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2012-05-16 Nr. 2-20 

Kaunas 
 

 
SANTRAUKA 

 
Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtintas (su patikslinimais) 2011 m. Savivaldybės 

biudžeto pajamų planas (su metų pradžios biudžeto lėšų likučiu) sudarė 159252,9 tūkst. Lt ir  

asignavimų planas 171139,7 tūkst. Lt (asignavimai viršija pajamas 11886,8 tūkst. Lt). Savivaldybės 

biudžeto vykdymo 2011-12-31 ataskaitoje pajamų planas parodytas 156284,3 tūkst. Lt, įvykdyta 

150403,8 tūkst. Lt, negauta 5880,5 tūkst. Lt planuotų pajamų. Pajamų užduotis įvykdyta 96,2 proc. 

Savivaldybės biudžeto vykdymo 2011-12-31 ataskaitoje įplaukų planas parodytas     

171309,8 tūkst. Lt, įvykdyta 162866,9 tūkst. Lt, neįvykdyta 8442,9 tūkst. Lt planuotų įplaukų. 

Įplaukų užduotis įvykdyta 95,1 proc. 

Savivaldybės biudžeto vykdymo 2011-12-31 ataskaitoje asignavimų planas parodytas 

171309,8 tūkst. Lt, panaudota 156501,0 tūkst. Lt, arba 14808,8 tūkst. Lt mažiau negu planuota   

(91,3 proc. patikslintų asignavimų). 

 
ĮŽANGA 

 
 Vykdydama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo1 reikalavimą prižiūrėti, kaip 

vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai bei teikti Savivaldybės 

tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, Savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnyba atliko Savivaldybės 2011 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio vertinimą, kitus 

finansinius bei veiklos auditus pas asignavimų valdytojus pagal metinį Savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos veiklos planą ir jų pagrindu parengė Išvadą dėl Kauno rajono savivaldybės 2011 m. 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio (toliau – Išvada) bei Ataskaitą dėl Kauno rajono savivaldybės 

                                              
1 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. X-1722 (su vėlesniais pakeitimais) 
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2011 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio vertinimo rezultatų, kuri teikiama kaip Išvados 

priedas. 

Vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu2 patvirtinto Kauno rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento 19.1. punktu, Savivaldybės kontrolierius kasmet iki 

birželio 1 d. teikia Tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti metinių Savivaldybės konsoliduotųjų 

ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. 

Išvados dėl Savivaldybės 2011 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio (toliau – Ataskaita), 

tikslai: 

pareikšti nuomonę, ar biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas pagal teisės aktų 

reikalavimus, nustatančius jos sudarymą, ar rinkinio duomenys tikri ir teisingi; 

pateikti įvertinimą, ar, vykdant Savivaldybės 2011 m. biudžetą, Savivaldybės tarybos 

paskirti asignavimai panaudoti biudžeto programose nustatytiems tikslams ekonomiškiausiu ir 

efektyviausiu būdu; 

įvertinti, ar Savivaldybės skolos bei skoliniai įsipareigojimai neviršija skolos limito ir 

grynojo skolinimosi limito, nustatyto 2011 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme. 

Vertinimas atliktas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

2011 m. ir 2012 m. patvirtintais veiklos planais.  

Vertinimą atliko Savivaldybės kontrolierė Vida Marta Kruopienė. 

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

Kaunas.  

Vertinamas laikotarpis – 2011 m. 

Vertinimo laikotarpiu atsakingais dirbo: Savivaldybės administracijos direktorius Ričardas 

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

Už metinio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimą ir pateikimą Lietuvos 

Respublikos Finansų ministerijai yra atsakingas Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjas Arūnas Milius. 

   

1. VERTINIMO APIMTIS IR METODAI 

 

Savivaldybės administracija, kuri yra tiesiogiai atsakinga už Ataskaitoje pateiktų duomenų ir 

informacijos teisingumą, parengė ir 2012-03-02 raštu Nr. SD-647 pateikė Lietuvos Respublikos 

Finansų ministerijai bei Kontrolės ir audito tarnybai Savivaldybės 2011-12-31 biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinio formas: 

                                              
2 Savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimas Nr. TS-451( 2010-12-30 Nr. TS-498, 2011-04-07 Nr. TS-150,         
2011-08-25 Nr. TS-212 redakcijos)  
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1. Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita (forma Nr. 1-sav.); 

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2 –sav.); 

3. Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė ataskaita (forma Nr. 3-

sav.); 

4. Ilgalaikių paskolų naudojimo statistinė ataskaita (forma Nr. 4-sav.); 

5. Mokėtinų ir gautinų sumų 2011-12-31 ataskaita (forma Nr. 4); 

5. Biudžeto išlaidų mokinio krepšeliui finansuoti vykdymo 2011-12-31 ataskaita (forma    

Nr. SB-1); 

6. Biudžeto išlaidų plano valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms 

atlikti 2011-12-31 ataskaita (forma Nr. SB-2); 

7. Biudžeto išlaidų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 

vykdymo ataskaita (forma Nr.SB-3). 

Prie šių formų pateiktas aiškinamasis raštas. 

Vertinimas buvo suplanuotas ir atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais. 

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. 

Vertinimo metu analizuoti pagrindiniai Savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą 

reglamentuojantys teisės aktai ir jų laikymasis. 

 

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.3 

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

taisyklės4 numato, kad biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisykles, taip pat formas tvirtina 

finansų ministras.  

3. Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas5. 

                                              
3 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (2003-12-23 įstatymo Nr. IX-1946 
redakcija), 35 str. 1 d., 4 d. 
4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimas Nr. 543 (Vyriausybės 2004-06-15 nutarimo Nr. 751 
redakcija, su pakeitimais ir papildymais), 58 p. 
5 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais)  
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 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“.  

2011 m. Ataskaita parengta pagal asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų 

duomenis. Šių ataskaitų formos patvirtintos Finansų ministro įsakymu.  

Pagal Biudžeto sandaros įstatymo: 

* 35 str. 3 dalį – Ataskaitas rengia savivaldybių administracijos, remdamosi savivaldybių 

biudžetų apskaitos duomenimis – į savivaldybių biudžetus gautų pajamų ir savivaldybių biudžetų 

asignavimų valdytojų panaudotų asignavimų bei asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkiniais. 

2011 m. Ataskaita parengta pagal asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų 

duomenis. Šių ataskaitų formos patvirtintos Finansų ministro įsakymu. Įvertinus duomenų įrašymą į 

Ataskaitą, reikšmingų neatitikimų, palyginti su Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų 

pateiktomis ataskaitomis, nenustatyta. 

* 36 str. 3 dalyje nustatyta, kad ataskaitas tvirtina savivaldybės taryba pagal rodiklius, 

nurodytus šio įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje. 

Savivaldybės 2011 m. Ataskaita parengta pagal Biudžeto sandaros įstatyme nustatytus 

rodiklius – nurodyta bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis; bendra 

asignavimų suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ar Savivaldybės administracijos 

asignavimų valdytojams programoms vykdyti. Asignavimai skirti išlaidoms, iš jų – darbo 

užmokesčiui ir turtui įsigyti. 

* 35 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad biudžeto įvykdymo ataskaitos parengiamos 

atsižvelgiant į atitinkamų metų patvirtinto Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymo rodiklius. 

Nustatyta, kad 2011 m. Ataskaitoje pateikti duomenys apie dotacijas iš Valstybės biudžeto 

atitinka 2011 m. valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymo rodiklius. 

3. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 

 

3.1. 2011 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. 
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Kauno rajono savivaldybės 2011 m. biudžetas patvirtintas 2011-01-27 sprendimu            

Nr. TS-1 149500,0 tūkst. Lt pajamų ir išlaidų, ir 200,0 tūkst. Lt apyvartos lėšų likutis. 

