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 ATASKAITA 

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 M. BIUDŽETO, 
SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

VERTINIMO 
 

2013-05-20 Nr. 2-33 
Kaunas 

 
 

SANTRAUKA 
 
 

Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2012-12-31 

ataskaitoje 2012 m. Savivaldybės biudžeto pajamų planas (su metų pradžios biudžeto lėšų likučiu) 

sudarė 160197,1 tūkst. Lt, įvykdyta 160506,5 tūkst. Lt. Pajamų užduotis įvykdyta 100,19 proc. 

 Išlaidų planas 168397,1 tūkst. Lt (išlaidos viršija pajamas 8200,0 tūkst. Lt), įvykdyta 

165808,1 tūkst. Lt. Išlaidų užduotis įvykdyta 98,46  proc. 

Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) 5301,6 tūkst. Lt. 

Savivaldybės pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už 2012 metus rinkinio 

duomenimis, Kauno rajono savivaldybės iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir 

mažumos dalis 357729,2 tūkst. Lt, grynasis turtas 25069,5 tūkst. Lt, sukauptas perviršis 25032,4 

tūkst. Lt.  

Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

už 2012 metus rinkinį, esant būtinumui, leidžia taisyti iki 2013-05-31.  

 

ĮŽANGA 

 
 Vykdydama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo1 (toliau – Vietos savivaldos 

įstatymas) reikalavimą prižiūrėti, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti 

piniginiai ištekliai bei teikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės biudžeto 

ir Savivaldybės konsoliduotųjų (finansinių ir biudžeto vykdymo) ataskaitų rinkinio, Savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnyba atliko Savivaldybės 2012 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 



 2

vertinimą, kitus finansinius bei veiklos auditus pagal metinį Savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnybos veiklos planą ir jų pagrindu parengė išvadą dėl Kauno rajono savivaldybės 2012 m. 

biudžeto ir Savivaldybės konsoliduotųjų (finansinių ir konsoliduotųjų) ataskaitų rinkinio (toliau – 

Išvada) bei ataskaitą dėl Kauno rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto ir Savivaldybės 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio vertinimo (toliau – Ataskaitų rinkinys), kuri teikiama kaip Išvados 

priedas. 

  Vietos savivaldos įstatymas ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas2 nustato išimtinę 

Savivaldybės tarybos kompetenciją tvirtinti Savivaldybės biudžeto ir Savivaldybės konsoliduotųjų 

ataskaitų rinkinį Biudžeto sandaros įstatymo ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta 

tvarka. 

Savivaldybės biudžeto ir Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį rengia, už jį atsako ir 

jį Savivaldybės tarybai teikia Savivaldybės administracija ir jos vadovas vadovaudamiesi Lietuvos 

Respublikos biudžeto sandaros įstatymu3 (toliau – Biudžeto sandaros įstatymas) Savivaldybės 

biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis4 (toliau – Savivaldybės biudžeto taisyklės) ir 

Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu. 

Pagal Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 9 dalies 10 punkto 

nuostatas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba kiekvienais metais turi parengti ir Savivaldybės 

tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais ir tvarka pateikti Savivaldybės kontrolieriaus 

Išvadą dėl Savivaldybės biudžeto, Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio vertinimo. 

Pagal Savivaldybės tarybos veiklos reglamento 19.1. punkto nuostatas Savivaldybės 

kontrolieriaus Išvada turi būti pateikiama iki kiekvienų metų  birželio 1 dienos. 

Pagrindinis Išvados tikslas – pateikti Savivaldybės tarybai informaciją, ar jai teikiamas 

tvirtinti Savivaldybės biudžeto, Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys reikšmingais 

atžvilgiais parengtas pagal teisės aktų reikalavimus, nustatytus šių Ataskaitų rinkinio rengimui. 

Kiti Išvados tikslai: pateikti Savivaldybės tarybai informaciją apie Savivaldybės biudžeto 

rodiklius ir bendrąsias Savivaldybės biudžeto tendencijas, taip pat susistemintą informaciją apie 

pažangą šalinant ankstesnių metų išvadose nurodytus trūkumus. 

Išvada parengta atlikus Savivaldybės 2012 metų (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų 

rinkinio ir (konsoliduotųjų) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio vertinimą ir suplanuotus auditus. 

Vertinimas atliktas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

2012 m. ir 2013 m. patvirtintais veiklos planais.  

                                                                                                                                                      
1 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. X-1722 (su vėlesniais pakeitimais) 
2 Kauno rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas patvirtintas 2010-11-25 sprendimu Nr. TS-451 (2010-12-30 
sprendimo Nr. TS-498, 2011-04-07 sprendimo Nr. TS-150, 2011-08-25 sprendimo Nr. TS-212 redakcija) 
3 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros  įstatymas (Žin., 1990, Nr. 24-596, 200, Nr. 61-1826, 2004, Nr. 4-47) 
4 Kauno rajono savivaldybės 2010-12-16 sprendimas Nr. TS-471 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir 
vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 
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Vertinimą atliko Savivaldybės kontrolierė Vida Marta Kruopienė. 

Vertinimo subjektas – Kauno rajono savivaldybės administracija, adresas: Savanorių pr. 371, 

Kaunas.  

Vertinamas laikotarpis – 2012 m. 

Vertinimo laikotarpiu atsakingais dirbo: Savivaldybės administracijos direktorius Ričardas 

Pudževelis, Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjas Arūnas Milius. 

Už Savivaldybės biudžeto ir Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio parengimą ir 

pateikimą Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai yra atsakingas Biudžeto ir finansų skyriaus 

vedėjas Arūnas Milius.   

1. VERTINIMO APIMTIS IR METODAI 

 

Savivaldybės biudžeto vykdymą organizuoja ir Savivaldybės biudžeto asignavimus  

administruoja Savivaldybės administracijos direktorius, o Savivaldybės biudžeto kasos operacijų 

vykdymą organizuoja Savivaldybės biudžeto ir finansų skyrius. 

Savivaldybės administracija Kontrolės ir audito tarnybai vertinimui atlikti pateikė 

Savivaldybės 2012-12-31 konsoliduotųjų (finansinių ir biudžeto vykdymo) ataskaitų rinkinio 

formas: 

1. Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2012-12-31 ataskaitą (forma Nr. 1-sav.); 

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012-12-31suvestines ataskaitas (forma Nr. 2 - sav.); 

3. Aiškinamąjį raštą. 

4. Savivaldybės pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už 2012 metus 

rinkinį. 

Vertinimas buvo suplanuotas ir atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais5 ir 

kitais teisės aktais. 

Atliekant vertinimą buvo naudotasi Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 

Kauno skyriaus 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 biudžetines įstaigas. 

 

 

 

                                              
5 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2012-06-28  įsakymas Nr. V-171 ,,Dėl valstybės kontrolieriaus 2002-
02-21 įsakymo Nr. V-26 ,,Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
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2. ATASKAITŲ RINKINIO ATITIKTIS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS 

 

Šiuo metu galioja keli teisės aktai, pagal kuriuos turi būti rengiamas Savivaldybės biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinys: 

1. Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymas; 

 2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo 

taisyklės6 numato, kad biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisykles, taip pat formas tvirtina 

finansų ministras; 

3. Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas7; 

4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-11 įsakymas Nr. 1K-361 „Dėl 

savivaldybės biudžeto, biudžeto programų sąmatų vykdymo ir skolinių įsipareigojimų statistinių 

ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo“.  

 

3. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 

 

3.1. Savivaldybės 2012 m. biudžeto vykdymo vertinimas 

Biudžeto sandaros įstatymo 8 str. 2 d. nustatyta, kad savivaldybių biudžetų teisinis 

pagrindas yra savivaldybių tarybų priimti sprendimai dėl atitinkamų biudžetinių metų savivaldybių 

biudžetų patvirtinimo. 

 Savivaldybės 2012 m. biudžetas, patvirtintas 2012-02-23 sprendimu Nr. TS-47 150821,0 

tūkst. Lt pajamų ir 150821,0 tūkst. Lt išlaidų, 200,0 tūkst. Lt apyvartos lėšų likutis 2011-12-31, 

6565,9 tūkst. Lt 2011-12-31 biudžeto lėšų laisvą likutis (iš jų: biudžetinių įstaigų pajamų lėšų 

likutis 465,5 tūkst. Lt, apyvartos lėšos 6108,0 tūkst. Lt). Savivaldybės 2012 m. biudžetas 

patvirtintas be deficito. 

Savivaldybės biudžetas buvo tikslintas keturis kartus: 2012-06-28 sprendimu Nr. TS-243 – 

154291,9 tūkst. Lt pajamų ir 162491,9 tūkst. Lt išlaidų (išlaidos 8200,0 tūkst. Lt viršija pajamas), ir 

200,0 tūkst. Lt apyvartos lėšų likutis 2011-12-31; 2012-09-20 sprendimu Nr. TS –338 – 154946,7 

tūkst. Lt pajamų ir 163146,7 tūkst. Lt išlaidų (išlaidos 8200,0 tūkst. Lt viršija pajamas), ir 200,0 

tūkst. Lt apyvartos lėšų likutis 2011-12-31;  2012-11-22 sprendimu Nr. TS-401 – 159379,7 tūkst. Lt 

pajamų ir 167579,7 tūkst. Lt išlaidų (išlaidos 8200,0 tūkst. Lt viršija pajamas) ir 200,0 tūkst. Lt 

apyvartos lėšų likutis, 2012-12-20 sprendimu Nr. TS-439 161270,6 tūkst. Lt pajamų ir 169470,6 

tūkst. Lt išlaidų (išlaidos 8200,0 tūkst. Lt viršija pajamas), ir 200,0 tūkst. Lt apyvartos lėšų likutis 

2011-12-31. 

                                              
6 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimas Nr. 543 (Vyriausybės 2004-06-15 nutarimo Nr. 751 
redakcija, su pakeitimais ir papildymais), 58 p. 
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Savivaldybės biudžeto vykdymo rodikliai ir tendencijos analizuojami remiantis 

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitose nurodytais duomenimis. 

Savivaldybės  2012 m. patikslinto biudžeto pajamų plano rodikliai 

                      1 lentelė 

 tūkst. Lt 

Pajamų pavadinimas Patvirtinta 

Tarybos  

2012-02-23 

sprendimu Nr. 

TS-47 

Patikslinta(+ 

padidinta/- 

sumažinta) 

Patikslintas 

biudžetas/ 

Ataskaitos 

duomenimis 

Neatitikimai 

ataskaitos 

duomenims 

(+/-) 

Mokesčiai 67577,0 +4909,3 72486,3/72486,3 - 

Dotacijos 74093,2 +2526,5 76619,7/75518,1 -1101,6 

Kitos pajamos 2585 +3013,7 5598,7/5516,1 -82,6 

Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos 0 0 -/110,7 +110,7 

Laisvas biudžeto lėšų likutis 2012-01-01 6565,9 0 6565,9 - 

IŠ VISO 150821,1 10449,6 161270,6/160197,1 -1073,5 

 

Vertinimo metu nustatyta, kad Tarnybai Biudžeto ir finansų skyriaus pateikti Biudžeto 

pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2012-12-31 ataskaitos (forma Nr. 1- sav.) duomenys ne visai 

atitinka Savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimo Nr. TS-439 1 priedo ,,Kauno rajono 

savivaldybės biudžeto pajamos ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis“ patikslintus duomenis.  

Daugiausia, 1199,2 tūkst. Lt suma, netinka dėl Savivaldybės biudžete dotacijose nepagrįstai 

patvirtintų Aplinkos ministerijos tikslinės paskirties dotacijų skirtų pakuočių atliekų konteineriams 

įsigyti ir bešeimininkėms padangoms surinkti ir išvežti ir mokinio krepšelio lėšos dėl  migracijos. 

 Biudžeto ir finansų skyrius pastebėtą neatitikimą Biudžeto pajamų ir išlaidų 2012-12-31 

ataskaitoje (forma Nr.1-sav.) ištaisė ir Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai pateikė teisingus 

duomenis. 

Pagrindiniai Savivaldybės 2012 m. biudžeto vykdymo rodikliai 

                                                    2 lentelė 

Savivaldybės biudžeto 
rodikliai 

Planas metų 
pradžioje, tūkst. 

Lt 

Patikslintas 
planas, tūkst. Lt 

Įvykdytas per 
2012 m., tūkst. Lt 

Plano įvykdymas 
Suma, tūkst. 

Lt 
Įvykdymo 
procentas 

Biudžeto įplaukos 150821,0 160197,1 160506,5 309,4 100,19 
Biudžeto išlaidos 150821,0 168397,1 165808,1 -2589,0 98,46 
Biudžeto deficitas (kai 
išlaidos viršija pajamas) 

 -8200,0 -5301,6 -2899,4 64,65 

 

Planinis biudžeto deficitas sumažintas 2899,4 tūkst. Lt arba 64,65 proc. 

                                                                                                                                                      
7 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais).  
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Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) 5301,6 tūkst. Lt. Formoje Nr. 1-sav.  

parodyta iš viso įvykdyta pajamos 160506,5 tūkst. Lt, iš viso įvykdyta išlaidos 165808,1 tūkst. Lt. 

Biudžeto deficitas susidarė dėl skolintų lėšų panaudojimo. 

