ir kad 

                                                                                                                                                                  
7 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 įsakymu Nr. 719 patv.  Inventorizacijos taisyklės 
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nuomotojas nutraukia gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, jeigu nuomininkas įsigijo nuosavybės 

teise gyvenamąjį būstą arba jo turtas ir pajamos viršijo Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotus 

dydžius. 

 Įstatymo5 11 str. 4 dalis nustato, kad socialinio būsto nuomininkas privalo kas treji metai 

deklaruoti turimą turtą ir gautas pajamas už vienus metus. socialinio būsto nuomininko (jo šeimos) 

deklaruotam turtui ar gautoms pajamoms viršijant nustatytus dydžius (8 str. 1 dalyje) nuomos 

sutartis nutraukiama nuomos sutartyje nustatyta tvarka. 

 Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui 

įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo įgyvendinimo 

įstatymo5 2 str. šeimoms ir asmenims, kurie yra išsinuomoję savivaldybės gyvenamąsias patalpas 

pagal Gyventojų apsirūpinimo įstatymo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą, Valstybės paramos 

būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatyme nustatytas socialinio 

būsto naudingojo ploto normatyvas ir šio būsto nuomos sąlygos netaikomi ir dėl to nuomos sutartis 

nekeičiama, išskyrus Civiliniame kodekse numatytus atvejus.  

  

IŠVADA. Tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-367 patvirtinto Savivaldybės 

socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo priedas Savivaldybės socialinio būsto fondo 

gyvenamosios patalpos nuomos sutartis ne visai atitinka įstatymo 11 str. 4 dalies 

nuostatas.  

Savivaldybės administracija nesiėmė priemonių užtikrinti įstatymo 11 str. 4 

dalies nuostatos, kad su asmenimis, kurių turtas arba pajamos viršija Vyriausybės 

nustatytus dydžius, būtų  nutrauktos Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamosios 

patalpos nuomos sutartys. 

 

 

Vyriausybė 2012-06-13 nutarimu8 Nr. 681 Svivaldybei socialinio būsto fondo plėtrai skyrė 

259 tūkst. Lt. 

Vadovaujantis Vyriausybės patvirtinto Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų 

pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo9 nuostatomis, atliktos būsto 

viešojo pirkimo procedūros. Nupirkti šeši socialiniai būstai. Penki butai apskaitoje užpajamuoti 

teisinga verte. Gyvenamasis namas su priklausiniais ir 0,0417 ha žemės sklypu apskaitoje 

užregistruoti kaip vienas turto vienetas. Vadovaujantis 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 

                                                 
8 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-06-13 nutarimas Nr. 681 Dėl 2012 metų Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto asignavimų, skirtų savivaldybių socialinio būsto fondui plėtoti, paskirstymo savivaldybėms plano patvirtinimo. 
9 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimas Nr. 841 Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų 
daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo. 
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nuostatomis, namas su priklausiniais ir žemės sklypas apskaitoje turi būti užregistruoti atskirais 

turto vienetais. 

 Ataskaitiniu laikotarpiu privatizuotos trys Savivaldybei nuosavybės teise priklausiusios 

gyvenamosios patalpos arba pagalbinio ūkio paskirties pastatų dalys. Gautos lėšos, 35500 Lt (26000 

Lt – 2012-01-16, 500 Lt – 2012-02-08, 9000 Lt – 2012-09-10), į Savivaldybės socialinio būsto 

fondo plėtros lėšų banko sąskaitą LT297011700000130301 pervestos 2012-12-19.  

Fondo lėšų likutis 2011-12-31, 2591 Lt, į fondo sąskaitą pervestas 2012-01-03. 

  

  

IŠVADA. Gyvenamųjų patalpų viešasis pirkimas atliktas Vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimo Nr. 841 Dėl žemės, esamų 

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus 

įsigijimų tvarkos aprašo nuostatomis. 

Vadovaujantis 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis namas su 

priklausiniais ir žemės sklypas apskaitoje turi būti užregistruoti atskirais turto vienetais. 

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimas 

2012 m. atliktas vadovaujantis teisės aktų nuostatomis. Lėšos, gautos už privatizuotas 

gyvenamąsias patalpas, apskaitytos Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros lėšų 

sąskaitoje. 

 

 

 

REKOMENDACIJOS 

Administracijos direktoriui 

1. Pakartotinai. Siekiant užtikrinti savalaikį Tarybos sprendimų „Dėl sklypų pripažinimo 

būtinais visuomenės poreikiams, jų įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą“ vykdymą, nustatyti 

sklypų, būtinų visuomenės poreikiams, naudojimo įteisinimo terminą. 

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuototi ir 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 str. 3 dalimi, nuomininkams, kurių 

šeimos narių skaičius sumažėjo ir dėl to viršijamas įstatymo 9 str. nustatytas socialinio būsto 

naudingojo ploto normatyvas, siūlyti persikelti į mažesnio ploto gyvenamąsias patalpas.                                      

3. Pakartotinai. Užtikrinti skaidrią ir teisingą Savivaldybės socialinio būsto nuomą. 

4. Spręsti mirusių, esančių įkalinimo įstaigoje, privatizuotų būstų (nepadengus nuomos 

mokesčio įsiskolinimo) socialinio būsto nuomininkų skolos klausimą. 
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5. Užtikrinti Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) įstatymo, Savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo 

reikalavimų ir Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutarties  

nuostatų laikymąsi. 

6. Spręsti prastos būklės socialinio būsto tolimesnio naudojimo klausimą. 

7. Spręsti gyvenamojo namo (buvusios klebonijos klėties) su priklausiniais Pažėrų k., 

Alšėnų seniūnijoje, klausimą. 

8. Inventorizaciją 2013 metų finansinei atskaitomybei atlikti laikantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės patvirtintų Inventorizacijos taisyklių. 

9. Užtikrinti, kad būtų įvykdytas Tarybos 2008-04-24 sprendimas Nr. TS-118: nurašyti 

pripažintą netinkamu naudoti nekilnojamąjį turtą, išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro ir 

nugriauti 4-ių butų gyvenamąjį namą su priklausiniais Raubatonių k., Vilkijos apyl. sen., Kauno 

rajone. Atlikti visus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu įgaliotas Vilkijos apylinkių seniūnas. 

10. Surinkti informaciją apie Registrų centre Savivaldybei nuosavybės teise užregistruotą 

visą nekilnojamąjį turtą, turtą teisingai užpajamuoti apskaitoje. Sunykusį, sunaikintą turtą teisės 

aktų nustatyta tvarka nurašyti iš apskaitos ir išregistruoti iš Registro centro duomenų bazės. 

11. Pakartotinai. Visas gyvenamąsias patalpas (butus) užregistruoti VĮ Registrų centre 

vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatomis. 

12. Pakartotinai. Surinkti visą informaciją apie neprivatizuotas gyvenamąsias patalpas 

Kauno rajone. 

13. Pakartotinai. Vadovaujantis 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis 

kiekvieną socialinį būstą apskaitoje atvaizduoti atskiru turto vienetu. 

14. Tikslinti Savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą ir aprašo priedą. 

  

 Apie rekomendacijų įgyvendinimą iki 2014-02-28 prašome informuoti Savivaldybės 

kontrolierių ir pateikti rekomendacijos įgyvendinimą pagrindžiančius dokumentus, arba nurodyti 

priežastis, dėl kurių negalite jos įgyvendinti.  

 

 

Savivaldybės kontrolierė               Vida Marta Kruopienė 

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja                                                         Marija Pasiaurienė 