Savivaldybės biudžetas buvo tikslintas tris kartus: 2011-06-30 sprendimu Nr. TS-109 – 

151714,5 tūkst. Lt pajamų ir 163601,3 tūkst. Lt asignavimų (asignavimai 11886,8 tūkst. Lt viršijo 

pajamas), ir 200,0 tūkst. Lt apyvartos lėšų likutis; 2011-09-29 sprendimu Nr. TS – 213 –    

157149,9 tūkst. Lt pajamų ir 169036,7 tūkst. Lt asignavimų (asignavimai 11886,8 tūkst. Lt viršijo 

pajamas), ir 200,0 tūkst. Lt apyvartos lėšų likutis; 2011-12-22 sprendimu Nr. TS-366 –        

159252,9 tūkst. Lt pajamų ir 171139,7 tūkst. Lt asignavimų (asignavimai 11886,8 tūkst. Lt viršijo 

pajamas), ir 200,0 tūkst. Lt apyvartos lėšų likutis.  

Savivaldybės biudžetas patvirtintas laiku, vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto 

sandaros įstatymo nuostatomis. 

Savivaldybės Tarybos sprendimais Savivaldybės 2011 m. biudžeto pajamų planas padidintas 

9752,9 tūkst. Lt. Asignavimai viršijo pajamas 11886,8 tūkst. Lt. 

Savivaldybės 2011 m. biudžeto pajamų plano patikslinimų duomenys pateikti 1 lentelėje 

                                                                                                                                                              1 lentelė, tūkst. Lt 

Pajamų pavadinimas Patvirtinta 

Tarybos 

sprendimu 

Tikslinta 

suma (+ 

padidinta/- 

sumažinta) 

Patikslintas 

savivaldybės 

biudžetas/ 

Ataskaitos 

duomenimis 

Neatitikimas 

Ataskaitos 

duomenų 

 (+/-) 

Mokesčiai 71765,0 +3914,0 75679/75679,0 0 

Dotacijos 71456,3 +5009,2 76465,5/76492,2 +26,7 

Kitos pajamos 3140,0 +829,7 3969,7/3969,7 0 

Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio 

lėšos 

0 0 0/143,4 +143,4 

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 3138,7 0 3138,7/3138,7 0 

IŠ VISO 149500,0 9752,9 159252,9/159423,0 +170,1 

 

Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2011-12-31 ataskaitoje (forma Nr. 1-sav.) 

patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas parodytas 170,1 tūkst. Lt didesnis negu patikslintas 

Savivaldybės tarybos sprendimu, nes: 143,4 tūkst. Lt yra iš kitų savivaldybių gautos mokinio 

krepšelio lėšos, 26,7 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšos, kurios perduotos kitoms savivaldybėms 

170,1 tūkst. Lt.  
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Pagrindiniai Savivaldybės 2011 m. biudžeto vykdymo rodikliai pateikti 2 lentelėje.  

 2 lentelė 

Savivaldybės biudžeto 
rodikliai 

Planas metų 
pradžioje, 
tūkst.Lt 

Patikslintas 
planas, tūkst.Lt 

Įvykdytas per 
2011 m., tūkst.Lt 

Plano įvykdymas 
Suma, tūkst.Lt Įvykdymo 

procentas 
Biudžeto pajamos 149500,0 159423,0 153342,5 -6080,5 96,2 
Biudžeto išlaidos 149500,0 171309,8 156501,0 -14808,8 91,3 
Biudžeto deficitas (kai 
išlaidos viršija pajamas) 

 -11886,8 -3158,5 
 

-8728,3  

 

Planinis biudžeto deficitas sumažintas iki 8728,3 tūkst. Lt, nes padaryta mažiau išlaidų negu 

planuota. 

 

3.2. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS 

 
 

3.2.1. Pajamų plano vykdymas 

 

Vertinimas 

Savivaldybės 2011 m. biudžeto patikslintas pajamų planas (156284,3 tūkst. Lt) įvykdytas 

96,2 proc. (150403,8 tūkst. Lt), negauta 5880,5 tūkst. Lt planuotų pajamų, arba 3,8 proc. 

Pajamos ir jų struktūra (proc.) 

Duomenys apie Savivaldybės 2011 m. biudžeto pajamų plano vykdymą pateikti 4 lentelėje 

4 lentelė 

Eil. Nr. Savivaldybės biudžeto 

pajamų rodikliai 

 

Planas metų 
pradžioje 

Patikslintas 
ataskaitinio 
laikotarpio 
planas 
parodytas 
Ataskaitoje 

Plano įvykdymas 

Suma, tūkst.Lt   Įvykdymo procentas 

1 Gyventojų pajamų mokestis   
( gautas iš VMI) 

52273,0 55954,8 50766,4 90,7 

2 GPM savivaldybių išlaidų 
struktūros skirt. išlyg. 

10516,0 10516,0 10548,0 100,3 

3 GPM savivaldybių pajamoms 
iš fizinių asmenų pajamų 
mokesčio išlyginti 

3321,0 3321,0 2051,0 61,8 

4 Turto mokesčiai 4800,0 4800,0 3869,0 80,6 
5 Prekių ir paslaugų mokesčiai 855,0 1087,2 950,4 87,4 
6 Dotacijos 71456,3 76492,2 76275,9 99,7 
7 Kitos pajamos 3140,0 3969,7 4713,8 118,7 
8 Sandoriai dėl materialiojo ir 

nematerialiojo turto bei 
finansinių įsipareigojimų 
prisiėmimas 

0 0 1085,9 0 

9 Iš kitų savivaldybių gautos 
mokinio krepšelio lėšos 

0 143,4 143,4 100,0 

10 Viso mokesčiai, dotacijos, 
pajamos ir sandoriai 

146361,3 156284,3 150403,8 96,2 

11 Praėjusio ketvirčio lėšų 
likučiai skirti kito ketvirčio 
išlaidoms dengti 

3138,7 3138,7 2938,7 93,6 
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12 Iš viso   159423,0 153342,5 96,2 

 

1 pav. Savivaldybės biudžeto pajamų struktūra 

dotacijos

mokesčiai

kitos pajamos

sandoriai

iš kitų sav. gautos
mok. krepš. lėšos

 

Mokesčiai 

Mokesčiai kiekybiniu aspektu vieni iš reikšmingiausių pajamų rūšių. 

Kauno rajono savivaldybės biudžeto 2011 m. įvykdyti Mokesčiai sudarė 45,4 proc. visų 

įvykdytų mokesčių, dotacijų, pajamų ir sandorių.  

Mokesčių ataskaitinio laikotarpio planas 75679,0 tūkst. Lt, įvykdyta 68184,8 tūkst. Lt, arba 

90,1 proc., negauta 7494,2 tūkst. Lt. 

Mokesčius pagal biudžeto pajamų ekonominę klasifikaciją ir struktūrą sudaro: pajamų ir 

pelno, turto bei prekių ir paslaugų mokesčiai. 

Gyventojų pajamų mokestis sudarė didžiausią – 92,9 proc. įvykdytų mokesčių dalį. 

Gyventojų pajamų mokestis pagal biudžeto pajamų ekonominę klasifikaciją ir struktūrą: 

gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) ir iš Finansų ministerijos gauti GPM išlaidų struktūros 

skirtumams ir GPM savivaldybių pajamoms iš fizinių asmenų pajamų mokesčio išlyginti mokesčiai. 

 Savivaldybės Taryba patvirtino 69791,8 tūkst. Lt gyventojų pajamų mokesčio ataskaitinio 

laikotarpio planą, įvykdyta 63365,4 tūkst. Lt arba 90,8 proc., neįvykdyta 6426,4 tūkst. Lt.  

Didžiausią šių pajamų dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) –         

50766,4 tūkst. Lt, įvykdyta 90,7 proc., negauta 5188,4 tūkst. Lt. 

 Iš Finansų ministerijos skirta:  

1. GPM išlaidų struktūros skirtumams išlyginti 10516,0 tūkst. Lt, įvykdyta              

10548,0 tūkst. Lt, arba 100,3 proc., gauta virš plano 32,0 tūkst. Lt. 