3.2. Savivaldybės biudžeto pajamų vertinimas  

3.2.1. Pajamų plano vykdymas 

Vertinimas 

Savivaldybės 2012 m. biudžeto patikslintas pajamų planas (160197,1 tūkst. Lt), įvykdytas 

100,19 proc. (160506,5 tūkst. Lt), gauta virš plano 309,4  tūkst. Lt, arba 0,19 proc. 

Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2012-12-31 ataskaitos (forma Nr. 

1- sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-

361 ) duomenimis, Savivaldybės  biudžeto visos įplaukos 2012 m. buvo 171046,1 tūkst. Lt. Šias 

įplaukas sudarė: pajamos (mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai) – 153940,6 tūkst. Lt, 

apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 6565,9 tūkst. Lt, Savivaldybės gautos ilgalaikės 

paskolos – 10539,6 tūkst. Lt. Savivaldybės 2012 m. biudžeto įplaukų, be metų pradžioje buvusio 

apyvartos lėšų likučio ir paskolų, planas įvykdytas 100,19 proc. ir gauta virš plano 309,4 tūkst. Lt. 

Savivaldybės 2012 m. patikslinto pajamų plano vykdymo rodikliai 

          3 lentelė 

Eil. Nr. Savivaldybės biudžeto 

rodikliai 

 

Patikslintas 
ataskaitinio 
laikotarpio 
planas 
parodytas 
Ataskaitoje 

Plano įvykdymas 

Suma, tūkst. Lt   Įvykdymo 
procentas 

1 Gyventojų pajamų mokestis   
( gautas iš VMI) 

54881,5 53915,5 98,24 

2 GPM savivaldybių išlaidų 
struktūros skirt. išlyg. 

11930,0 11438,0 95,88 

3 GPM savivaldybių pajamoms 
iš fizinių asmenų pajamų 
mokesčio išlyginti 

746,0 746,0 100,0 

4 Turto mokesčiai 3870,0 4526,3 116,96 
5 Prekių ir paslaugų mokesčiai 1058,8 1078,9 101,90 
6 Dotacijos 75518,1 75830,9 100,41 
9 Kitos pajamos 5516,1 6207,7 112,53 
12 Laisvas biudžeto lėšų likutis 

2012-01-01 
6565,9 6565,9 100,0 

13 Sandoriai dėl materialiojo ir 
nematerialiojo turto bei 
finansinių įsipareigojimų 
prisiėmimas 

0 86,6 - 

14 Iš kitų savivaldybių gautos 
mokinio krepšelio lėšos 

110,7 110,7 - 

 Iš viso  160197,1 160506,5 100,19 

 

Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2012-12-31 ataskaitos (forma Nr.1-sav.) 

duomenimis dotacijų patikslintas ataskaitinio planas buvo 75518,1 tūkst. Lt, Savivaldybė panaudojo 

75830,9 tūkst. Lt, t. y. 100,4 proc. skirtų dotacijų arba 312,8 tūkst. Lt daugiau. Skirtumas atsirado, 

kadangi Savivaldybė  į 2012 m. Biudžeto pajamų ir išlaidų patikslintą planą neįtraukė grąžintas 
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nepanaudotas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas 518,3 tūkst. Lt, į valstybės biudžetą iki 

2013-01-10 grąžino 205,5 tūkst. Lt nepanaudotų dotacijų. 

1 pav. Savivaldybės 2012 m. biudžeto pajamų vykdymo struktūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Pajamų struktūroje didžiausią dalį sudaro dotacijos 47,25 proc., mokesčiai 44,67 proc., kitos 

pajamos 3,87 proc., sandoriai 0,05 proc., iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos 0,07 

proc., apyvartos lėšų likutis 4,09 proc.  

Mokesčiai 

Mokesčiai kiekybiniu aspektu vieni iš reikšmingiausių pajamų rūšių. 

Kauno rajono savivaldybės biudžeto 2012 m. įvykdyti Mokesčiai sudarė 46,58 proc. visų 

biudžeto pajamų. 

Mokesčių ataskaitinio laikotarpio planas 72486,3 tūkst. Lt, įvykdyta 71704,7 tūkst. Lt arba 

98,92 proc.,  negauta 781,6 tūkst. Lt. 

Gyventojų pajamų mokestis sudarė didžiausią – 92,18 proc. įvykdytų mokesčių dalį. 

Savivaldybės Taryba patvirtino 67557,5 tūkst. Lt gyventojų pajamų mokesčio ataskaitinio 

laikotarpio planą, įvykdyta 66099,5 tūkst. Lt arba 97,84 proc., negauta 1458,0  tūkst. Lt. 

* Didžiausią šių pajamų dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) –  53919,5 

tūkst. Lt, įvykdyta 98,24 proc., negauta 966,0 tūkst. Lt. 

 Iš Finansų ministerijos skirta:  

* GPM išlaidų struktūros skirtumams išlyginti 11438 tūkst. Lt, įvykdyta 95,88 proc., 

negauta 492,0 tūkst. Lt; 

* GPM savivaldybių pajamoms iš GPM išlyginti gauta 746,0 tūkst. Lt arba 100 proc. 

Turto mokesčiai sudaro 4526,3 tūkst. Lt, arba 6,85 proc. įvykdytų mokesčių. Turto 

mokesčių įplaukė 656,3 tūkst. Lt daugiau negu numatyta Savivaldybės biudžete. 

Šių mokesčių įvykdymas: 

dotacijos

mokesčiai

kitos pajamos

sandoriai

iš kitų sav gautos
mok krepš lšos

apyvartos lėšų lik
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* Žemės mokesčio – 1516,0 tūkst. Lt, arba 316,0 tūkst. Lt daugiau negu numatyta pagal 

ataskaitinio laikotarpio pajamų planą; 

* Paveldimo turto mokesčio – 83,9 tūkst. Lt, arba 86,1 tūkst. Lt mažiau negu numatyta pagal 

pajamų ataskaitinio laikotarpio pajamų planą. Planas įvykdytas 49,35 proc.; 

* Nekilnojamojo turto mokesčio – 2926,4 tūkst. Lt, arba 426,4 tūkst. Lt daugiau negu pagal 

ataskaitinio laikotarpio planą. 

Pastebėjimai Dėl Savivaldybės Tarybos sprendimais suteiktų lengvatų į Savivaldybės 

biudžeto sąskaitą 2012 m. negauta 144,0 nekilnojamojo turto mokesčio. 

Prekių ir paslaugų mokesčiai sudaro 1078,9 tūkst. Lt, arba 1,63 proc. įvykdytų mokesčių. 

Šių mokesčių įvykdymas: 

* mokesčio už aplinkos teršimą – 588,4 tūkst. Lt, arba 50,4 tūkst. Lt mažiau negu pagal 

ataskaitinio laikotarpio planą; 

* Valstybinės bei vietinės rinkliavos – 490,5 tūkst. Lt, arba 70,5 tūkst. Lt mažiau negu pagal 

ataskaitinio laikotarpio planą. 

Pastebėjimai Mokesčiai 2012 m. įvykdyti 71704,7 tūkst. Lt arba 98,92 proc., negauta 781,6 

tūkst. Lt.  

Valstybės biudžeto dotacijos 

Valstybės biudžeto dotacijos yra reikšmingiausios kiekybiniu aspektu. 

Kauno rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto įvykdytos Dotacijos sudarė 49,26 proc. visų 

biudžeto pajamų. 

Savivaldybei 2012 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei Finansų 

ministerijos Biudžeto departamento pažymomis (apie asignavimus iš valstybės biudžeto kitų 

dotacijų ir lėšų) iš kitų valdymo lygių buvo skirta ir įskaityta į Savivaldybės biudžeto pajamas 

75518,1 tūkst. Lt dotacijų, panaudota 75830,9 tūkst. Lt, arba įvykdyta 100,41 proc., panaudota virš 

plano 312,8 tūkst. Lt,  iš jų: 

* 518,3 tūkst. Lt grąžintos nepanaudotos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos ir 

panaudotos einamiesiems tikslams;  

* 23871,0 tūkst. Lt valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti; 

panaudota 23665,6 tūkst. Lt, neįvykdyta 205,4 tūkst. Lt; 

* 50300,8 tūkst. Lt mokinio krepšeliui finansuoti, tiek ir panaudota; 

* 417,4 tūkst. Lt kita tikslinė dotacija, tiek ir panaudota; 

* 92,0 tūkst. Lt bendrosios dotacijos kompensacija, tiek ir panaudota; 

* kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių 11,3 tūkst. Lt, tiek ir panaudota; 

* kita tikslinė dotacija (VIP) 825,6 tūkst. Lt, panaudota 825,5 tūkst. Lt, arba 0,1 tūkst. Lt 

mažiau. 
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Kitos pajamos 

 Kauno rajono savivaldybės 2012 m. įvykdytos kitos pajamos sudarė 4,03 proc. visų 

biudžeto pajamų.  

  Savivaldybės 2012 m. kitų pajamų vykdymo rodikliai    

                                                                                        4 lentelė  

                                                                                                                      tūkst. Lt 

Eil.

Nr. 
Pajamų pavadinimas 

Patikslintas 

ataskaitinio 

laikotarpio 

planas (forma 

Nr. 1-sav.) 

Įvykdyta Nukrypimai 

1 2 3 4 5 

1. Palūkanos už depozitus 0 22,4 + 22,4 

2 Dividendai 0 341,3 +341,3 

3. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų 

fondo vandens telkinius 

1951,6 2331,7 +380,1 

4. Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 177,2 169,3 -7,9 

5 Mokestis už medžiojamų jų gyvūnų išteklius 0 54,1 +54,1 

6. Pajamos už patalpų nuomą 356,1 365,0 +8,9 

7 Pajamos už atsitiktines paslaugas 291,1 308,0 + 16,9 

8 Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 2645,1 2485,4 -159,7 

9 Kitos pajamos 45,0 0 -45,0 

10 Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 50,0 2,5 -47,5 

11 Kitos neišvardytos pajamos 0 128,0 +128,0 

 Kitos pajamos iš viso 5516,1 6207,7 +691,6 

 

 Kitų pajamų patikslintas ataskaitinio laikotarpio 2012 m. planas (forma Nr. 1-sav.) sudarė 

5516,1 tūkst. Lt, įvykdyta 6207,7 tūkst. Lt. Planas įvykdytas 112,53 proc., gauta virš plano 691,6 

tūkst. Lt. 

 Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens 

telkinius pajamas administruoja pati Savivaldybė, t. y. Kauno rajono savivaldybės administracijos 

biudžeto ir finansų skyrius, kuris apskaito pajamas ir parodo gautinas pajamų sumas. Nuomos 

mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius Savivaldybės 

biudžetui gautina suma 258,3 tūkst. Lt, iš jų fizinių asmenų – 203,4 tūkst. Lt, juridinių asmenų –  

54,9 tūkst. Lt, iš tos sumos nevykdančių veiklos bankrutuojančių ir likviduojamų 16,2 tūkst. Lt,  

švietimo įstaigų 3,8  tūkst. Lt.  Suformuota ir išsiųsta priminimų: fiziniams asmenims – 984  vnt., 

juridiniams asmenims  – 61 vnt. 

 Teisės skyriaus specialistams, nepriemokų išieškojimui teismine tvarka, pateikta 109 vnt. 

ieškinių už 100,8  tūkst. Lt.  
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 Pajamas už patalpų nuomą apskaito pati Savivaldybė ir jai pavaldžios biudžetinės įstaigos 

bei struktūriniai padaliniai – seniūnijos, skyriai. Surinktos gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio 

lėšos yra pervedamos į gyvenamųjų patalpų remonto fondo sąskaitą.  

 Gautinos į Savivaldybės biudžetą sumos apskaitomos ir parodomos Mokėtinų ir gautinų 

sumų 2012-12-31 ataskaitos gautinų sumų dalyje.  

 Savivaldybės administracija už patalpų nuomą negavo 84,0  tūkst. Lt.   

 Pajamas už atsitiktines paslaugas apskaito pati Savivaldybė ir jai pavaldžios biudžetinės 

socialinės globos įstaigos, seniūnijos, švietimo įstaigos, švietimo centras. Šios surinktos lėšos yra 

tikslinės lėšos, kurios pervedamos į šių įstaigų sąskaitą. Mokėtinos sumos apskaitomos ir 

parodomos Mokėtinų ir gautinų sumų 2012-12-31 ataskaitos gautinų sumų dalyje, Mokėtina suma 

už atsitiktines paslaugas mokėtinų sumų dalyje.  

 Įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose apskaito švietimo, 

socialinės globos įstaigos. 

 Pastebėjimai Dėl Savivaldybės Tarybos sprendimais suteiktų lengvatų į Savivaldybės 

biudžetą 2012 m. negauta nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų 

fondo vandens telkinius 88,0 tūkst. Lt. 

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas 

 Pajamų iš sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų 

prisiėmimo ataskaitinio laikotarpio gauti neplanuota, tačiau įvykdyta 86,6 tūkst. Lt. 2012 m. 

įvykdytos šios pajamos sudarė 0,06 proc. visų biudžeto pajamų.  

 Ilgalaikio materialiojo turto 2012 m. realizuota už 86,6 tūkst. Lt, tarp jų: žemė                

17,1 tūkst. Lt, pastatai ir statiniai 1,6 tūkst. Lt, kitos ilgalaikio turto realizavimo pajamos 67,9 tūkst. 