 2. GPM savivaldybių pajamoms iš fizinių asmenų pajamų mokesčio išlyginti              

3321,0 tūkst. Lt, įvykdyta 2051 tūkst. Lt, arba 61,8 proc., negauta 1270,0 tūkst. Lt. 
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Turto mokesčiai sudaro 3869,0 tūkst. Lt, arba 5,7 proc. įvykdytų mokesčių. Turto 

mokesčio įplaukė 931,0 tūkst. Lt mažiau negu numatyta Savivaldybės biudžete (4800,0 tūkst. Lt). 

Turto mokesčio struktūra: žemės mokestis, paveldimo turto mokestis ir nekilnojamojo turto 

mokestis. 

 Šių mokesčių įvykdymas: 

1. Žemės mokesčio – 1284,2 tūkst. Lt, arba 115,8 tūkst. Lt mažiau negu numatyta pagal 

ataskaitinio laikotarpio pajamų planą. 

2. Paveldimo turto mokesčio – 114,5 tūkst. Lt, arba 55,0 tūkst. Lt mažiau negu numatyta 

pagal ataskaitinio laikotarpio pajamų planą. Planas įvykdytas 57,3 proc. 

3. Nekilnojamojo turto mokesčio – 2470,3 tūkst. Lt, arba 729,7 tūkst. Lt mažiau negu 

numatyta pagal ataskaitinio laikotarpio pajamų planą.  

Pastebėjimas 

Dėl Savivaldybės Tarybos sprendimais suteiktų lengvatų į Savivaldybės biudžeto sąskaitą 

2011 m. negauta nekilnojamojo turto mokesčio 81,5 tūkst. Lt pajamų ir paveldimo turto mokesčio 

2,9 tūkst. Lt pajamų.  

Prekių ir paslaugų mokesčiai sudaro 950,4 tūkst. Lt, arba 1,4 proc. įvykdytų mokesčių.  

Prekių ir paslaugų mokesčių struktūra: mokestis už aplinkos teršimą ir valstybinės bei 

vietinės rinkliavos. 

Šių mokesčių įvykdymas: 

1. mokesčio už aplinkos teršimą – 545,5 tūkst. Lt, arba 25,7 tūkst. Lt mažiau negu numatyta 

pagal ataskaitinio laikotarpio pajamų planą.  

2. Valstybinės bei vietinės rinkliavos – 404,9 tūkst. Lt, arba 95,9 tūkst. Lt mažiau negu 

numatyta pagal ataskaitinio laikotarpio pajamų planą.  

Vertinimas 

Mokesčiai 2011 m. įvykdyti 68184,8 tūkst. Lt arba 90,1 proc., neįvykdyta 7494,2 tūkst. Lt, 

iš jų gyventojų pajamų mokestis įvykdytas 63365,4 tūkst. Lt arba 90,8 proc., neįvykdyta          

6426,4 tūkst. Lt. Mokesčiai Savivaldybės biudžeto pajamų dalyje kiekybiniu aspektu vieni iš 

reikšmingiausių pajamų rūšių. Neįvykdyti mokesčiai ir nulėmė pajamų plano neįvykdymą. 

Valstybės biudžeto dotacijos 

Valstybės biudžeto dotacijos yra reikšmingiausios kiekybiniu aspektu. 

Kauno rajono savivaldybės 2011 m. biudžeto įvykdytos Dotacijos sudarė 50,7 proc. visų 

įvykdytų mokesčių, dotacijų, pajamų ir sandorių. 

Savivaldybei 2011 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei Finansų 

ministerijos Biudžeto departamento pažymomis apie asignavimus iš valstybės biudžeto kitų dotacijų 
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ir lėšų iš kitų valdymo lygių buvo skirta ir įskaityta į Savivaldybės biudžeto pajamų planą      

76492,2 tūkst. Lt dotacijų, panaudota 76275,9 tūkst. Lt, iš jų: 

* 96,1 tūkst. Lt gauta neplaninės Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos ir panaudota 

einamiesiems tikslams;  

23364,6 tūkst. Lt gauta valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms 

atlikti; panaudota 23054,9 tūkst. Lt, neįvykdyta 309,7 tūkst. Lt; 

* 52577,0 tūkst. Lt gauta mokinio krepšeliui finansuoti, panaudota 52574,5 tūkst. Lt; 

* 434,4 tūkst. Lt gauta kita tikslinė dotacija, tiek ir panaudota; 

* 116,2 tūkst. Lt gauta kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, panaudota              

116,0 tūkst. Lt. 

Nepanaudota dotacijos: 

* 309,7 tūkst. Lt Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti; 

Pagal Savivaldybės biudžeto ir finansų skyriaus pateiktus duomenis, Savivaldybės 

administracija nepanaudojo asignavimus 31,8 tūkst. Lt skirtus karo prievolės ir mobilizacijos 

administravimui, priešgaisrinė tarnyba 1,5 tūkst. Lt, Socialinių paslaugų plėtrai globos įstaigose 

nepanaudota 3,1 tūkst. Lt, socialinėms pašalpoms pinigais ir natūra mirusiems 27,7 tūkst. Lt, kitoms 

socialinėms pašalpoms 0,5 tūkst. Lt. Socialinei paramai teikti pašalpų forma šildymui nepanaudota             

240,6 tūkst. Lt, socialinėms išmokoms natūra ir pinigais 4,5 tūkst. Lt. Faktiškai nepanaudota    

336,5 tūkst. Lt, nes Savivaldybės administracija negrąžino 26,8 tūkst. Lt valstybinės (valstybės 

perduotos savivaldybėms) dotacijos. 

* 2,5 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšos; 

* 0,2 tūkst. Lt kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių. 

Vertinimas 

Panaudojus 76275,9 tūkst. Lt dotacijų, liko daugiausia nepanaudota Valstybinėms 

(valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, t. y. 309,7 tūkst. Lt. Faktiškai 

nepanaudota 336,5 tūkst. Lt, nes Savivaldybės administracija negrąžino 26,8 tūkst. Lt valstybinės 

(valstybės perduotos savivaldybėms) dotacijos. 

Kitos pajamos 

Kauno rajono savivaldybės 2011 m. įvykdytos Kitos pajamos sudarė 3,1 proc. visų įvykdytų 

mokesčių, dotacijų, pajamų ir sandorių. 

Kitų pajamų, pagal atskiras pajamų rūšis, plano vykdymas pateiktas 5 lentelėje 

            5 lentelė, tūkst.Lt 

Eil.

Nr. 
Pajamų pavadinimas 

Patikslintas 

planas 
Įvykdyta Nukrypimai 

1 2 3 4 5 

1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų 960,6 1690,3 +729,7 
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Eil.

Nr. 
Pajamų pavadinimas 

Patikslintas 

planas 
Įvykdyta Nukrypimai 

1 2 3 4 5 

fondo vandens telkinius 

2 Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 90,0 61,0 -29,0 

3 Mokestis už medžiojamų jų gyvūnų išteklius 0 49,1 +49,1 

4. Pajamos už patalpų nuomą 294,7 273,6 -21,1 

5 Pajamos už atsitiktines paslaugas 1574,4 1631,9 +57,5 

6 Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 0 0 0 

7 Kitos pajamos 50,0 45,6 -4,4 

8 Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 1000,0 949,6 -50,4 

9 Kitos neišvardytos pajamos 0 12,7 +12,7 

 Kitos pajamos iš viso 3969,7 4713,8 +744,1 

 

 Patikslintas kitų pajamų ataskaitinio laikotarpio 2011 m. planas sudarė 3969,7 tūkst. Lt, 

gauta 4713,8 tūkst. Lt pajamų. Planas įvykdytas 118,7 proc. 

 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 432,8 tūkst. Lt, iš jų fizinių asmenų – 206,0 tūkst. Lt, juridinių asmenų – 

226,8 tūkst. Lt, iš tos sumos nevykdančių veiklos bankrutuojančių ir likviduojamų įmonių           

39,1 tūkst. Lt, švietimo įstaigų 3,9 tūkst. Lt. 

 Suformuota ir išsiųsta adresatams priminimų: fiziniams asmenims – 1489 vnt., 

juridiniams asmenims – 271 vnt. 

 Teisės skyriaus specialistams, nepriemokų išieškojimui teismine tvarka, pateikta 135 vnt. 

ieškinių už 48,0 tūkst. Lt. 

 Pajamas už patalpų nuomą apskaito pati Savivaldybė ir jai pavaldžios biudžetinės įstaigos 

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

kaupiamosios ir tikslinės, kurios pervedamos į gyvenamųjų patalpų remonto fondo sąskaitą. 

  Gautinos į Savivaldybės biudžetą sumos apskaitomos ir parodomos Mokėtinų ir gautinų 

sumų 2011-12-31 ataskaitos gautinų sumų dalyje. Biudžetinės įstaigos (švietimo sistemos) negavo 

už patalpų nuomą 7,8 tūkst. Lt, Savivaldybės administracija 96,9 tūkst. Lt. Iš viso 104,7 tūkst. Lt. 

Teisės skyriui pateikti trys patalpų nuomos sumokėjimo ieškiniai. 

 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. Biudžeto lėšų mokėtinos ir gautinos sumos 
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apskaitomos ir parodomos Mokėtinų ir gautinų sumų 2011-12-31 ataskaitos mokėtinų ir gautinų 

sumų dalyje. Gautina suma už atsitiktines paslaugas, mokėtina suma – tiekėjams.  

Savivaldybės administracija nesilaiko Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

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

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

7781) 22, 26 straipsnių, 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 kodo 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. 

Kauno rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos 2011 m. gavo įmokas už vaikų 

išlaikymą. Šios įmokos 2011 m. buvo nepatvirtintos Savivaldybės biudžeto spec. programose ir liko 

neparodytos biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2011-12-31 ataskaitoje.  

Remiantis Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus pateiktais 

duomenimis liko nepatvirtinta Savivaldybės taryboje spec. programų sąmata: 1821,0 tūkst. Lt 

įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, ir tai pačiai sumai 

nepatvirtintas išlaidų planas. 

Parengtas 2011 m. biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinys su parengtu ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų finansinių ataskaitų rinkiniu nesutampa 1821,0 tūkst. Lt, nes surinktos tėvų įmokos 

už išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose finansinių ataskaitų rinkinyje parodytos, o biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinyje neparodytos. Šios surinktos įmokos buvo pervestos tiekėjams už 

įsigytus maisto produktus tiesiogiai.  

Ši suma yra reikšminga pagal dydį. 

Pastebėjimai 

Dėl Savivaldybės Tarybos sprendimais suteiktų lengvatų į Savivaldybės biudžeto sąskaitą 

2011 m. negauta nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo 

vandens telkinius 133,2 tūkst. Lt pajamų. 
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Savivaldybės taryboje nepatvirtinta spec. programų sąmata: 1821,0 tūkst. Lt įmokos už 

išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, ir tai pačiai sumai nepatvirtintas išlaidų 

planas, ir neparodytos biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2011-12-31 ataskaitoje. 

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų 

prisiėmimas 

Lėšų iš Sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų 

prisiėmimo ataskaitinio laikotarpio gauti neplanuota, tačiau įvykdyta 1085,9 tūkst. Lt. 2011 m. 

įvykdytos šios pajamos sudarė 0,7 proc. visų įvykdytų mokesčių, dotacijų, pajamų ir sandorių. 

Ilgalaikio materialiojo turto 2011 m. realizuota už 144,9 tūkst. Lt, tarp jų žemė                

109,4 tūkst. Lt, kitos ilgalaikio turto realizavimo pajamos 35,5 tūkst. Lt. Sandoriai iš finansinio 

turto įvykdyti 941,0 tūkst. Lt, tai parodytos gautos pajamos už parduotas UAB ,,Tvarkuva“ akcijas            

941,0 tūkst. Lt, kurios vėliau buvo pervestos į Savivaldybės privatizavimo fondo specialiąją 

sąskaitą. 

Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos 

Iš kitų savivaldybių gautų mokinio krepšelio lėšų ataskaitinio laikotarpio planas             

143,4 tūkst. Lt, tiek ir įvykdyta. Pajamų struktūroje sudaro 0,1 proc. visų įvykdytų mokesčių, 

dotacijų, pajamų ir sandorių. 

Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, skirti kito ketvirčio išlaidoms dengti 

Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, skirti kito ketvirčio išlaidoms dengti 3138,7 tūkst. Lt, 

įvykdyta 2938,7 tūkst. Lt, įvykdyta 93,6 proc., arba nepanaudota 200,0 tūkst. Lt. 

Paskolos 

Kauno rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 

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

ilgalaikę paskolą, todėl 2011-06-30 sprendimu Nr. TS-109 patvirtino 151714,5 tūkst. Lt pajamų ir 

163601,3 tūkst. Lt asignavimų (asignavimai 11886,8 tūkst. Lt viršijo pajamas), ir skyrė šiuos 

asignavimus sprendimo 7 priede įvardytiems 2011 m. Savivaldybės investiciniams projektams 

finansuoti iš skolintų lėšų. Paskolų ataskaitinio laikotarpio planas 11886,8 tūkst. Lt, įvykdyta 

9524,4 tūkst. Lt. 

Trumpalaikė paskola 2629,3 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto. Trumpalaikė paskola paimta 

Savivaldybės tarybos 2011-12-15 sprendimu Nr. TS – 365 laikinam pajamų trūkumui dengti. 

Savivaldybės gautos ilgalaikės paskolos 11886,8 tūkst. Lt, panaudota 6895,1 tūkst. Lt. arba 

58,0 proc., neįvykdyta 4991,7 tūkst. Lt. 
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Kiti piniginiai ištekliai 

Vertinimas 

Išlieka įgimta rizika dėl visų kitų pajamų šaltinių gavimo ir įvertinimo, nes dalis piniginių 

išteklių nėra pervedami per Savivaldybės iždo sąskaitas. 

Privatizavimo fondo lėšos 

Privatizavimo fondo 2011 m gautos pajamos 1074045 Lt, panaudota 119435 Lt, likutis 

2011-12-31 954611 Lt. (Duomenys paimti iš Tarnybos 2012-01-31 tikrinimo ataskaitos Nr. 2-4). 

Privatizavimo fondo lėšos panaudotos pagal tikslinę jų paskirtį. Šias pajamas apskaito Kauno rajono 

savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius. 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos gautos iš Kelių direkcijos prie susisiekimo 

ministerijos 

Savivaldybės administracija 2011 m. gavo Kelių priežiūros ir plėtros programai įgyvendinti 

6022,1 tūkst. Lt, įvykdė 6017,2 tūkst. Lt, arba 99,9 proc., ir neįvykdė 4,9 tūkst. Lt. (Duomenys 

paimti iš Tarnybos 2012-02-29 tikrinimo ataskaitos Nr. 2-8) Gautos lėšos panaudotos pagal tikslinę 

jų paskirtį. Šias gautas pajamas apskaito Kauno rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės 

apskaitos skyrius. 

Europos Sąjungos lėšos 

Kauno rajono savivaldybės administracija 2011 m. gavo Europos Sąjungos ir kitų paramos 

lėšų įgyvendinamiems investiciniams projektams finansuoti 24306,1 tūkst. Lt. 

Valstybės biudžeto lėšos investiciniams projektams finansuoti 

Savivaldybės administracija iš valstybės biudžeto investiciniams projektams finansuoti   

2011 m. gavo 3155,5 tūkst. Lt iš jų: Viešoji biblioteka – 400,0 tūkst. Lt, Ringaudų pradinė mokykla 

– 1459,5 tūkst. Lt, Garliavos sporto ir sveikatingumo kompleksas – 900,0 tūkst. Lt, melioracija – 

396,0 tūkst. Lt. 

Valstybės biudžeto lėšos Šalpos ir vaikų išmokoms mokėti 

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius Šalpos ir vaikų išmokoms iš 

valstybės biudžeto mokėti gavo asignavimų 28341,0 tūkst. Lt, kasinių išlaidų padarė              

27702,4 tūkst. Lt, grąžino į valstybės biudžetą 638,6 tūkst. Lt. 