Lt.  

Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos 

 Iš kitų savivaldybių gautų mokinio krepšelio lėšų ataskaitinio laikotarpio planas          

110,7 tūkst. Lt, tiek ir įvykdyta. Pajamų struktūroje sudaro 0,07 proc. visų biudžeto pajamų.  

Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, skirti kito ketvirčio išlaidoms dengti 

 Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, skirti kito ketvirčio išlaidoms dengti 6565,9 tūkst. Lt, 

įvykdyta 6565,9 tūkst. Lt, įvykdyta 100 proc.  

Paskolos 

 Kauno rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto 

sandaros įstatymo (Žin., 2010, Nr. 153-7781) 21 straipsnio 3 dalimi, nusprendė imti ilgalaikę 

paskolą ir 2012-06-28 sprendimu Nr. TS-243 patikslino Savivaldybės biudžetą: 154291,9 tūkst. Lt 

pajamų ir 162491,9 tūkst. Lt asignavimų (asignavimai viršija pajamas 8200,0 tūkst. Lt), ir skyrė 

šiuos asignavimus 7 priede įvardytiems 2012 m. Savivaldybės investiciniams projektams finansuoti. 
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 Paskolų ataskaitinio laikotarpio planas 8200,0 tūkst. Lt, įvykdyta 10539,6 tūkst. Lt arba 

128,53 proc., viršyta 2339,6 tūkst. Lt.  

 Pastebėjimai Savivaldybė Taryboje nepatikslino ilgalaikių paskolų ėmimo plano, 

nepaimtais jau pasirašytais, kredito sutarčių su bankais likučiais 2011-12-31. 

3.3. Savivaldybės biudžeto išlaidų vertinimas 

3.3.1. Išlaidų planas ir įvykdymas 

Vertinimas 

Savivaldybė 2012 m. vykdė 12 programų. Savivaldybės biudžeto asignavimus valdė 2012 

m. 12 asignavimų valdytojų. Savivaldybė 2012 metų pabaigoje turėjo 94 pavaldžias biudžetines 

įstaigas, kurių apskaitą tvarkė Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius, 

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. 

Savivaldybės 2012 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rodikliai 
 

                                  5 lentelė 

                                                    tūkst. Lt 

Eil. 
Nr. 

Išlaidos (pagal valstybės 
funkcijas) 

2012 m. 

Išlaidų planas  
 

 Įvykdytos išlaidos 
/įvykdymo proc.  

1 2 3 4 

1 Bendrosios valstybės 
paslaugos 

34894,5 34963,9/100,2, viršijo 69,4  

2 Gynyba (2) 99,4 99,4/100,0 

3 Viešoji tvarka ir visuomeninė 
apsauga (3) 

1487,3 1487,3/100,0 

4 Ekonomika (4) 6112,0 5688,5/93,07 

5 Aplinkos apsauga (5) 4250,1 3543,1/83,37 

6 Būstas ir komunalinis ūkis (6) 1555,1 1280,3/82,33 

7 Sveikatos apsauga 237,0 237,0/100,0 

8 Poilsis, kultūra ir religija (8) 7634,7 9366,0/122,68, viršijo 1731,3 

9 Švietimas (9) 84204,9 81973,4/97,35 

10 Socialinė apsauga (10) 27796,4 27043,5/97,29 

11 Iš viso išlaidų 168271,4 165682,4/98,46,  neįvykdyta 2589,0  

12 Kitoms savivaldybėms 
perduotos mokinio krepšelio 
lėšos 

125,7 125,7/100,0 

13 Iš viso  168397,1 165808,1/98,46 



 12

14 Biudžeto perteklius (kai 
pajamos viršija išlaidas) 

0 0 

15 Biudžeto deficitas (kai išlaidos 
viršija pajamas) 

8200,0 5301,6 

16 Lėšų likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje  

0 5238,0 

Iš jų: programų lėšų likutis 0 825,3 

Skolintų lėšų likutis 0 0 

apyvartos lėšos  0 4412,7 

  

Kauno rajono savivaldybės biudžeto 2012 m. išlaidų planas įvykdytas 98,46 proc. ir 

neįvykdyta 2589,0 tūkst. Lt planuotos išlaidos. 

Didžiausią išlaidų dalį sudaro švietimo funkcija (49,48 proc.), bendrosios valstybės 

paslaugos (21,10 proc.), socialinė apsauga (16,32 proc.), poilsis ir kultūra (5,65 proc.), ekonomika 

(3,43 proc.), kitos funkcijos nėra reikšmingos pagal išlaidų funkcijas ir bendrai sudaro 4,02 proc. 

Nustatyti finansavimo prioritetai švietimui, socialinei apsaugai, bendrosioms valstybės 

paslaugoms ir poilsiui ir kultūrai. 

Atlikus Savivaldybės biudžeto 2012 m. išlaidų sąmatos vykdymo analizę pagal ekonominę 

klasifikaciją nustatyta, kad: 

* Darbo užmokesčio išlaidos įvykdytos 68997,1 tūkst. Lt, palyginti su 2011 m. (70169,2 

tūkst. Lt), išlaidos sumažėjo 1172,1tūkst. Lt arba 1,68 proc.; 

* Socialinio draudimo įmokų išlaidos įvykdytos 21599,0 tūkst. Lt, palyginti su 2011 m. 

(21386,2 tūkst. Lt), padidėjo 212,8 tūkst. Lt arba 1,0 proc. 

* Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos įvykdytos 28946,3 tūkst. Lt, palyginti su 2011 m. 

(22366,6 tūkst. Lt), išlaidos padidėjo 6579,7 tūkst. Lt arba 29,41 proc. 

* Socialinių išmokų išlaidos įvykdytos 21698,5 tūkst. Lt, palyginti su 2011 m. (20450,2 

tūkst. Lt), išlaidos padidėjo 1248,5 tūkst. Lt arba 6,06 proc. 

* Paskolų gražinimo išlaidos įvykdytos 5049,4 tūkst. Lt, palyginti su 2011 m. (6475,4 tūkst. 

Lt), išlaidos sumažėjo 1426,0 tūkst. Lt arba 22,02 proc.; palūkanų 2012 m. sumokėta 747,4 tūkst. 

Lt, palyginti su 2011 m. (806,5 tūkst. Lt), išlaidos sumažėjo 59,1 tūkst. Lt arba 7,33 proc. Iš viso 

išlaidos ilgalaikėms paskoloms su palūkanomis tvarkyti 5796,8 tūkst. Lt, palyginti su 2011 m. 

(7281,9 tūkst. Lt), išlaidos sumažėjo 1485,1 tūkst. Lt arba 20,39 proc.; 

 * Subsidijų išlaidos 2012 m. įvykdytos 2597,6  tūkst. Lt, palyginti su 2011 m. (3459,5 tūkst. 

Lt), išlaidos sumažėjo 2268,4 tūkst. Lt arba 39,6 proc.; 

* Sandorių išlaidos įvykdytos 14338,3 tūkst. Lt, palyginti su 2011 m. (10444,9 tūkst. Lt), 

sandorių išlaidos padidėjo 3893,4 tūkst. Lt arba 37,28 proc. 
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* Kitos išlaidos įvykdytos 1708,8 tūkst. Lt. 

 Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos 125,7 tūkst. Lt. 

2 pav. 2012 m. išlaidų pasiskirstymas pagal ekonominę klasifikaciją
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 Neįvykdytas patikslintas ataskaitinio laikotarpio išlaidų planas 1,54 proc. arba 2589,0 tūkst. 

Lt. Pažymima kad, Savivaldybės administracija viršijo ataskaitinio laikotarpio planą 69,4 tūkst. Lt, 

Kultūros švietimo ir sporto skyrius 1731,3 tūkst. Lt. 

Duomenys apie neapnaudotą asignavimų likutį pateikti 6 lentelėje.  

6 lentelė 

Funkcinės klasifikacijos 
kodas 

Išlaidos pagal funkcinę 
klasifikaciją 

Nepanaudotas asignavimų 
likutis 
tūkst. Lt 

Nepanaudotas asignavimų 
likutis proc. 

04 Ekonomika 423,5 9,65 
05 Aplinkos apsauga 707,0 16,11 
06 Būstas ir komunalinis ūkis 274,8 6,26 
09 Švietimas 2231,5 50,83 
10 Socialinė apsauga 752,9 17,15 
Nepanaudotas asignavimų 
likutis 

 4389,7 100,0 

   

Savivaldybės biudžetas – Savivaldybės tarybos tvirtinamas Savivaldybės biudžeto pajamų ir 

asignavimų planas biudžetiniams metams. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų ir 

Savivaldybės tarybai pavaldžių biudžetinių įstaigų asignavimų panaudojimo teisinis pagrindas yra 

šių asignavimų valdytojų patvirtintos programų sąmatos. 

Savivaldybės biudžeto projekto rengimą ir jo vykdymą organizuoja Savivaldybės 

administracija vadovaudamasi Savivaldybės tarybos patvirtintomis Kauno rajono savivaldybės 

biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis. 

 Nustatyta, kad Savivaldybės administracija vykdydama paskolų gražinimo ir palūkanų 

mokėjimo funkciją, pažeidė 1990 m. liepos 30 d. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 

Nr. I-430 (2010-12-09 įstatymo Nr. XI-1209 redakcija) 7 straipsnio 1 punktą ir Kauno rajono 
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savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimą Nr. TS-439, nes paskoloms ir palūkanoms skirtus 

asignavimus viršijo 3063,6 tūkst. Lt; 

Be to, ataskaitinio laikotarpio patikslinta paskolų grąžinimo sąmata parodyta 31,1 tūkst. Lt 

didesnė negu patvirtino Savivaldybės taryba. 

Savivaldybės administracija vykdydama socialinės apsaugos funkciją, pažeidė 1990 m. 

liepos 30 d. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 (2010-12-09 įstatymo Nr. 

XI-1209 redakcija) 7 straipsnio 1 punktą ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-12-20 

sprendimą Nr. TS-439, nes materialiajam ir nematerialiajam turtui skirtus asignavimus viršijo 41,2 

tūkst. Lt. Priežastys objektyvios ir pateisinamos, nes nebuvo patikslintas skolintų lėšų planas. 

 Kultūros, švietimo ir sporto skyrius vykdydamas poilsio, kultūros ir religijos funkciją, 

materialiajam ir nematerialiajam turtui skirtus asignavimus viršijo 2245,9 tūkst. Lt; švietimo 

funkciją, materialiajam ir nematerialiajam turtui skirtus asignavimus viršijo 1097,5 tūkst. Lt. 

Priežastys objektyvios ir pateisinamos, nes nebuvo patikslintas skolintų lėšų planas. 

3.3.2. Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir nepanaudotų lėšų grąžinimas 

Vertinimas 

Lėšų likutis 2012-12-31 Ūkio banke 219421,31 Lt, DNB banke – 6369,75 Lt. Po 2012-12-

31 iki 2013-01-10 gautos pajamos 1481022,12 Lt, iš Finansų ministerijos išlaidų struktūros 

skirtumams išlyginti 812000 Lt, kitų pajamų (aplinkos apsaugos fondo pajamos) 4347,57 Lt, 

biudžetinės įstaigos grąžino nepanaudotas biudžeto lėšas 16083,69 Lt, specialiųjų tikslinių dotacijų 

likutis 44591,82 Lt, kuris į valstybės biudžetą grąžintas 2013-01-15. 

Savivaldybės biudžeto įvykdymo 2012-12-31 ataskaitoje lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje Ūkio banke 2577466,51 Lt, tarp jų specialiųjų programų lėšų likutis – 825343,01 Lt, 

DNB banke – 6369,75 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 gautas lėšų likutis DNB banke 2012-12-31 buvo 349337,58 Lt, iš jų 

342967,83 Lt suma skirta valstybės garantijoms nuomininkams vykdyti, kai į nuompinigius 

įskaičiuojama nepanaudota nuomininko nuomotų savininkui grąžintų patalpų nustatytos vertės 

dalis. Savivaldybės administracija kiekvienam nuomininkui tvarko apskaitą, kurioje pažymi 

kiekvieną mėnesį daromus nuomotų patalpų vertės atskaitymus, ir galutinį įvykdymą nurodo 

valstybės garantijų apskaitos žurnale. Iš valstybės skirtos sumos garantijoms nuomininkams 

vykdyti, atskaitymų sumos kasmet pervedamos į Savivaldybės butų remonto fondo sąskaitą. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos lėšų likučiuose 342967,83 Lt suma nerodoma.  
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Remiantis Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus 2012-04-27 raštu Nr. F18-67 Snoro banke 

įšaldytas lėšų likutis sudaro 2654145,55 Lt. 

Savivaldybės biudžeto įvykdymo 2012-12-31 ataskaitoje iš viso lėšų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje parodytas 5237981,81 Lt, iš jų Snoro banke įšaldytas lėšų likutis 2654145,55 

Lt. 