 

3.3. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS 

 

3.3.1. Asignavimų planas 

Vertinimas 

Kauno rajono savivaldybės biudžeto 2011 m. išlaidų planas įvykdytas 91,3 proc. (planas 

171309,8 tūkst. Lt, įvykdyta 156501,0 tūkst. Lt ), neįvykdyta 14808,8 tūkst. Lt planuotų išlaidų.  
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Panaudota biudžeto asignavimų 2011 m. iš viso 156501,0 tūkst. Lt, palyginti su (2010 m. – 

148813,2 tūkst. Lt), išlaidos padidėjo 7687,8 tūkst. Lt, arba 5,2 proc. 

Pagal ekonominę klasifikaciją: 

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

2010 m. (67876,4 tūkst. Lt), išlaidos padidėjo 2292,8 tūkst. Lt, arba 3,4 proc.; 

* Socialinio draudimo įmokų 2011 m. išlaidos įvykdytos 21386,2 tūkst. Lt, palyginti 

su 2010 m. (21983,9 tūkst. Lt), sumažėjo 597,7 tūkst. Lt, arba 4 proc. 

* Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos įvykdytos 22366,6 tūkst. Lt, palyginti su      

2010 m. (24665,6 tūkst. Lt) išlaidos sumažėjo2299,0 tūkst. Lt, arba 9,3 proc.  

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

2010 m. (16083,9 tūkst. Lt) išlaidos padidėjo 4366,3 tūkst. Lt, arba 27,1 proc. 

* Paskolų gražinimo 2011 m. išlaidos įvykdytos 6475,4 tūkst. Lt, palyginti su 2010 m. 

(4535,8 tūkst. L) paskolų grąžinimo išlaidos padidėjo 1939,6 tūkst. Lt, arba 42,8 proc.; palūkanų 

sumokėta 806,5 tūkst. Lt, palyginti su 2010 m. (487,0 tūkst. Lt) palūkanų sumokėjimo išlaidos 

padidėjo 319,5 tūkst. Lt, arba 65,6 proc. Iš viso išlaidų ilgalaikėms paskoloms tvarkyti panaudota           

7281,9 tūkst. Lt, palyginti su 2010 m. (5022,8 tūkst. Lt) išlaidos padidėjo 2259,1 tūkst. Lt, arba   

44,9 proc. 

Subsidijų išlaidos įvykdytos 3459,5 tūkst. Lt, palyginti su 2010 m. (5727,9 tūkst. Lt) 

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

Sandorių išlaidos įvykdytos 10444,9 tūkst. Lt, palyginti su 2010 m. (5868,2 tūkst. Lt) 

sandorių išlaidos padidėjo 4576,7 tūkst. Lt, arba 78,0 proc.  

Kitos išlaidos įvykdytos 772,4 tūkst. Lt. 

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos 170,1 tūkst. Lt. 
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2 pav. 2011 m. išlaidų pasiskirstymas pagal ekonominę klasifikaciją
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Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) 3158,5 tūkst. Lt. formoje Nr. 1-sav.  

parodyta iš viso įvykdytos pajamos 153342,5 tūkst. Lt, įvykdytos išlaidos 156501,0 tūkst. Lt. 

Neįvykdytas patikslintas ataskaitinio laikotarpio išlaidų planas 8,6 proc. arba             

14808,8 tūkst. Lt, iš jų:           

            6 lentelė  

Funkcinės klasifikacijos 
kodas 

Išlaidos pagal funkcinę 
klasifikaciją 

Nepanaudotas asignavimų 
likutis 
tūkst. Lt 

Nepanaudotas asignavimų 
likutis proc. 

01 Bendrosios valstybės 
paslaugos 

2410,2 16,3 

02 Gynyba 31,8 0,2 
03 Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga 
23,8 0,2- 

04 Ekonomika 3440,0 23,2 
05 Aplinkos apsauga 492,4 3,3 
06 Būstas ir komunalinis ūkis 247,4 1,7 
07 Sveikatos apsauga 30,1 0,2 
08 Poilsis kultūra ir religija 2161,2 14,6 
09 Švietimas 4722,2 31,9 
10 Socialinė apsauga 1249,7 8,4 
Iš viso nepanaudotas 
asignavimų likutis 

 14808,8 100,0 

 

 3.3.2. Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir nepanaudotų lėšų grąžinimas 

Vertinimas 

Lėšų likutis 2011-12-31 Ūkio banke 131772 Lt, DNB banke – 88620 Lt. Po 2011-12-31 iki 

2012-01-06 gautos pajamos 3753392,95 Lt, iš jų GMP – 2849137,17 Lt, iš Finansų ministerijos 

išlaidų struktūros skirtumams išlyginti 835000 Lt, kitų pajamų (žemės mokesčio, mokesčio už 

aplinkos teršimą, realizavimo pajamų) 34586,10 Lt, biudžetinės įstaigos grąžino nepanaudotas 

biudžeto lėšas 34669,68 Lt. 
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Savivaldybės biudžeto įvykdymo 2011-12-31 ataskaitoje lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje Ūkio banke 3885165 Lt, tarp jų specialiųjų programų lėšų likutis – 466565 Lt, DNB 

banke – 88620 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 2011-12-31 turėjo būti 365947,47 Lt, kuris 

skirtas 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. DNB banke šių lėšų likutis 2010-12-31 

buvo 377367 Lt. Per 2011 m. į Savivaldybės butų remonto fondo sąskaitą pervesta 11419,53 Lt, 

nepanaudotas 2011-12-31 likutis turėjo būti 365947,47 Lt, faktiškas likutis 88620 tūkst. Lt, t. y. 

277327,47 Lt mažesnis. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos lėšų likučiuose ši suma nerodoma.  

Remiantis Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus 2012-04-27 raštu Nr. F18-67 Snoro banke 

įšaldytas lėšų likutis sudaro 2654145,55 Lt. 

Savivaldybės administracija negrąžino valstybės biudžetui nepanaudotas tikslinės paskirties 

lėšas 26653 Lt. 

Savivaldybės biudžeto įvykdymo 2011-12-31 ataskaitoje iš viso lėšų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje parodytas 6565,9 tūkst. Lt. 

Biudžeto išlaidų mokinio krepšeliui finansuoti vykdymo 2011-12-31 ataskaitoje (forma    

Nr. SB-1) planas parodytas 52550,3 tūkst. Lt, įvykdyta (kasinės išlaidos) 52547,8 tūkst. Lt, 

įvykdyta 2,5 tūkst. Lt mažiau. 

Savivaldybės biudžeto išlaidų plano valstybinėms (valstybinėms perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2011-12-31 ataskaitoje (forma Nr.SB-2) parodyta              

23364,6 tūkst. Lt. 

Savivaldybės biudžeto išlaidų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 

vykdymo 2011-12-31 ataskaitoje (forma Nr. SB-3) parodyta 23028,1 tūkst. Lt, įvykdyta 98,6 proc., 

arba 336,5 tūkst. Lt mažiau. 

Biudžeto ir finansų skyrius, nepanaudotus pagal tikslinę paskirtį asignavimus                 

309,7 tūkst. Lt, grąžino į valstybės biudžetą kaip reikalaujama Biudžeto sandaros įstatymo             

32 straipsnio 3 dalyje. Savivaldybės administracija negrąžino valstybės biudžetui nepanaudotas 

tikslinės paskirties lėšas 26,8 tūkst. Lt. 
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4. SAVIVALDYBĖS SKOLOS IR SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

 
4.1. Savivaldybės ir savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų (Savivaldybės 

administracijos ir biudžetinių įstaigų) skolų ir skolinių įsipareigojimų būklė ir pokyčiai 

 

Vertinimas 

1. Ilgalaikių paskolų mokėtina suma 2011-12-31 – 30597,4 tūkst. Lt, palyginti su          

2010-12-31 30177,7 tūkst. Lt padidėjo nežymiai 419,7 tūkst. Lt, arba 1,4 proc. 

2. Savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos sumos 2011 m. gruodžio 31 d. 17594,5 tūkst. Lt, 

palyginti su 2010-12-31 4393,9 tūkst. Lt, biudžeto lėšų mokėtinos sumos padidėjo                 

13201,3 tūkst. Lt, iš jų mokėtinos sumos susijusios su sandoriais dėl materialiojo ir nematerialiojo 

turto keitėsi nuo 1732,6 tūkst. Lt iki 10779,1 tūkst. Lt, padidėjo 9046,5 tūkst. Lt.  

Kauno rajono savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaitos 

duomenimis skolų ir skolinių įsipareigojimų būklės ir jos pokyčių analizė pateikta 7 lentelėje 

 7 lentelė, tūkst. Lt 

Eil. 

Nr. 
Skolos pagal ekonominę klasifikaciją 2011-01-01 2011-12-31 

Skirtumas 

+;- 

1 2 3 4 5 

1. Darbo užmokestis 161,4 34,1 -127,3 

2 Socialinio draudimo įmokos 213,3 623,3 +410,0 

3 Mityba  54,5 172,7 +118,2 

4 Medikamentai 0 0,5 +0,5 

5 Ryšių paslaugos 43,1 51,2 +8,1 

6 Transporto išlaikymas 34,0 90,1 +56,1 

7 Apranga ir patalynė 0 14,0 +14,0 

8 Spaudiniai 0 0,1 +0,1 

9 Kitos prekės 5,4 161,4 156,0 

10 Komandiruotės 0 0 0 

11 Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis 45,2 68,9 23,7 

12 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma 0 15,8 +15,8 

13 Ilgalaikio materialiojo turto remontas 13,0 41,2 +28,2 

14 Kvalifikacijos kėlimas 0,4 11,7 +11,3 

15 Komunalinės paslaugos (šildymas, elektros energija, 
vanduo) 

678,4 1817,8 +1139,4 

16 Kitos paslaugos  305,4 1159,1 +853,7 

17 Kapitalui formuoti 42,5 474,9 +432,4 

18 Palūkanos 0 0 0 

19 Subsidijos 899,2 1446,8 +547,6 

20 Einamiesiems tikslams 56,4 36,1 -20,3 
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Eil. 

Nr. 
Skolos pagal ekonominę klasifikaciją 2011-01-01 2011-12-31 

Skirtumas 

+;- 

1 2 3 4 5 

21 Socialinės išmokos  108,4 595,7 +487,3 

22 Sandoriai dėl materialiojo turto ir nematerialiojo turto 1732,6 10779,1 +9046,5 

23 Iš viso biudžeto lėšų 4393,2 17594,5 +13201,3 

24 Paskolos einamųjų metų dalis 4895,7 7525,0 +2629,3 

Iš viso 9288,9 25119,5 15830,6 

 

Didžiausios mokėtinos sumos susijusios su sandoriais dėl materialiojo ir 

nematerialiojo turto: 

* 7532,8 tūkst. Lt UAB ,,Elgamos šviesa“ už atliktus Kauno rajono savivaldybės 

seniūnijų gatvių apšvietimo renovacijos ir modernizavimo darbus; 

* 2500,0 tūkst. Lt už Garliavos sporto ir sveikatingumo ir komplekso statybos darbus; 

* 269,0 tūkst. Lt už atliktus Ringaudų seniūnijos Gėlių g. apšvietimo darbus. 

Kitos biudžeto mokėtinos sumos susijusios su sandoriais dėl materialiojo ir 

nematerialiojo turto nėra reikšmingos pagal dydį. 

3. Išlaidos susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu (paskolų grąžinimu), 

7525,0 tūkst. Lt (trumpalaikė paskola iš valstybės biudžeto, kuri turi būti gražinta iki 2012-12-31– 

2629,3 tūkst. Lt; išlaidos susijusios su ilgalaikių paskolų grąžinimu – 4895,7 tūkst. Lt). 

4. Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas) 420,2 tūkst. Lt (paskaičiuotas 

išperkamosios dalies likutis 2011-12-31 – 420,2 tūkst. Lt valstybės garantijų turėtojų, kuriems 

suteiktos kitos didesnės vertės gyvenamosios patalpos, kurių dalis, atitinkanti nuomojamų patalpų 

vertę, neatlygintinai perduota nuosavybėn, o likusią dalį nuomininkai išsiperka rinkos kaina). 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2011-12-31 ataskaitoje ši suma neparodyta, nes pagal formą parodomos 

mokėtinos sumos tik biudžeto lėšos. 

 
4.2. Savivaldybės prisiimti skoliniai įsipareigojimai kredito įstaigoms 

 
Vertinimas 

Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis metų pradžioje 30177,7 tūkst. Lt, gautos 2011 m. 

paskolos 9524,4 tūkst. Lt, iš jų trumpalaikė paskola paimta iš valstybės biudžeto 2629,3 tūkst. Lt 

grąžintos 2011 m. ilgalaikės paskolos 6475,4 tūkst. Lt, negrąžintų paskolų likutis metų pabaigoje 

33226,7 tūkst. Lt, iš jų ilgalaikės paskolos likutis metų pabaigoje 30597,4 tūkst. Lt. 

 

 

 

 



 19

Skolinių įsipareigojimų kredito įstaigoms duomenys pateikti 8 lentelėje 

8 lentelė, tūkst. Lt 

Savivaldybės 
Tarybos 

sprendimo data, 
Nr. 

Kreditorius  
Sutarties data  

Paskolos dydis 

 
Likutis 

2011-01-01 

 
Gauta 

2011 m. 

 
Grąžinta  
2011 m. 

 
Likutis 

2011-12-31 

      
1. 2004-05-20 
sprendimas Nr. 
101 

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

576,3 0 461,3 115,0 

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

AB Sampo bankas (dabar 
AB Danske), 2006-05-18 
Nr. K200605-1119 (S-
395) 
(4572,0 tūkst. Lt) 

1115,8 0 831,8 284,0 

3. 2006-05-25 
sprendimas Nr. 
TS-120 

AB Ūkio bankas, 2006-
11-24 
Nr. 17-753 
(2700,0 tūkst.Lt) 

568,2 0 568,2 0 

4. 2006-05-25 
sprendimas Nr. 
TS-118 

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

2573,0 0 944,1 1628,9 

5. 2007-01-31 
sprendimas Nr. 
TS-1 

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

4052,8 0 1625,4 2427,4 

6. 2008-01-24 
sprendimas Nr. 
TS-1 

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

7128,3 0 2044,6 5083,7 

7. 2008-04-24 
sprendimas Nr. 
TS-169 

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

2500,0 413,70 0 2913,7 

8. 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 

9. 2009-11-19 
sprendimas Nr. 
TS-448 

AB DnB NORD bankas, 
2010-03-22 
Nr. K-2500-2010-07/ 
(S-230) 
(8663,3 tūkst. Lt) 

8663,3 941,6 0 9604,9 

10. 2011-03-03 
sprendimas Nr. 
TS-63 

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

0 5539,8 0 5539,8 

 Iš viso 30177,7 6895,1 6475,4 30597,4 

 

Ilgalaikis kreditas 6895,1 tūkst. Lt panaudotas investiciniams projektams 

įgyvendinamiems iš Europos Sąjungos lėšų dalinai finansuoti. 
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4.3. Asignavimai skoloms grąžinti 

 

Duomenys apie asignavimus, numatytus paskolų ir palūkanų mokėjimui pateikti 9 lentelėje 

                                             9 lentelė, tūkst. Lt 

Savivaldybės 

biudžeto programa 

Ataskaitos 

duomenimis 

Panaudota 

asignavimų 
Asignavimų panaudojimas (skirtumas +,-) 

1 2 3 4 

Paskolų grąžinimas 4880,1 6475,4 +1595,3 Paimtoms ilgalaikėms 
paskoloms grąžinti 

Savivaldybės 
sumokėtos 
palūkanos 

806,5 806,5 Sumokėta palūkanų už suteiktas 
ilgalaikes paskolas 

Iš viso 5686,6 7281,9 +1595,3 

 

Pagal pateiktus ataskaitos duomenis nustatyta, kad formoje Nr. 2-sav. ,,Bendros valstybės 

paslaugos“ (funkcijos kodas 1, ekonominės klasifikacijos straipsnis 3.3.1.4.) paskolos (grąžintinos) 

ir mokėtinos palūkanos parodyta patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata 5686,6 tūkst. Lt, 

įvykdyta 7281,9 tūkst. Lt. Ataskaitos duomenimis išlaidos susijusios su paskolų grąžinimu ir 

palūkanų mokėjimu viršijo ataskaitinio laikotarpio sąmatą 1595,3 tūkst. Lt.  