4. Savivaldybės skolos ir skoliniai įsipareigojimai 

4.1. Savivaldybės ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų (Savivaldybės 

administracijos ir biudžetinių įstaigų) skolų ir skolinių įsipareigojimų būklė 

Vertinimas Pagal pateiktą Biudžeto ir finansų skyriaus Savivaldybės mokėtinų ir gautinų 

sumų 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitą (forma Nr. 4) biudžeto lėšų mokėtinos sumos 2012-12-31 

12650,4 tūkst. Lt, palyginti su 2011-12-31, 17594,5 tūkst. Lt, biudžeto lėšų mokėtinos sumos 

sumažėjo 4944,1 tūkst. Lt. Iš jų mokėtinos sumos susijusios su sandoriais dėl materialiojo ir 

nematerialiojo turto sumažėjo nuo 10779,1 tūkst. Lt iki 2456,6 tūkst. Lt, arba 8322,5  tūkst. Lt.  

Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitos rodikliai  

                                                    7 lentelė 

                                                                                            tūkst. Lt 

Eil. 

Nr. 
Skolos pagal ekonominę klasifikaciją 2011-12-31 2012-12-31 

Skirtumas 

+;- 

1 2 3 4 5 

1. Darbo užmokestis 34,1 182,3 +148,2 

2 Socialinio draudimo įmokos 623,3 605,3 -18,0 

3 Mityba  172,7 406,7 +234,0 

4 Medikamentai 0,5 0,5 0 

5 Ryšių paslaugos 51,2 70,1 +18,9 

6 Transporto išlaikymas 90,1 83,2 -6,9 

7 Apranga ir patalynė 14,0 12,1 -1,9 

8 Spaudiniai 0,1 0,3 +0,2 

9 Kitos prekės 161,4 114,1 -47,3 

10 Komandiruotės 0 0,1 +0,1 

11 Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis 68,9 167,8 -98,9 

12 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma 15,8 12,7 -3,1 

13 Ilgalaikio materialiojo turto remontas 41,2 452,9 +411,7 

14 Kvalifikacijos kėlimas 11,7 7,8 -3,9 

15 Komunalinės paslaugos (šildymas, elektros energija, 
vanduo) 

1817,8 3071,2 +1253,4 

16 Kitos paslaugos  1159,1 1133,2 -25,9 

17 Kitos išlaidos 511,0 127,7 -383,3 

18 Subsidijos 1446,8 3122,0 +1675,2 

19 Einamiesiems tikslams 36,1 0 -36,1 
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Eil. 

Nr. 
Skolos pagal ekonominę klasifikaciją 2011-12-31 2012-12-31 

Skirtumas 

+;- 

1 2 3 4 5 

20 Socialinės išmokos  595,7 623,8 +28,1 

21 Sandoriai dėl materialiojo turto ir nematerialiojo turto 10779,1 2456,6 -8322,5 

 Iš viso biudžeto lėšų 17594,5 12650,4 -4944,1 

 Paskolos einamųjų metų dalis 7525,0 2629,3 -4895,7 

Iš viso 25119,5 15279,7 -9839,8 

 

Savivaldybės didžiausios skolos už Garliavos sporto ir sveikatingumo centro statybą 1000,0 

tūkst. Lt,  Karmėlavos lopšelio – darželio ,,Žilvitis“ rekonstrukciją 446,2 tūkst. Lt, už lengvatinį 

keleivių pavėžėjimą visuomeniniu transportu 2898,7 tūkst. Lt, už komunalines paslaugas 3071,2 

tūkst. Lt.  

Kitos mokėtinos sumos nėra reikšmingos pagal dydį. 

Biudžeto lėšų mokėtinos sumos, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos 

6527,3 tūkst. Lt, palyginti su 2011-12-31, išaugo 2563,9 tūkst. Lt arba 64,68 proc. 

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

2012-12-31, grąžinimo terminas pratęstas. 

4.2. Savivaldybės prisiimti skoliniai įsipareigojimai kredito įstaigoms 
Vertinimas 

Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius tvarko Kauno rajono 

savivaldybės ilgalaikių paskolų apskaitą ir parengė Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei 

paskolų statistinę 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitą (forma Nr. 3-sav.), Ilgalaikių paskolų 

panaudojimo statistinę 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitą (forma Nr. 4-sav.)  

Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis metų pradžioje 30597,4 tūkst. Lt, gautos 2012 m. 

paskolos 10539,6 tūkst. Lt, grąžintos 2012 m. ilgalaikės paskolos 5049,4 tūkst. Lt, negrąžintų 

paskolų likutis metų pabaigoje 36087,6 tūkst. Lt. 

Savivaldybės 2012 m. skolinių įsipareigojimų kredito įstaigoms rodikliai  

8 lentelė 

 
Savivaldybės 

Tarybos 
sprendimo data, 

Nr. 

Kreditorius  
Sutarties data  

Paskolos dydis 

 
Likutis 

2011-12-31 

 
Gauta 

2012 m. 

 
Grąžinta  
2012 m. 

 
Likutis 

2012-12-31 

1 2 3 4 5 6 
1. 2004-05-20 
sprendimas Nr. 
101 

AB SEB 
2005-03-14 
Nr.004051202032321 
(S-237) 
(2579,0 tūkst. Lt) 

115,0 0 115,0 0 

2. 2005-06-30 
sprendimas Nr. 
TS-156 

AB Sampo bankas (dabar 
AB Danske), 2006-05-18 
Nr. K200605-1119 (S-

284,0+130,8 0 414,8 0 
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395) 
(4572,0 tūkst. Lt) 

3.2006-05-25 
sprendimas Nr. 
TS-118 

AB Ūkio bankas, 2006-
11-24 
Nr. 17-750 
(5000,0 tūkst. Lt) 

1628,9 0 840,6 788,3 

4. 2007-01-31 
sprendimas Nr. 
TS-1 

Nordea Bank Finland Plc, 
2007-10-31 
Nr. 07/10/13/ 
(S-950) 
(6100,0 tūkst. Lt) 

2841,1 303,9 1634,8 1510,2 

5. 2008-01-24 
sprendimas Nr. 
TS-1 

AB SEB 
2008-05-20 
Nr. 0040812022246-21/ 
(S-393) 
(7664,4 tūkst. Lt) 

5083,7 0 2044,2 3039,5 

6. 2008-04-24 
sprendimas Nr. 
TS-169 

Nordea Bank Finland Plc, 
2008-07-15 
Nr. KS08/07/02/ 
(S-615) 
(2500,0 tūkst. Lt) 

2500,0 0 0 2500,0 

7. 2009-06-25 
sprendimas Nr. 
TS-245 

AB DnB NORD bankas, 
2009-08-19 
Nr. K-2500-2009-97/ 
(S-773) 
(3000,0 tūkst. Lt) 

3000,0 0 0 3000,0 

8. 2009-11-19 
sprendimas Nr. 
TS-448 

AB DnB NORD bankas, 
2010-03-22 
Nr. K-2500-2010-07/ 
(S-230) 
(12000 tūkst. Lt) 

9604,9 1749,3 0 11354,2 

9. 2011-03-03 
sprendimas Nr. 
TS-63 

AB DNB bankas 
2011-06-01 
Nr. K-2500-2010-07/(S-
517) ( 11000,0 tūkst. Lt) 

5539,8 2570,2 0 8110,0 

10. 2012-04-26 
sprendimas Nr. 
TS-170 

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

0 5785,4 0 5785,4 

 Iš viso 30728,2 10408,8 5049,4 36087,6 

 

Savivaldybė paimtą ilgalaikį kreditą 10408,8 tūkst. Lt panaudotojo investiciniams 

projektams įgyvendinamiems iš Europos Sąjungos lėšų dalinai finansuoti. 

Savivaldybės administracija, vykdydama su ilgalaikės paskolos ėmimu susijusią funkciją, 

pažeidė Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimą Nr. TS-439, nes ilgalaikei 

paskolai imti 2012 m. skirtus asignavimus viršijo 2208,7 tūkst. Lt. Be to, atlikus su kredito 

įstaigomis tarpusavio suderinimus buvo pastebėta ir ištaisyta 130,8 tūkst. Lt klaida padaryta 2011 

m.  
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4.3. Išlaidos skoloms grąžinti 

Savivaldybės 2012 m. paskolų ir palūkanų mokėjimo rodikliai 

9 lentelė 

tūkst. Lt 

Savivaldybės 

biudžeto programa 

Patvirtinta 

Savivaldybės 

tarybos 

spendimu/ 

Patikslintas 

ataskaitinio 

laikotarpio 

planas 

Įvykdyta Asignavimų panaudojimas 

1 2 3 4 

Paskolų grąžinimo 2155,5/ 
2186,6 

5049,4 +2862,8 

Savivaldybės 
sumokėtos 
palūkanos 

546,6/ 
546,6 

747,4 +200,8 

Iš viso  2702,1/ 
2733,2 

5796,8 +3063,6 

 

  Savivaldybės administracija, vykdydama paskolų gražinimu ir palūkanų mokėjimo funkciją, 

pažeidė 1990 m. liepos 30 d. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 (2010-12-

09 įstatymo Nr. XI-1209 redakcija) 7 straipsnio 1 punktą ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 

2012-12-20 sprendimą Nr. TS-439, nes paskoloms ir palūkanoms skirtus asignavimus viršijo 

3063,6 tūkst. Lt. Be to, ataskaitinio laikotarpio patikslinta paskolų grąžinimo sąmata parodyta 31,1 

tūkst. Lt didesnė nei patvirtino Savivaldybės taryba. 

4.4. Skolinimosi teisinis pagrindas 

Vertinimas 
1. 2012 m. buvo laikomasi 2012 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų skolinimosi limitų. 

2. Savivaldybės skola (36087,6 tūkst. Lt) ir metinė grynojo skolinimosi skola              

(10408,7 tūkst. Lt) nustatytų limitų neviršijo. 

Lietuvos Respublikos 2012 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo 2011-12-20 įstatymo Nr. XI-1823 (Žin., 2011, Nr. 163-7741) 12 str. 

reglamentuoja, kad savivaldybės skola neturi viršyti 70 proc. patvirtintų 2012 metais savivaldybės 

biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių 

dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų specialiosios dotacijos kompensacijų). 

Metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 20 proc. patvirtintų 2012 

metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų 
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specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų specialiosios dotacijos 

kompensacijų). 

Grąžintina 2012 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 valstybės 

biudžetui grąžinamų specialiosios dotacijos kompensacijų). 

Savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau kaip 45 proc. patvirtintų 2012 metų savivaldybės 

biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių 

dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų specialiosios dotacijos kompensacijų) 2012 metais gali 

skolintis tik projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės 

paramos. 

Savivaldybės 2012 m. biudžeto pajamos (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei 

skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų specialiosios dotacijos 

kompensacijų) 76727,8 tūkst. Lt.  
2012 m. galimo skolinimosi suma 

                                       10 lentelė 

Teisės aktais nustatyti reikalavimai Negali viršyti 
(tūkst. Lt) 

Skoliniai 
įsipareigojimai 

2012-12-31 

Pastabos 

tūkst. Lt % 
Savivaldybės skola negali viršyti 70 proc. patvirtintų 2012 
metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės 
biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų 
ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos 
kompensacijų); 

53709,5 36087,6 47,03 Neviršyti 

Metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali 
viršyti 20 proc. (neįskaitant iš valstybės biudžeto 
savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir 
valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos 
kompensacijų); 

15345,6 10408,7 13,57 Neviršyti 

Gražintina 2012 metais ir vėlesniais metais Savivaldybės 
paskolų ir palūkanų bei su paskolų ėmimu susijusių įmokų 
suma negali viršyti 15 procentų patvirtintų Savivaldybės 
biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto 
savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir 
valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos 
kompensacijų);.  

11509,2 5796,8 7,56 Neviršyti 

 
Metinių ataskaitų formų duomenys, pateikti Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei 

paskolų statistinėje 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 3-sav.), Ilgalaikių paskolų 

panaudojimo statistinėje 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (Forma Nr. 4-sav.), reikšmingais 

atžvilgiais rodo teisingą Savivaldybės ilgalaikių paskolų būklę. 
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4.5. Gautinos sumos 

Vertinimas 

Asignavimų valdytojų (Savivaldybės administracijos ir biudžetinių įstaigų) biudžeto lėšų 

gautina suma 2012-12-31 – 365,6 tūkst. Lt, palyginti su 2011-12-31 – 300,2 tūkst. Lt, padidėjo  

65,4 tūkst. Lt.  

Savivaldybės 2012 m. gautinų sumų pokyčiai  

                11 lentelė 

                    tūkst. Lt 

Išlaidų pavadinimas 

Gautinos sumos 

(biudžeto lėšos) 

2011-12-31 2012-12-31 +,- 

Išlaidos 300,2 365,6 + 65,4 
Sandoriai dėl materialiojo ir 

nematerialiojo turto bei 
finansinių įsipareigojimų 

vykdymas 

   

Iš viso 300,2 365,6 + 65,4 

 

Didžiausios gautinos sumos: 

* Savivaldybės administracijos 236,3 tūkst. Lt arba 64,63 proc. visos gautinos sumos. 

Gautiną sumą sudaro įvairių įmonių skolos už komunalines paslaugas (šildymas, elektros energija, 

vandens tiekimas) ir kitas paslaugas – 152,3 tūkst. Lt ir už patalpų nuomą – 84,0 tūkst. Lt. 

* Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus, įskaitant visas savarankiškas įstaigas 55,7 tūkst. Lt, 

arba 15,24 proc. visos gautinos sumos. Gautiną sumą sudaro įvairių įmonių skolos už komunalines 

paslaugas (šildymas, elektros energijos, vandens tiekimas). 

* Seniūnijų 35,0 tūkst. Lt arba 9,57 proc. visos gautinos sumos. Gautiną sumą sudaro 

juridinių ir fizinių asmenų skolos už komunalines paslaugas (šildymas, elektros energija, vandens 

tiekimas). 

Kitos gautinos sumos nėra reikšmingos pagal dydį. 

Pastebėjimai Nesumokėtos įmonių, gyventojų skolos už patalpų nuomą yra negautos Savivaldybės 

biudžeto pajamos. 

5. AUDITO REZULTATŲ APŽVALGA 

 

Savivaldybės 2012 m. finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų vertinimui atlikti, buvo 

audituojami Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ir konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinio duomenys. 

Kauno rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos 

(forma Nr. 1- sav., Nr. 2-sav.), skolinių įsipareigojimų, ilgalaikių paskolų panaudojimo už 2012 m. 
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ataskaita (forma Nr. 4-sav.) ir 2012 m. Savivaldybės suvestinė biudžeto mokėtinų ir gautinų sumų 

2012-12-31 ataskaita (forma Nr. 4) parengtos Finansų ministerijos nustatytais terminais. 

Visi išvardyti dokumentai užpildyti Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintose 

formose, pasirašyti, duomenys pateikti tūkstančiais litų. 

Biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą, pateikimą į viešojo sektoriaus 

apskaitos ir konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS), patvirtinimą reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-12-27 įsakymu Nr. IK-453 patvirtintas 2012 metų 

konsolidavimo kalendorius. Šiame kalendoriuje nustatytos procedūros pagal viešojo sektoriaus 

apskaitos finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2011-04-19 įsakymu Nr. 1K-152 (Žin., 2011, Nr. 49-2310; 2012 Nr. 

15-677). 

Šiame kalendoriuje nurodyta konsolidavimo pagal konsolidavimo lygius darbų pradžia, 

darbų pabaiga ir atsakingi konsolidavimo  lygiai už darbų atlikimą. 

Konsolidavimo kalendorius keistas nebuvo. Nurodytas konsoliduotųjų IV lygio ataskaitų 

tvirtinimo pradžia 2013-04-10, pabaiga 2013-04-11, konsoliduotųjų III lygio ataskaitų tvirtinimo 

pradžia 2013-04-30, pabaiga 2013-05-02, konsoliduotųjų II lygio ataskaitų tvirtinimo pradžia   

2013-05-30, pabaiga 2013-05-31. 

Savivaldybės pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už 2012 metus rinkinio 

duomenimis, Kauno rajono savivaldybės iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir 

mažumos dalis 357729,2 tūkst. Lt, grynasis turtas 25069,5 tūkst. Lt, sukauptas perviršis 25032,4 

tūkst. Lt.  

Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

už 2012 metus rinkinį, esant būtinumui, leidžia taisyti iki 2013-05-31.  

Dėl šios priežasties pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje gali 

atsirasti pokyčių. 

Šis pastebėjimas bus teikiamas Vertinimo išvadoje. 

5.1. Savivaldybės 2012 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio vertinimo rezultatai 

Tarnyba vertino Savivaldybės 2012 metų biudžeto 160506,5 tūkst. Lt pajamų (įplaukų) ir 

165808,1 tūkst. Lt išlaidų. 

Pastebėjimai dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų 

Dėl Savivaldybės Tarybos sprendimais suteiktų lengvatų į Savivaldybės biudžeto sąskaitą 

2012 m. negauta 144,0 nekilnojamojo turto mokesčio, 88,0 tūkst. Lt nuomos mokesčio už 

valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius. Iš viso 232,0 tūkst. Lt. 

Mokinio krepšelio lėšų finansinio audito metu nustatyta, kad Kauno rajono savivaldybės 

švietimo biudžetinės įstaigos 2012 m. nesilaikė Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-06-07 
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įsakymo Nr. 1K-218 ,,Dėl Finansų ministro 2003-07-03 įsakymo Nr. 1K-184 ,,Dėl Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ 

pakeitimo reikalavimų, kurie įsigaliojo nuo 2013-07-01. Švietimo įstaigų mokinio krepšelio 2012-

12-31 suvestinėje ataskaitoje formoje Nr. 2 ekonominiame kode 2.7.3.1.1.1. turėjo būti parodyta 

93,4 tūkst. Lt, o likusi suma 201,0 tūkst. Lt – darbo užmokesčio eilutėje ekonominiame kode 

2.1.1.1.1.1. Kauno rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyrius 2013-04-04 raštu Nr. 

F18-35 paaiškino, kad metų viduryje negalėjo perprogramuoti buhalterinės apskaitos programą 

LABBIS. Skyrius nuo 2013-01-01 dirbs vadovaudamasis nustatytais teisės aktų reikalavimais. 

Šie neatitikimai nėra reikšmingi pagal kiekybinio reikšmingumo lygį ir Vertinimo išvadoje 

nebus teikiami. 

Pastebėjimai dėl Savivaldybės biudžeto lėšų valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis  

teisėtumo    

 Vertinimo metu nustatyta, kad: 

 * Savivaldybės taryboje nepatikslintas ilgalaikių paskolų ėmimo planas nepaimtais, jau 

pasirašytais, kredito sutarčių su bankais likučiais 2011-12-31. Dėl šios priežasties paskolų 

ataskaitinio laikotarpio planas viršytas 2339,6 tūkst. Lt (pajamų dalies 97,101 eilutės); 

 * Savivaldybės administracija vykdydama paskolų gražinimo ir palūkanų mokėjimo  

funkciją, pažeidė 1990 m. liepos 30 d. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 

(2010-12-09 įstatymo Nr. XI-1209 redakcija) 7 straipsnio 1 punktą ir Kauno rajono savivaldybės 

tarybos 2012-12-20 sprendimą Nr. TS-439, nes paskoloms ir palūkanoms skirtus asignavimus 

viršijo 3063,6 tūkst. Lt (išlaidų dalies 1 eilutė); Be to, ataskaitinio laikotarpio patikslinta paskolų 

grąžinimo sąmata parodyta 31,1 tūkst. Lt didesnė nei patvirtino Savivaldybės taryba (išlaidų dalies 

1 eilutė). 

 Šie vertinimo rezultatai reikšmingi pagal kiekybinio reikšmingumo lygį ir bus pateikiami 

Vertinimo  išvadoje. 

 Savivaldybės administracija vykdydama socialinės apsaugos funkciją, pažeidė 1990 m. 

liepos 30 d. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 (2010-12-09 įstatymo Nr. 

XI-1209 redakcija) 7 straipsnio 1 punktą ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-12-20 

sprendimą Nr. TS-439, nes materialiajam ir nematerialiajam turtui skirtus asignavimus viršijo 41,2 

tūkst. Lt (išlaidų dalies 12 eilutė). Priežastys objektyvios ir pateisinamos, nes nebuvo patikslintas 

skolintų lėšų planas. 

 Kultūros, švietimo ir sporto skyrius vykdydamas poilsio, kultūros ir religijos funkciją, 

materialiajam ir nematerialiajam turtui skirtus asignavimus viršijo 2245,9 tūkst. Lt (išlaidų dalies 10 

eilutė); švietimo funkciją, materialiajam ir nematerialiajam turtui skirtus asignavimus viršijo 1097,5 
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tūkst. Lt (išlaidų dalies 11 eilutė). Priežastys objektyvios ir pateisinamos, nes nebuvo patikslintas 

skolintų lėšų planas. 

 Šie neatitikimai nebus teikiami Vertinimo išvadoje dėl objektyvių ir pateisinamų 

priežasčių. 

5.2. Kauno rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių 

finansinio audito rezultatai 

5.2.1. UAB ,,Giraitės vandenys“ finansinės atskaitomybės auditas 

          12 lentelė 

Savivaldybės įmonės pavadinimas 2012 m. audito 
nuomonė apie 

finansinę 
atskaitomybę 

2012 m. 
apyvarta Lt 

2012 m. veiklos 
rezultatas Lt 

+pelnas, 
 - nuostolis 

UAB ,,Giraitės vandenys“ sąlyginė 4421,5 tūkst. Lt - 475,5 tūkst. 
Lt,  

 

UAB ,,Giraitės vandenys“ – 2012 m. finansinę veiklą baigė turėdama 475533 Lt grynojo 

ataskaitinių metų nuostolio. Nuostolis, palyginti su 2011 m., sumažėjo 114109 Lt. Bendrovės 2012 

m. gautos pajamos, palyginti su 2011 m., padidėjo 535502 Lt. Bendrovės pajamos už geriamojo 

vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugas padidėjo dėl didesnio tarifo, geresnio darbo 

organizavimo ir padidėjusio vartotojų skaičiaus. Nuo 2012-07-01 pradėtos taikyti naujos geriamojo 

vandens ir nuotekų tvarkymo kainos, suderintos Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės 

komisijoje (Komisijos 2012-04-27 nutarimas Nr. OS-102) ir nustatytos Kauno rajono savivaldybės 

tarybos 2012-05-24 sprendimu Nr. TS-217,,Dėl UAB ,,Giraitės vandenys“ geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainų nustatymo“. Parengta ir pateikta atlikto 

finansinio audito 2013-04-15 ataskaita Nr. 2-16 ir 2013-04-15 išvada Nr. 2-17. UAB ,,Giraitės 

vandenys“ direktoriui teikta viena rekomendacija veiklai gerinti. Informacijos pateikimo terminas 

2013-07-01.      

5.2.2. UAB Komunalinių paslaugų centras finansinės atskaitomybės auditas 

 13 lentelė 

Savivaldybės įmonės pavadinimas 2012 m. audito 
nuomonė apie 

finansinę 
atskaitomybę 

2012 m. 
apyvarta Lt 

2012 m. veiklos 
rezultatas Lt 

+pelnas, 
 - nuostolis 

UAB Komunalinių paslaugų 

centras 

sąlyginė 5736,2 tūkst. Lt - 127,9 tūkst. Lt 

 

UAB Komunalinių paslaugų centras – 2012 m. finansinę veiklą baigė turėdamas 127943 Lt 

grynojo ataskaitinių metų nuostolio. Bendrovė daugiausia pajamų gavo iš šilumos tiekimo 58,2 
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proc. Bendrovei nuostolingas šilumos tiekimas, nuotekų šalinimas ir valymas, vandens pardavimo 

kaina. Bendrovei pelningas šalto vandens tiekimas, transporto paslaugos, bendrojo naudojimo 

objektų administravimas. Tarnyba parengė audito 2013-04-15 ataskaitą Nr. 2-14 ir išvadą 2013-04-

15 Nr. 2-15. 

5.3. Kauno rajono savivaldybės tarybai pavaldžių biudžetinių įstaigų finansinio 

audito rezultatai 

5.3.1. Raudondvario gimnazijos 2012 m. finansinis auditas 

Besąlyginė nuomonė dėl finansinių ataskaitų rinkinio  

Mūsų nuomone, Raudondvario gimnazijos 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys parodo 

tikrą ir teisingą 2012-12-31 finansinę būklę, 2012 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir 

pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartus.  

Nors audito metu buvo nustatytos nereikšmingos klaidos, tai yra Veiklos rezultatų 

ataskaitoje nurodyti duomenys apie finansavimo pajamas pagal finansavimo šaltinius nesutampa su 

duomenimis užregistruotais registre „Didžioji knyga“. Bendra finansavimo pajamų suma sutampa. 

Galimos klaidos dėl nepatikimai veikiančios apskaitos programos LABBIS. 2012 m. 9 

mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys nebuvo parengtas, todėl nebuvo galimybės nustatyti rizikos 

veiksnius, galinčius turėti reikšmingos įtakos metinių finansinių ataskaitų rinkinio teisingumui. 

Besąlyginė nuomonė dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 

Mūsų nuomone, Raudondvario gimnazijos 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, 

reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.  

Nustatyti neatitikimai nereikšmingi.  

Asignavimų plano duomenys pateikti Gimnazijos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 

2012-12-31 ataskaitoje (mokinio krepšelis) neatitinka Tarybos sprendimu patvirtintus duomenis: 

darbo užmokesčio ir soc. dr. išlaidų 14,4 tūkst. Lt parodyta mažiau negu patvirtinta, prekių ir 

paslaugų 12,7 tūkst. Lt, darbdavių socialinės paramos 1,7 tūkst. Lt daugiau negu patvirtinta. 

Neatitikimo priežastis - Biudžeto ir finansų skyrius, rengdamas Tarybos sprendimo projektą 

netiksliai nurodė (ne tuose ekonominės klasifikacijos straipsniuose) švietimo įstaigų pateiktus 

patikslinimus. Bendra suma atitinka. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-06-07 įsakymu Nr. 1K-218     

,,Dėl finansų ministro 2003-07-03 įsakymo Nr. 1K-184 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2012-07-01 

ligos pašalpa iš darbdavio lėšų turėjo būti rodoma ekonominiame kode 2.1.1.1.1.1. Biudžeto ir 
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finansų skyrius ir Švietimo skyrius teisės aktų pasikeitimų neįvertino ir kitų įstaigų neinformavo, 

ligos pašalpas apskaitė ekonominiame kode 2.7.3.1.1.1.    