 
4.4. Skolinimosi teisinis pagrindas 

 

Vertinimas 

1. 2011 m. buvo laikomasi 2011 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų skolinimosi limitų. 
2. Savivaldybės skola (30597,4 tūkst. Lt) ir metinė grynojo skolinimosi skola              

(6895,1 tūkst. Lt) nustatytų limitų neviršijo. 

Lietuvos Respublikos 2011 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo 2010-12-09 įstatymo Nr. XI-1210 (Žin., 2010, Nr. 151-7712) 12 str. 

reglamentuoja, kad savivaldybės skola neturi viršyti 40 proc. patvirtintų 2011 m. 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., iš jų metinio 

trumpalaikio skolinimosi suma – 10 proc. patvirtintų 2011 m. metinių biudžeto pajamų (neįskaitant 

iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui 

grąžinamų specialiosios dotacijos kompensacijų). 

Grąžintina 2011 kalendoriniais metais savivaldybės paskolų ir palūkanų bei su paskolų 

ėmimu susijusių įmokų suma negali viršyti 15 proc. patvirtintų 2011 m. savivaldybės biudžeto 

pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir 

valstybės biudžetui grąžinamų specialiosios dotacijos kompensacijų). 
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Savivaldybėms, vykdančioms projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos ir kitos 

tarptautinės finansinės paramos, šiems projektams vykdyti nustatomas papildomas 30 procentų 

skolos limitas.  

Savivaldybės 2011 m. patikslintos biudžeto pajamos be valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos ir valstybės biudžetui grąžinamų specialiosios dotacijos kompensacijų buvo 

77066,6 tūkst. Lt. 
2011 m. galimo skolinimosi limito suma pateikta 10 lentelėje 

10 lentelė 

Teisės aktais nustatyti reikalavimai Negali viršyti 
(tūkst. Lt) 

Skoliniai 
įsipareigojimai 

2011-12-31 

Pastabos 

tūkst. Lt % 
2 3 4 5 6 

Savivaldybės skola negali viršyti 40 proc. patvirtintų tų metų 
savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės 
biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų 
ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos 
kompensacijų); 

30826,6 

30597,4 39,7 

Skolinimosi 
limito 

Savivaldybė 
neviršijo 

Savivaldybėms, vykdančioms projektus, finansuojamus iš 
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, 
šiems projektams vykdyti nustatomas papildomas 30 
procentų skolos limitas, iš jų 10 proc. limitas – avansiniam 
šių projektų finansavimui. 

- 

Metinis grynojo skolinimosi limitas negali viršyti 20 proc. 

15413,3 6895,1 8,9 

Grynojo 
skolinimosi 

limito 
Savivaldybė 

neviršijo 
Gražintina paskolų ir palūkanų įmokų sumos limitas 15 proc. 

11560,0 7281,9 9,4 

Gražintinų 
paskolų ir 

palūkanų įmokų 
sumų limito 
Savivaldybė 

neviršijo 
 
2011-12-31 30597,4 tūkst. Lt Savivaldybės ilgalaikė skola, 6895,1 tūkst. Lt metinė grynojo 

skolinimosi suma, 2011 m. grąžinta paskolų ir palūkanų įmokų suma 7281,9 tūkst. Lt. Leistini 

savivaldybių skolinimosi limitai neviršyti. 

Visos ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos 2011 m. gautos ir skoliniai įsipareigojimai 

prisiimti vadovaujantis Savivaldybės Tarybos sprendimais. 

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

paskolų statistinėje 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 3-sav.), Ilgalaikių paskolų 

panaudojimo statistinėje 2011 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 2011-12-31 (300,2 tūkst. Lt) palyginti su 2010-12-31 – 414,0 tūkst. Lt, sumažėjo 

113,8 tūkst. Lt.  

Gautinų sumų 2010-12-31 ir 2011-12-31 duomenys ir jų pokyčiai pateikti 11 lentelėje 
11 lentelė, tūkst. Lt 

Išlaidų pavadinimas 

Gautinos sumos 

(biudžeto lėšos) 

2011-01-01 2011-12-31 +,- 

Išlaidos 414,0 300,2 -113,8 
Sandoriai dėl materialiojo ir 

nematerialiojo turto bei 
finansinių įsipareigojimų 

vykdymas 

   

Iš viso 414,0 300,2 -113,8 

 

Didžiausios gautinos sumos: 

* 167,8 tūkst. Lt arba 55,8 proc. Savivaldybės administracijos. Gautiną sumą sudaro įvairių 

įmonių skolos už komunalines paslaugas (šildymas, elektros energija, vandens tiekimas) –          

70,9 tūkst. Lt ir už nuomą – 96,9 tūkst. Lt. 

* 88,6 tūkst. Lt Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus, įskaitant visas mokyklas. Gautiną 

sumą sudaro įvairių įmonių skolos už komunalines paslaugas (šildymas, elektros energijos, vandens 

tiekimas) ir nuomą. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus gautina suma už patalpų nuomą              

7,8 tūkst. Lt. 

* 26,7 tūkst. Lt gautina suma seniūnijų. Gautiną sumą sudaro gyventojų skolos už socialinio 

būsto nuomą ir už komunalines paslaugas (šildymas, elektros energija, vandens tiekimas). 

Kitos biudžeto gautinos sumos nėra reikšmingos pagal dydį. 

Kitos gautinos sumos 422,2 tūkst. Lt yra finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas), 

tai paskaičiuotas išperkamosios dalies 2011-12-31 likutis – 422,2 tūkst. Lt (2010-12-31 buvo    

458,0 tūkst. Lt) valstybės garantijų turėtojų, kuriems suteiktos kitos didesnės vertės gyvenamosios 

patalpos, kurių dalis, atitinkanti nuomojamų patalpų vertę, neatlygintinai perduota nuosavybėn, o 

likusią dalį nuomininkai išsiperka rinkos kaina. Mokėtinų ir gautinų sumų 2011-12-31 ataskaitoje ši 

suma neparodyta, nes pagal formą parodomos gautinos sumos tik biudžeto lėšos. 

Pastebėjimas  

Nesumokėtos įmonių, gyventojų skolos už patalpų nuomą yra negautos Savivaldybės 

biudžeto pajamos. 
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IŠVADOS IR PASTEBĖJIMAI 

 

1. Ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta ir pateikta Savivaldybės tarybai pagal 

Biudžeto sandaros įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimus, nustatytus Ataskaitos sudarymui. 

Ataskaitoje nenustatyta reikšmingų netikslumų, lyginant su Savivaldybės biudžeto asignavimų 

valdytojų pateiktomis biudžeto programų sąmatų vykdymo ataskaitomis ir kitais Biudžeto ir finansų  

skyriaus tvarkomais duomenimis, iš kurių ji buvo sudaryta. 

2. Aiškinamasis raštas prie Ataskaitos suteiktų išsamesnės informacijos apie Savivaldybės 

biudžeto vykdymą ir perspektyvą, jeigu jame būtų atskleista informacija apie: 

* Savivaldybės biudžeto rodiklių pasikeitimus per finansinius metus; 

* negautas Savivaldybės biudžeto pajamas dėl mokesčių lengvatų taikymo; 

* Savivaldybės skolinius įsipareigojimus ir skolintų lėšų panaudojimą. 

Biudžeto rodikliai 

 3. Tarybos sprendimais patvirtintas Kauno rajono savivaldybės 2011 m. biudžetas (su 

patikslinimais) 

159252,9 tūkst. Lt, iš jų pajamos su dotacijomis 156114,2 tūkst. Lt, biudžeto lėšų likutis 

išlaidoms dengti – 3138,7 tūkst. Lt.  