Besąlyginė nuomonė dėl savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams 

Mūsų nuomone Raudondvario gimnazija visais reikšmingais atžvilgiais 2012 metais 

savivaldybės ir valstybės lėšas ir turtą valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų 

nustatytiems tikslams.  

5.3.2. Vandžiogalos vidurinės mokyklos 2012 m. finansinis auditas 

Besąlyginė nuomonė dėl finansinių ataskaitų rinkinio  

Mūsų nuomone, Vandžiogalos vidurinės mokyklos 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys 

parodo tikrą ir teisingą 2012-12-31 finansinę būklę, 2012 metų veiklos rezultatus, grynojo turto 

pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus  apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartus.  

Audito metu buvo nustatytos nereikšmingos klaidos. 

Galimos klaidos dėl nepatikimai veikiančios apskaitos programos LABBIS.  

2012 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys nebuvo parengtas, todėl nebuvo galimybės 

nustatyti rizikos veiksnius, galinčius turėti reikšmingos įtakos metinių finansinių ataskaitų rinkinių 

teisingumui. 

Besąlyginė nuomonė dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 

Mūsų nuomone, Vandžiogalos vidurinės mokyklos 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės 

aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.  

Nustatyti neatitikimai nereikšmingi.  

Asignavimų plano duomenys pateikti mokyklos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012-

12-31 ataskaitoje (mokinio krepšelis) neatitinka Tarybos sprendimu patvirtintus duomenis: darbo 

užmokesčio ir soc. dr.  išlaidų 1,1 tūkst. Lt parodyta mažiau negu patvirtinta, socialinio draudimo 

įmokų – 2,1 tūkst. Lt mažiau negu patvirtinta, prekių ir paslaugų – 2,2 tūkst. Lt mažiau negu 

patvirtinta, darbdavių socialinės paramos – 1,2 tūkst. Lt  daugiau negu patvirtinta. Neatitikimo 

priežastis - Biudžeto ir finansų skyrius, rengdamas Tarybos sprendimo projektą netiksliai nurodė 

(ne tuose ekonominės klasifikacijos straipsniuose) švietimo įstaigų pateiktus patikslinimus. Bendra 

suma atitinka.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-06-07 įsakymu Nr. 1K-218     

,,Dėl finansų ministro 2003-07-03 įsakymo Nr. 1K-184 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2012-07-01 

ligos pašalpa iš darbdavio lėšų turėjo būti rodoma ekonominiame kode 2.1.1.1.1.1. Biudžeto ir 
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finansų skyrius ir Švietimo skyrius teisės aktų pasikeitimų neįvertino ir kitų įstaigų neinformavo, 

ligos pašalpas apskaitė ekonominiame kode 2.7.3.1.1.1.    

Besąlyginė nuomonė dėl savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams 

 Mūsų nuomone Vandžiogalos vidurinė mokykla visais reikšmingais atžvilgiais 2012 metais 

savivaldybės ir valstybės lėšas ir turtą valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų 

nustatytiems tikslams. 

5.3.3. Ilgakiemio mokyklos darželio 2012 m. finansinis auditas 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2012 m. gruodžio 31 d.   

Audito metu  nustatytos klaidos nereikšmingos. Ilgakiemio mokyklos darželio 2012 metų 

finansinių ataskaitų rinkiniai parengti pagal teisės aktų reikalavimus ir visais reikšmingais 

atžvilgiais teisingai atspindi visas įvykusias ūkines operacijas ir sąskaitų likučius. 

 Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitos. 

Audito metu reikšmingų klaidų, teisės aktų pažeidimų ir neatitikimų, galinčių turėti įtakos 

metiniam biudžeto ataskaitų rinkiniui, nenustatyta. Ilgakiemio mokyklos darželio 2012 metų 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą 

Išvada dėl lėšų bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo. 

Įvertinę savivaldybės ir valstybės lėšų bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 

teisėtumą, nustatėme, kad mokykloje darželyje buvo vykdomi viešieji pirkimai ir sudaromos 

neterminuotos sutartys: 2009 m. balandžio 21 d. Prekių pardavimo sutartis su UAB „TRUKMĖ“, 

2008 m. sausio 4 d. Ilgalaikė prekių pirkimo – pardavimo sutartis su UAB „EECO“, 2008 m. 

lapkričio 7 d. Prekių pirkimo – pardavimo sutartis su UAB „Ritėja“, 2012 m. sausio 1 d. sutartis su 

UAB „Tangutas“, 2012 m. rugsėjo 10 d. sutartis su UAB „SPORTO FĖJA“. 

Mokėtina suma 2012-12-31 – 128,8 tūkst. Lt. Didžiausią mokėtinos sumos dalį 2012-12-31 

sudarė įsiskolinimas už komunalines paslaugas – 110,8 tūkst. Lt, kadangi Ilgakiemio mokykla 

darželis apmoka UAB “Roalsa” už Kultūros centro pastato šildymo paslaugas. Ilgakiemio 

pagrindinės mokyklos katilinė 2002 m. rugsėjo 25 d. buvo išnuomota UAB „Roalsa“ Kauno rajono 

savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Ilgakiemio pagrindinės mokyklos 

katilinės nuomos ir šilumos tiekimo sutartis Nr. 129. 

5.3.4. Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų mokyklos darželio 2012 m. finansinis 

auditas 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2012  m. gruodžio 31 d.   

Audito metu nustatytos klaidos nereikšmingos. Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų 

mokyklos darželio 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal teisės aktų reikalavimus 
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ir visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi visas įvykusias ūkines operacijas ir sąskaitų 

likučius. 

 Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2012  m. gruodžio 31 d. ataskaitos. 

Audito metu reikšmingų klaidų, teisės aktų pažeidimų ir neatitikimų, galinčių turėti įtakos 

metiniam biudžeto ataskaitų rinkiniui, nenustatyta. Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų 

mokyklos darželio 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais 

parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio 

sudarymą. 

Išvada dėl lėšų bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo. 

Įvertinę savivaldybės ir valstybės lėšų bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 

teisėtumą, nustatėme, kad mokykloje darželyje buvo vykdomi viešieji pirkimai ir sudaromos 

neterminuotos sutartys: 2007 m. lapkričio mėn. 15 d. Pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 07-11-15/1 

su UAB „Santera“ sudaryta neterminuotai. Taip pat neterminuotai sudaryta sutartis su UAB 

„Pelias“  2011-02-01 Nr. 11/25.  

Mokėtina suma 2012-12-31 – 90,0 tūkst. Lt. Didžiausią mokėtinos sumos dalį 2012-12-31 

sudaro skola už komunalines paslaugas –  59,8 tūkst. Lt. 

5.3.5. Noreikiškių lopšelio darželio ,,Ąžuolėlis“ 2012 metų finansinis auditas 

Išvada dėl finansinių ataskaitų rinkinio 2012  m. gruodžio 31 d.   

Audito metu nustatytos klaidos nereikšmingos. Noreikiškių lopšelio darželio „Ąžuolėlis“ 

2012 metų finansinių ataskaitų rinkiniai parengti pagal teisės aktų reikalavimus ir visais 

reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi visas įvykusias ūkines operacijas ir sąskaitų likučius. 

Išvada dėl Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2012  m. gruodžio 31 d. ataskaitos. 

Audito metu reikšmingų klaidų, teisės aktų pažeidimų ir neatitikimų, galinčių turėti įtakos 

metiniam biudžeto ataskaitų rinkiniui, nenustatyta. Noreikiškių lopšelio darželio „Ąžuolėlis“ 2012 

metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas 

pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą. 

Išvada dėl lėšų bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo. 

Įvertinę savivaldybės ir valstybės lėšų bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 

teisėtumą, nustatėme, kad lopšelyje darželyje buvo vykdomi viešieji pirkimai ir atliekami remonto 

darbai nesant finansavimo šaltinio. Lopšelis darželis per 2012 m. nupirko rekonstrukcijos ir 

modernizavimo darbų už 188,0 tūkst. Lt, kurie buvo apmokėti iš Savivaldybės biudžeto. Lopšeliui 

darželiui sandoriams atlikti papildomai patvirtinta 188,0 tūkst. Lt Kauno rajono savivaldybės 

tarybos tik 2012-11-22 sprendimu Nr. TS-401 Dėl  Kauno rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto 

tikslinimo, t.y. po darbų atlikimo.  
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Darbų pirkimai įstaigoje buvo pradėti ir atlikti nesant finansavimo šaltinio. Mokykla 

nesilaikė Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 7 str. – asignavimų valdytojai atsako 

už programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų 

asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus  ir 

rezultatyvų naudojimą. 

5.3.6. Kauno rajono savivaldybės administracijos turto administravimo programos 

(06) ribotos apimties auditas 

Audito metu nustatyta, kad: 

* ne visi Savivaldybės socialiniai būstai teisiškai įregistruoti viešajame registre; 

* socialinio būsto nuomos mokesčio skola 2012 m. pabaigoje buvo 46664,81 Lt, per metus 

išaugo 23500 Lt; 

* ne visi būstai išnuomojami teisės aktų nustatyta tvarka; 

* ne visi būstai apskaitoje užregistruoti kaip atskiri turto vienetai; 

* lėtas sklypų būtinų visuomenės poreikiams įteisinimo procesas. Iš maždaug 300 sklypų, 

numatytų visuomenės poreikiams (be sklypų apie pastatus, kapinių, vandentvarkos, vandenvalos 

objektų) panaudos sutartimis įteisinta tik 71 sklypas arba 23,67 proc. 

5.3.7. Kauno rajono savivaldybės keleivių pavėžėjimo visuomeniniu transportu 

2012 m. ribotos apimties auditas 

Audito metu nustatyta, kad: 

Kauno rajono savivaldybės taryba 2011-04-07 sprendimu Nr. TS-131 patvirtino 26 

visuomenei būtinus vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus. 

Savivaldybės tarybos sprendimu Administracijos direktorius įpareigotas, iš tam tikslui biudžete 

numatytų lėšų kasmet sudaryti su vežėjais nuostolių kompensavimo sutartis. 

Visuomenei būtinus maršrutus aptarnauja 4 vežėjai, su kuriais sudarytos visuomenės 

aptarnavimo sutartys. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-154 

patvirtintame Keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių 

transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkos aprašo 12 punkte buvo numatyta, 

kad vežėjams nuostoliai, patirti vežant visuomenei būtinais autobusų maršrutais, kompensuojami 

tol, kol yra šiam tikslui numatytų lėšų Savivaldybės biudžete. Šis tvarkos aprašas galiojo iki 2012-

04-26. Savivaldybės taryba 2012-04-26 sprendimu Nr. TS-188 patvirtino naują Keleivinio kelių 

transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo 

visuomenei, kompensavimo tvarkos aprašą.  

Mokėtina suma vežėjams 2011-12-31 buvo 1355,7 tūkst. Lt. Kauno rajono savivaldybės 

tarybos 2012-02-23 sprendimu Nr. TS-47 patvirtintame Kauno rajono savivaldybės 2012 m. 
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biudžete mokėtinai sumai dengti patvirtinta 971,7 tūkst. Lt, tai yra nenumatyta finansuoti 384,0 

tūkst. Lt mokėtinos sumos dalis arba 28,32 proc.  

Kauno rajono savivaldybės 2012 m. biudžete (įskaitant patikslinimus) visuomenei būtinų 

maršrutų nuostolių kompensavimui vežėjams patvirtinta 980,5 tūkst. Lt. Per 2012 metus vežėjai 

Savivaldybei pateikė PVM sąskaitų faktūrų nuostolių kompensavimui už 3342,7 tūkst. Lt, tai yra 

3,5 karto daugiau  nei patvirtinta asignavimų 2012 m. Savivaldybės biudžete.  

Per 2012 m. vežėjams iš viso sumokėta (su mokėtina suma) 1799,6 tūkst. Lt. Neskirta 

nuostoliams padengti 152,6 tūkst. Lt  2012 m. Savivaldybės biudžete patvirtintų asignavimų. 

Mokėtina suma vežėjams 2012-12-31 yra 2898,7 tūkst. Lt, kuri lyginant su metų pradžios 

mokėtina suma, padidėjo daugiau kaip du kartus. Mokėtinos sumos didėjimo pagrindinės 

priežastys: 

* Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimu Nr. TS-187 patvirtintame 

Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, 

kompensacijos apskaičiavimo tvarkos apraše numatyta kompensuoti vežėjams nulinė rida, taip pat 

skaičiuojant vežėjo per mėnesį patirtus nuostolius, 3 proc. rentabilumo taikymas; 

* Nepakankamas biudžetinis finansavimas. Atkreipiame dėmesį, kad 2013 m. Savivaldybės 

biudžete mokėtinai sumai vežėjams padengti patvirtinta 2000,0 tūkst. Lt, tai yra 898,7 tūkst. Lt 

mažiau nei yra faktinė 2012-12-31 mokėtina suma. Manome, kad tai turės įtakos ir ateinančių 

laikotarpių mokėtinos sumos augimui.  

5.4. Atliktų tikrinimų rezultatai 

5.4.1. Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos panaudojimo ataskaitos tikrinimas 

Tarnyba parengė Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2012 m. lėšų panaudojimo tikrinimo 2013-02-07 ataskaitą Nr. 2-1. 

SAARS programos nepanaudotas likutis 2011-12-31 147,1 tūkst. Lt, 2012 m. gauta pajamų 

811,8  tūkst. Lt ir padaryta išlaidų 524,1 tūkst. Lt. Nepanaudotas lėšų likutis 2012-12-31 – 434,8 

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

Savivaldybės biudžeto dalyje išlaidų apimtis 0,3 proc. Savivaldybės administracijos direktoriui 

teiktos keturios rekomendacijos veiklai gerinti. Nurodyta informaciją pateikti iki 2013-06-03. 

Kauno rajono savivaldybės taryba SAARS programos 2012 m. lėšų panaudojimo ataskaitą 

patvirtino. 

5.4.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos 2012 m. lėšų panaudojimo ataskaitos 

tikrinimas 

2012 m. programai skirta pagal keturias finansavimo sutartis 4596,1 tūkst. Lt, panaudota 

4590,5 tūkst. Lt, tarp jų 1634,9 tūkst. Lt išlaidoms, 2955,7 tūkst. Lt sandoriams  dėl materialiojo ir 



 30

nematerialiojo turto įsigijimo. Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, įsigijimo savikainos 

likutis 5,6 tūkst. Lt. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012-12-31 ataskaitoje forma Nr. 2 

duomenys pateikti teisingai. Parengta 2013-02-25 ataskaita Nr. 2-8. Kelių direkcijai prie Lietuvos 

Respublikos Susisiekimo ministerijos pateikta 2013-05-25 Išvada Nr. 2-9. 

5.4.3. Gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2012 m. lėšų panaudojimo ataskaitos 

tikrinimas 

Fondo likutis 2011-12-31 – 19350 Lt. Fondas 2012 m. gavo 236683 Lt pajamų, tarp jų: 

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kaupiamosios dalies 156683 Lt ir  

Savivaldybės biudžeto lėšos 80000 Lt. Padaryta išlaidų 133258 Lt. Virš plano į fondo sąskaitą gauta 

28683 Lt. Lėšų likutis 2012 m. pabaigoje 122775 Lt. Savivaldybės biudžeto išlaidų dalyje Fondo 

lėšos sudaro 0,08 proc. Parengta 2013-02-04 tikrinimo ataskaita Nr.2-2. 

5.4.4. Kauno rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2012 m. lėšų panaudojimo 

ataskaitos tikrinimas 

Fondas per 2012 m. gavo 138828 Lt. Su likučiu metų pradžioje 954611 Lt, 2012 m. pajamos 

sudarė 1092939 Lt. Fondas per 2012 m. administracijos direktoriaus įsakymais panaudojo 1031864 

Lt. Fondo likutis 2012-12-31 – 61075,13 Lt. Parengta 2013-02-15 tikrinimo ataskaita Nr. 2-7. 

5.4.5. Kauno rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus privatizavimo 

objektams priskirtus žemės sklypus, panaudojimo ataskaitos tikrinimas 

Fondas per 2012 m. gavo 128387 Lt. Su likučiu metų pradžioje 2012 m. fondo pajamos 

sudarė 130995 Lt. Fondas per 2012 m. administracijos direktoriaus įsakymais panaudojo 129779 Lt. 

Fondo lėšų likutis 2012-12-31 1216 Lt. Parengta 2013-02-14 tikrinimo ataskaita Nr. 2-4.  

5.4.6. Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros lėšų 2012 m. panaudojimo 

tikrinimas 

Fondo 2012 m. patikslinta sąmata 297091 Lt (likutis laikotarpio pradžioje 2591 Lt, 35500 Lt 

lėšos, gautos už privatizuotas gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio pastatus, 259000 Lt 

valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai). Iš viso gyvenamųjų patalpų pirkimui panaudojo 258000 

Lt valstybės biudžeto asignavimų. Nepanaudotą valstybės biudžeto lėšų likutį 1000 Lt 2012-12-28 

mokėjimo pavedimu grąžino į valstybės biudžetą. Nepanaudotas Fondo likutis 2012-12-31 38091 

Lt. Parengta 2013-02-27 tikrinimo ataskaita Nr. 2-12. 

5.4.7. Ilgalaikės paskolos 2012 m. ėmimo galimybių vertinimas 

Tarnyba parengė 2012-04-16 atskaitą Nr. 2-10 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės ilgalaikės 

paskolos ėmimo 2012 m. galimybių vertinimo“ ir 2012-04-16 išvadą Nr. 2-11 ,,Dėl Kauno rajono 

savivaldybės ilgalaikės paskolos 2012 m. ėmimo galimybių vertinimo“ 
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Tarnybos nuomone, Kauno rajono savivaldybei 2012 m. skolinimosi limitai ir vertinimo 

metu nustatyti duomenys apie Savivaldybės prisiimtus skolinius įsipareigojimus, suteikia galimybę 

imti ilgalaikę paskolą 8200,0 tūkst. Lt investiciniams projektams vykdyti. 

5.4.8. Kauno rajono savivaldybės nuomininkų pagal valstybės garantiją iš 

grąžintinų namų patalpų nuomos priskaitymo ir atskaitymo į gyvenamųjų patalpų remonto 

fondo sąskaitą teisingumo tikrinimas 

Atskaitymų nuo sumos valstybės garantijoms vykdyti grynųjų pinigų likutis DNB banko 

sąskaitoje 2011-12-31 – 365947,47 Lt, 2012-12-31 – 342967,83 Lt, tarp jų 2200 Lt Finansų 

ministerijos per daug pervestos lėšos. Tikrinimo metu buvo ištaisytos klaidos. Parengta 2013-02-27 

tikrinimo ataskaita Nr. 2-11. Savivaldybės administracijos direktoriui teiktos 3 rekomendacijos. 

Savivaldybės kontrolieriui informacijos apie rekomendacijų įgyvendinimą pateikimo terminas 

2013-05-27. 

5.4.9. Valstybės garantijų turėtojų įsipareigojimų Savivaldybei 2012 m. vykdymo 

tikrinimas  

Pagal Kauno rajono Savivaldybės biudžeto ir finansų skyriaus pateiktą informaciją, 2012 m. 

,,Pirkėjai“ sumokėjo 25293,50 Lt. ,,Pirkėjų“ Savivaldybei nesumokėtas likutis 2012-12-31 – 

394944,50 Lt. Biudžeto ir finansų skyrius Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai pervedė 2013 

m. sausio 8 d. 25293,50 Lt. Savivaldybei šešių ,,Pirkėjų“  skola 2012-12-31 – 124190 Lt. 

Valstybės garantijų turėtojų ,,Pirkėjų“ Savivaldybėje šiuo metu yra dvylika, iš jų 

Savivaldybei   kasmetinių įmokų mokėjimų iš esmės nevykdo du, arba 16,67 proc. ,,Pirkėjų“, tai jau 

vidutinė rizika šių ,,Pirkėjų“ nemokumui.  

,,Pirkėjai“ be pateisinamos priežasties nesumokėjo kasmetinių įmokų 2012-12-31– 32177 

Lt, arba 25,91 proc.,  kasmetinės įmokos 92013 Lt arba 74,09 proc. atidėtos pateisinamai.  

Parengta 2013-03-19 tikrinimo ataskaita Nr. 2-13. Savivaldybės administracijos direktoriui 

teiktos dvi rekomendacijos. Savivaldybės kontrolieriui informaciją apie rekomendacijų 

įgyvendinimą kartu su patvirtinančiais dokumentais pateikti iki 2013-04-15. Direktorius išsamią 

informaciją pateikė 2013-04-15 raštu Nr. SD-1076. 
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6. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ, IŠLAIDŲ IR KITŲ RODYKLIŲ 

DYDŽIAI IR TENDENCIJOS8 

 

Teikiame informaciją ir pastebėjimus apie Savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų 

svarbių rodyklių dydžius ir tendencijas. Duomenys pateikti lentelėse surinkti iš Savivaldybės 

biudžeto vykdymo prieš ėjusių laikotarpių duomenų.   

6.1. Savivaldybės biudžeto pajamų rodikliai,  struktūra ir pokyčiai 
                                14 lentelė  

(tūkst. Lt) 
 
Rodikliai 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Pajamos 
(įskaitant iš kitų 
savivaldybių 
gautas mokinio 
krepšelio lėšas ir 
m. pradžios lėšų 
likutį ) tūkst. Lt 

102209,7 121383,9 129244,4 162241,5 151273,7 151751,9 153342,5 160506,5 

Mokesčiai  ir 
kitos pajamos 
tūkst. Lt 

53879,7 63167,3 78470,8 97716,5 82497,6 75777,5 77066,6 84675,6 

Mokesčių 
lyginamasis 
svoris pajamų 
dalyje proc. 

52,7 52,0 60,7 60,2 54,5 49,9 50,3 52,76 

Mokesčių ir kitų 
pajamų pokytis 
palyginti su 
praėjusiais 
metais proc. 

* +18,7  +6,48 +25,5 -6,8 +0,3 +1,05 +9,87 

Valstybės 
dotacijos tūkst. 
Lt 

48330,0 58216,6 50773,6 64525,0 68776,1 75974,4 76275,9 75830,9 

Valstybės 
dotacijų  
lyginamasis 
svoris visose 
pajamose proc. 

47,3 47,9 39,3 39,8 45,5 50,1 49,7 47,24 

Valstybės 
dotacijų  pokytis 
palyginti su 
praėjusiais 
metais proc. 

* +20,46 -12,79 +7,38 +6,59 +10,47 +0,40 -0,58 

 
Savivaldybės pajamų struktūroje valstybės dotacijos 2005-2012 m. sudarė apie 39-50 proc. 

visų pajamų. Valstybės dotacijos dydis 2010-2012 m. keitėsi nežymiai. 

Savivaldybės pajamų struktūroje mokesčiai ir kitos pajamos 2005-2012 m. sudarė apie  50-

60 proc. visų pajamų. 

Analizuojant mokesčių ir kitų pajamų pokyčius, pastebėta, kad pajamų dydis smarkiai 

svyravo: 2007 m.  pajamos išaugo 6,48 proc., palyginti su 2006 m., 2008  m. pajamos išaugo 25,5 

proc., palyginti su 2007 m., 2009 m. – sumažėjo 6,8 proc., palyginti su 2008 m., 2010 m. – padidėjo 

                                              
8 Savivaldybės biudžeto vykdymo rodikliai ir tendencijos analizuojami remiantis Savivaldybės biudžeto vykdymo 
ataskaitose nurodytais duomenimis. 
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0,3 proc., palyginti su 2009 m., 2011 m. – padidėjo 1,05 proc., palyginti su 2010 m., 2012 m. – 

padidėjo 9,87 proc., palyginti su 2011 m.   

6.2. Savivaldybės skolinimosi tendencijos 
                            15 lentelė 

             tūkst. Lt 
 
Eil.  
Nr.  

Rodiklis 2006 m.  2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

1 Negrąžintų paskolų 
likutis metų 
pradžioje 

7509,8 17603,6 22373,5 24673,7 26041,5 30177,7 30597,4 

2 Negrąžintų paskolų 
likutis metų 
pabaigoje 

17603,6 22373,5 24673,7 26041,5 30177,7 30597,4 36087,6 

3 Negrąžintų paskolų 
likučio metų 
pabaigoje pokytis, 
lyginant su 
praėjusiais metais 

+34,4 +27,1 +10,3 +5,5 +15,9 +1,4 +17,94 

 
2006 – 2012 m. laikotarpiu Savivaldybės negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis augo. Paskolų 

likučiai analizuojamu laikotarpiu vidutiniškai per metus didėjo 16,08 proc. Pastebėta, kad 

Savivaldybės biudžeto pajamos, kurios yra pagrindinis paskolų grąžinimo šaltinis, analizuojamu 

laikotarpiu vidutiniškai per metus didėjo apie 7 proc., t. y. mažesniais tempais, nei negrąžintos 

paskolos. 

Savivaldybės biudžeto išlaidų rodikliai, struktūra ir tendencijos 

                    16 lentelė 

                                                                                        tūkst. Lt 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

1. Išlaidos iš viso ir iš jų 160369,7 148635,2 148813,2 156501,0 165808,1 

1.1. Išlaidos turtui įsigyti (be ilgalaikės 
paskolos) 

10053,1 5616,1 5868,1 10444,9 14338,1 

 šių išlaidų lyginamasis svoris 
visose išlaidose (proc.) 

6,27 3,78 3,94 6,67 8,65 

 šių išlaidų pokytis, palyginus su 
prieš ėjusiais metais (proc. arba 
kartais) 

* -44,14 4,48 77,99 29,69 

1.2. Išlaidos darbo užmokesčiui 68572,6 75737,2 67876,4 70169,2 68997,1 

 šių išlaidų lyginamasis  svoris  
visose išlaidose (proc.) 

42,76 50,95 45,61 44,84 41,61 

 šių išlaidų pokytis, palyginus su 
prieš ėjusiais metais (proc. ) 

* 10,45 -10,38 3,37 -7,2 

1.3. Kitos išlaidos 81744,0 67281,9 75068,7 75886,9 82472,9 

 šių išlaidų lyginamasis  svoris  
visose išlaidose (proc.) 