Savivaldybės biudžeto įvykdymo 2011-12-31 ataskaitoje parodyta iš viso                  

159423,0 tūkst. Lt, iš jų pajamos su dotacijomis ir sandoriais – 156284,3 tūkst. Lt, biudžeto lėšų 

likutis išlaidoms dengti – 3138,7 tūkst. Lt.  

 171139,7 tūkst. Lt asignavimų (asignavimai viršija pajamas 11886,8 tūkst. Lt), iš jų 

paprastosioms išlaidoms – 80046,7 tūkst. Lt, darbo užmokesčiui – 71414,6 tūkst. Lt; turtui įsigyti – 

19678,4 tūkst. Lt.  

 Savivaldybės biudžeto įvykdymo 2011-12-31 ataskaitoje parodyta 171309,8 tūkst. Lt 

asignavimų, iš jų paprastosioms išlaidoms – 80670,7 tūkst. Lt (tarp jų 624,0 tūkst. Lt darbdavių 

socialinė parama ligos atveju), darbo užmokesčiui – 70790,6 tūkst. Lt, turtui įsigyti –            

19678,4 tūkst. Lt, kitoms savivaldybėms perduodamos mokinio krepšelio lėšos 170,1 tūkst. Lt.  

2011 m. į Savivaldybės biudžetą gauta 162866,9 tūkst. Lt įplaukų ir padaryta           

156501,0 tūkst. Lt išlaidų. Savivaldybės biudžeto įplaukų užduotis įvykdyta 95,1 proc., išlaidų – 

96,3 proc. Įplaukos įvykdytos 8442,9 tūkst. Lt mažiau negu planuota. Išlaidos įvykdytos        

14808,8 tūkst. Lt mažiau negu planuota. 

4. Vietos savivaldos įstatymas suteikia teisę Savivaldybės tarybai teikti mokesčių, rinkliavų 

ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas Savivaldybės biudžeto sąskaita. Dėl įstatymais ir Savivaldybės 

tarybos sprendimais taikytų mokesčių lengvatų (sumažinimo ir / ar atleidimo nuo jų) 2011 m. 

Kauno rajono savivaldybė negavo 133,2 tūkst. Lt nuomos mokesčio už valstybinę žemę,             
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81,5 tūkst. Lt nekilnojamojo turto mokesčio ir 2,9 tūkst. Lt paveldimo mokesčio. Iš viso negauta      

217,6 tūkst. Lt pajamų. 

5. Savivaldybės paimtos ilgalaikės paskolos metų pabaigoje sudarė 30597,4 tūkst. Lt, arba 

419,7 tūkst. Lt didesnės negu metų pradžioje. Trumpalaikė paskola paimta iš valstybės biudžeto 

2629,3 tūkst. Lt. 

6. Savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos sumos metų pabaigoje sudarė 17594,5 tūkst. Lt, 

arba 13201,3 tūkst. Lt didesnės negu metų pradžioje, iš jų mokėtinos sumos susijusios su sandoriais 

dėl materialiojo ir nematerialiojo turto 10779,1 tūkst. Lt, arba 9046,5 tūkst. Lt didesnės negu metų 

pradžioje.  

7. Gautinos biudžeto lėšų sumos 300,2 tūkst. Lt, arba 113,8 tūkst. Lt mažesnės negu metų 

pradžioje. 

Biudžeto rengimas, svarstymas, tvirtinimas 

8. 2011 m. biudžetas Savivaldybės taryboje buvo tikslintas tris kartus. Biudžeto sandaros 

įstatymas suteikia galimybę ne tik Savivaldybės tarybai, bet ir asignavimų valdytojams keisti 

programoms patvirtintų biudžeto asignavimų paskirtį pagal ekonominę klasifikaciją, neviršijant 

patvirtintų bendrųjų asignavimų išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, sumų. Tačiau perskirstytos 

lėšos dažniausiai netenka planuotos paskirties. Tarnybos nuomone, dažnas ir daugiausia biudžetinių 

metų pabaigoje vykdomas biudžeto programoms skirtų lėšų perskirstymas rodo ne visais atvejais 

optimalų lėšų poreikio planavimą.  

Biudžeto pajamos 

9. Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius vykdo nuomos mokesčio už 

valstybinę žemę mokėtojų registraciją, tikslina jų duomenis, skaičiuoja nuomos mokestį už 

valstybinę žemę fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdo šio mokesčio sumokėjimo kontrolę. 

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę iki 2011-12-31 sumokėta 1690,3 tūkst. Lt. Nuomos 

mokesčio už valstybinę žemę bendroji nepriemoka 2012 m. sausio 1 d. – 432,8 tūkst. Lt, iš jų 

fizinių asmenų – 206,0 tūkst. Lt, juridinių asmenų – 226,8 tūkst. Lt. 

Suformuota ir išsiųsta adresatams priminimų: fiziniams asmenims – 1489 vnt., juridiniams 

asmenims – 271 vnt. 

Teisės skyriaus specialistams, nepriemokų išieškojimui teismine tvarka, pateikta 135 vnt. 

ieškinių už 48,0 tūkst. Lt. 
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Biudžeto asignavimai 

10. Savivaldybės biudžeto 2011 m. išlaidos, palyginti su 2010 m. išlaidomis padidėjo      

7687,8 tūkst. Lt. 

Savivaldybės taryboje nepatvirtinta spec. programų sąmata: 1821,0 tūkst. Lt įmokos už 

išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose ir tai pačiai sumai nepatvirtintas išlaidų 

planas, ir neparodytos biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2011-12-31 ataskaitoje. 

Savivaldybės administracija ne visada laikėsi finansinės drausmės ir asignavimus naudojo 

viršijant Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus asignavimus. 

Savivaldybės administracija neišsaugojo valstybės skirtos sumos metų pabaigoje likutį 

277327,47 Lt valstybės garantijoms nuomininkams vykdyti. 

Skoliniai įsipareigojimai 

11. Kauno rajono savivaldybės Savivaldybių skolinimosi įsipareigojimų ir suteiktų 

garantijų bei paskolų statistinės 2011-12-31 ataskaitos (forma Nr. 3-sav.) duomenys atitinka 

Savivaldybės faktinius skolinių įsipareigojimų duomenis. 2011-12-31 30597,4 tūkst. Lt 

Savivaldybės ilgalaikė skola, paskolų likutis 2011-01-01 – 30177,7 tūkst. Lt, 6895,1 tūkst. Lt 

metinė grynojo skolinimosi suma, 2011 m. grąžinta paskolų suma 6475,4 tūkst. Lt. Leistini 

savivaldybių skolinimosi limitai neviršyti. Trumpalaikė paskola paimta iš valstybės biudžeto   

2629,3 tūkst. Lt. 

Visos ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos 2011 m. gautos ir skoliniai įsipareigojimai 

prisiimti vadovaujantis Savivaldybės Tarybos sprendimais. 

Savivaldybės mokėtinos sumos didėja. Biudžeto lėšų mokėtina suma 17594,5 tūkst. Lt, arba 

13201,3 tūkst. Lt didesnė negu metų pradžioje.  

12. Rekomendacijos Savivaldybės administracijos direktoriui: 

1. Tikslinti Kauno rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto spec. programų sąmatą (pajamas ir 

išlaidas) įmokomis už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose. 

2. Sustiprinti vidaus kontrolę, ir asignavimus naudoti neviršijant Savivaldybės tarybos 

sprendimu patvirtintų asignavimų. 

3. Atstatyti valstybės skirtos sumos metų pabaigoje likutį 277327,47 Lt valstybės 

garantijoms nuomininkams vykdyti.  

Informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolieriui pateikti iki 2012-07-02. Nesant galimybės rekomendacijų įgyvendinti 

nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo įvardijant priežastis. 
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BAIGIAMOJI DALIS 

 

 Dėkojame Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus darbuotojams už 

bendradarbiavimą ir geranorišką supratimą, Tarnybai atliekant Savivaldybės biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinio vertinimą. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                           Vida Marta Kruopienė 

 