50,97 45,27 50,45 48,49 49,74 

 šių išlaidų pokytis, palyginus su 
prieš ėjusiais metais (proc.) 

* -17,69 11,57 1,09 2,57 
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Analizuojamu laikotarpiu Savivaldybės išlaidų turtui įsigyti dalis bendrose išlaidose sudarė 

nuo 3,78 proc. iki 8,65 proc., 2012 metais, palyginti su 2011 metais, šių išlaidų dalis padidėjo 1,98 

procentiniais punktais.  

Stebimas išlaidų turtui įsigyti pokyčio, palyginti su prieš ėjusiais laikotarpiais svyravimas. 

2009 metais išlaidos turtui, palyginti su 2008 metais, sumažėjo 44,14 proc., 2010 metais, palyginti 

su 2009 metais, padidėjo 4,48 proc., 2011 metais, palyginti su 2010 metais, padidėjo smarkiai – 

77,99 proc., 2012 metais, palyginti su 2011 metais, padidėjo 29,69 proc.  

Analizuojant išlaidų darbo užmokesčiui dalies bendrose išlaidose kitimą, 2008-2012 metais 

didelių pokyčių nepastebėta, išlaidų darbo užmokesčiui dalis bendrose išlaidose sudarė nuo 41,61 

iki 50,95 proc.  

Stebimas išlaidų darbo užmokesčiui pokyčio, palyginti su prieš ėjusiais laikotarpiais, 

svyravimas. 2009 metais, palyginti su 2008 metais, padidėjo 10,45 proc.,  2010 metais, palyginti su 

2009 metais, sumažėjo 10,83 proc., 2011 metais, palyginti su 2010 metais, padidėjo 3,37 proc., 

2012 metais, palyginti su 2011 metais, sumažėjo 7,2 proc.  

Analizuojamu laikotarpiu Savivaldybės kitų išlaidų dalis bendrose išlaidose sudarė nuo 

45,27 proc. iki 50,97 proc. 2012 metais, palyginti su 2011 metais, šių išlaidų dalis padidėjo 1,48 

procentiniais punktais.  

Stebimas kitų išlaidų pokyčio, palyginti su prieš ėjusiais laikotarpiais, svyravimas. 2009 

metais kitos išlaidos, palyginti su 2008 metais, sumažėjo 17,69 proc., 2010 metais, palyginti su 

2009 metais, padidėjo 11,57 proc., 2011 metais, palyginti su 2010 metais, padidėjo 1,09 proc., 2012 

metais, palyginti su 2011 metais, padidėjo 2,57 proc. 

Savivaldybės biudžeto išlaidų pagal funkcinę klasifikaciją rodikliai, struktūra ir 

tendencijos 

                                        17 lentelė 

                                                                                                      tūkst. Lt 

Eil. 
Nr. 

Rodiklis 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Išlaidos iš viso 122438,5 128624,1 160369,7 148635,2 148813,2 156501,0 165808,1 
1.1. Išlaidos švietimui 61230,9 65466,3 81668,7 87092,5 88200,6 83346,6 81973,4 
 šių išlaidų 

lyginamasis svoris 
visose išlaidose 
(proc.) 

50,01 50,90 50,93 58,59 59,27 53,26 49,44 

 šių išlaidų pokytis, 
palyginti su prieš 
ėjusiais metais (proc. 
arba kartais) 

* 6,92 24,75 6,64 1,27 -5,50 -7,17 

1.2. Išlaidos bendroms 
valstybės 
paslaugoms 

24903,6 31252,6 39192,6 27706,6 19353,5 27318,9 34963,9 

 šių išlaidų 
lyginamasis svoris 
visose išlaidose 

20,34 24,30 24,44 18,64 13,01 17,46 21,09 
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(proc.) 
 šių išlaidų pokytis, 

palyginti su prieš 
ėjusiais metais (proc. 
arba kartais) 

* 25,49 25,41 -29,31 -30,15 41,16 27,98 

1.3. Išlaidos būstui ir 
komunaliniam 
ūkiui 

3230,9 3015,7 3174,2 2872,5 1736,3 915,4 1280,3 

 šių išlaidų 
lyginamasis svoris 
visose išlaidose 
(proc.) 

2,64 2,34 1,98 1,93 1,17 0,59 0,77 

 šių išlaidų pokytis, 
palyginti su prieš 
ėjusiais metais (proc. 
arba kartais) 

* -6,66 5,26 -9,50 -39,55 -47,28 39,86 

1.4.  Išlaidos socialinei 
apsaugai 

16999,4 10294,1 14888,2 16106,4 20955,3 25745,7 27043,5 

 šių išlaidų 
lyginamasis svoris 
visose išlaidose 
(proc.) 

13,88 8,00 9,28 10,84 14,08 16,45 16,31 

 šių išlaidų pokytis, 
palyginti su prieš 
ėjusiais metais (proc. 
arba kartais) 

* -39,44 44,63 8,18 30,11 22,86 5,04 

1.5. Išlaidos poilsiui, 
kultūrai ir religijai 

5629,3 7112,1 8510,1 6959,0 7419,6 8314,9 9366,0 

 šių išlaidų 
lyginamasis svoris 
visose išlaidose 
(proc.) 

4,60 5,53 5,31 4,68 4,99 5,31 5,65 

 šių išlaidų pokytis, 
palyginti su prieš 
ėjusiais metais (proc. 
arba kartais) 

* 26,34 19,66 -18,23 6,62 12,07 12,64 

1.6. Išlaidos aplinkos 
apsaugai 

3070,9 3608,9 4075,8 1930,1 1573,3 2726,4 3543,1 

 šių išlaidų 
lyginamasis svoris 
visose išlaidose 
(proc.) 

2,51 2,81 2,54 1,30 1,06 1,74 2,14 

 šių išlaidų pokytis, 
palyginti su prieš 
ėjusiais metais (proc. 
arba kartais) 

* 17,52 12,94 -52,64 -18,49 73,29 29,96 

1.7. Išlaidos ekonomikai 5807,9 6158,9 6754,6 4084,5 7417,0 6138,0 5688,5 
 šių išlaidų 

lyginamasis svoris 
visose išlaidose 
(proc.) 

4,74 4,79 4,21 2,75 4,98 3,92 3,43 

 šių išlaidų pokytis, 
palyginti su prieš 
ėjusiais metais (proc. 
arba kartais) 

* 6,04 9,67 -39,53 81,59 -17,24 -7,32 

1.8.  Kitos išlaidos  
(pagal funkcinę  
klasifikaciją 
priskiriamos 
gynybai, viešosios 
tvarkos ir 
visuomenės 
apsaugai, sveikatos 
apsaugai ir kita) 

1565,6 1715,5 2105,4 1883,6 2157,6 1995,1 1949,4 

 šių išlaidų 
lyginamasis svoris 
visose išlaidose 
(proc.) 

1,28 1,33 1,31 1,27 1,44 1,27 1,17 
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 šių išlaidų pokytis, 
palyginti su prieš 
ėjusiais metais (proc. 
arba kartais) 

* 9,57 22,73 -10,53 14,54 -7,53 -2,29 

 

Analizuojamu 2006 – 2012 metų laikotarpiu didžiausią išlaidų dalį sudarė išlaidos švietimui. 

Šių išlaidų dalis visose išlaidose svyruoja nuo 49,44 iki 59,27 proc. Šios išlaidos nuo 2011 m. 

pradėjo mažėti. Kitos išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją bendrose išlaidose sudarė: išlaidos 

bendrosioms valstybės paslaugoms išaugo nuo 13,01 iki 24,44 proc., išlaidos socialinei apsaugai – 

nuo 8,0 iki 16,45 proc., išlaidos poilsiui, kultūrai ir religijai – nuo 4,60 iki 5,65 proc., išlaidos 

ekonomikai – nuo 2,75 iki 4,98 proc., išlaidos aplinkos apsaugai – nuo 1,06 iki 2,81 proc., o išlaidos 

būstui ir komunaliniam ūkiui mažėja nuo 2,64 iki 0,59 proc.  

 

7. PASIEKTA PAŽANGA ŠALINANT TRŪKUMUS 

 

Ankstesnių metų Savivaldybės kontrolieriaus išvadoje9 buvo atkreiptas dėmesys, kad 

Savivaldybės administracija nesilaiko Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymo (Žin.,2008, Nr. 67-3341, 2010, Nr. 67-3341) galiojančios redakcijos 2 straipsnio 11, 15 

dalies, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 2004, Nr. 4-47, 2010, Nr. 153-7781) 

22, 26 straipsnio, Savivaldybės tarybos 2010-12-16 sprendimu Nr. TS-471 patvirtintų Kauno rajono 

savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių IV dalies ,,Savivaldybės biudžeto 

specialiosios programos“ reikalavimų. 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010-12-31 įsakymu Nr. 1K-417, 2011-06-29 

įsakymu Nr. 1K-228 ((Žin., 2003, Nr. 69-3135, 2010, Nr. 36-1732, 2011, Nr. 84-4107) patvirtinta 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija. 

Klasifikacijos I dalyje ,,Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ekonominė klasifikacija“ pajamų 

ekonominės klasifikacijos straipsnyje 1.4.2. ,,Pajamos už prekes ir paslaugas“, pajamų ekonominės 

klasifikacijos straipsnyje 1.4.2.1.5 ,,Įmokos“ ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnyje 

1.4.2.1.5.2. ,,Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose“ turi būti 

nurodytos gautos įmokos už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

Buvo teiktos rekomendacijos Savivaldybės administracijos direktoriui: tikslinti Kauno 

rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto spec. programų sąmatą (pajamas ir išlaidas) įmokomis už 

išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose; sustiprinti vidaus kontrolę ir 

asignavimus naudoti neviršijant Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų asignavimų; atstatyti 

                                              
9 Savivaldybės kontrolieriuas 2012-05-16 išvada Nr. 2-21 ,,Dėl Kauno savivaldybės 2011 m. biudžeto vykdymo 
ataskaitų rinkinio“ 
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valstybės skirtos sumos metų pabaigoje likutį 277327,47 Lt valstybės garantijoms nuomininkams 

vykdyti. 

Savivaldybės taryba 2012 m. patikslino Savivaldybės biudžetą ir patvirtino spec. programų 

sąmatą įmokoms už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose. 

Savivaldybės taryba 2012-05-24 sprendimu Nr. TS-224 ,,Dėl Kauno rajono mokyklų 

valgyklų teikiamų paslaugų organizavimo ir apskaitos tvarkymo aprašo patvirtinimo“ įgyvendino 

Tarnybos 2010-05-18 ataskaitoje Nr. 2-25 teiktą rekomendaciją ir patvirtino Kauno rajono mokyklų 

valgyklų teikiamų paslaugų organizavimo ir apskaitos tvarkos aprašą. 

Vertindami pažangą šalinant Savivaldybės kontrolieriaus ankstesnių metų Išvadoje 

nurodytus trūkumus, pastebime, kad pastebėtais klausimais buvo priimtos atitinkamos priemonės.  

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybėje 2012 metais buvo pastebėta teisės aktų 

nesilaikymo atvejų valdant naudojant Savivaldybės biudžeto lėšas ir jomis disponuojant. 

Pagal Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 20 punkto nuostatas Savivaldybės 

kontrolierius teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie teiktas išvadas ir rekomendacijas. 

Vyriausybės atstovui 2012 metais buvo pateikta informacija apie Savivaldybės kontrolieriaus 

teiktas išvadas ir rekomendacijas. 

 

8. REKOMENDACIJA SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI 

 

Sustiprinti vidaus kontrolę ir asignavimus naudoti neviršijant Savivaldybės tarybos 

sprendimu patvirtintų asignavimų. 

Informaciją apie rekomendacijos įgyvendinimą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolieriui pateikti iki 2013-07-02. Nesant galimybės rekomendacijų įgyvendinti 

nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo įvardijant priežastis. 

 

9. BAIGIAMOJI DALIS 

 

Nustačius Išvados rengimo tikslus, atlikta Savivaldybės 2012 metų Ataskaitų rinkinio 

vertinimas, Savivaldybės 2006-2012 metų biudžeto vykdymo analizė, pateiktos Savivaldybės 

biudžeto bendrosios tendencijos. Strategija buvo pasirinkta taip, kad Išvadoje būtų pateikta 

Savivaldybės tarybai naudinga informacija ir darbo rezultatų pagrindu būtų atliktas Savivaldybės 

2012 metų Ataskaitų rinkinio vertinimas. 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba Išvadą rengė remdamasi atliktų penkių biudžetinių 

įstaigų finansinio audito, dviejų programų ribotos apimties audito, tikrinimų rezultatais ir 

Savivaldybės 2012 metų Ataskaitos rinkinio vertinimu. Atlikto audito rezultatai išdėstyti audito 
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ataskaitose, o nuomonė apie audituotus Savivaldybės 2012 metų finansinius ir biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinius, biudžeto lėšų valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis teisėtumą pateikta 

finansinio audito bei Vertinimo išvadose. 

Dėkojame Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus, Kultūros, švietimo ir 

sporto skyriaus darbuotojams už bendradarbiavimą ir geranorišką supratimą, Tarnybai atliekant 

Savivaldybės 2012 metų Ataskaitų rinkinio vertinimą. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                           Vida Marta Kruopienė 


