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 1. Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kontrolės ir audito tarnyba, 

vykdydama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo1, Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo2 ir Savivaldybės tarybos 

veiklos reglamento3 nuostatas, atliko Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir 

patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2011 m. ataskaitos (toliau – Ataskaita) vertinimą ir 

suplanuotus išorės auditus. Ataskaitos vertinimo pagrindinis tikslas − nustatyti, ar Ataskaita 

parengta pagal Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės tarybos teisės aktų reikalavimus, nustatytus 

Ataskaitos rengimui. 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo 

ir disponavimo juo įstatymo nuostatomis, už Ataskaitos parengimą ir pateikimą Savivaldybės 

tarybai yra atsakinga Savivaldybės administracija (toliau – Administracija). Pagal Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, 

Savivaldybės kontrolieriaus pareiga pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl Ataskaitoje pateiktų 

duomenų (toliau – Išvada). 

 2. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) Ataskaitos vertinimą 

atliko pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ir Valstybinio audito 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr.113-4290). 
2 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002,                  
Nr. 60-2412).  
3 Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas patvirtintas Savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. TS-451(tikslintas 2010-12-30 Nr. TS-498, 
2011-04-01 Nr. TS-150, 2011-08-25 Nr. TS-212 sprendimais.  
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reikalavimus4. Ataskaitos vertinimą suplanavome ir atlikome taip, kad turėtume pakankamą 

pagrindą nuomonei pareikšti, išskyrus tai, kad buvo atlikta ne visų Savivaldybės viešojo sektoriaus 

subjektų turto ir įsipareigojimų duomenų ir Ataskaitoje pateiktų Savivaldybės biudžeto, 

Savivaldybės biudžetinių įstaigų tarpusavio įsipareigojimų duomenų vertinimai. Įvertinome, ar 

Ataskaita reikšmingais atžvilgiais parengta pagal teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius 

Ataskaitos sudarymą, ar joje nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant Ataskaitos statistinius duomenis 

su Administracijos tvarkomais duomenimis, naudojamais Ataskaitai parengti. Įvertinome Ataskaitos 

parengimo teisinės bazės pokyčius. Tikime, kad atliktas Ataskaitos vertinimas suteikia pakankamą 

pagrindą pareikšti Tarnybos nuomonę.  

 3. Ataskaitos duomenyse yra netikslumų, o Ataskaitos vertinimo ir finansinių auditų 

metu buvo nustatyta klaidų ir nebuvo patvirtinta dalis Ataskaitos duomenų. Savivaldybėje 

nenustatyta Ataskaitos sudėtis ir sudarymo tvarka. Administracijos pasirinkti Ataskaitos sudarymo 

metodai ir šaltiniai yra nepakankami, jie neužtikrina, kad Ataskaitoje bus pateikti visi reikiami 

duomenys. Nustatyta, kad: 

* 2011 m. pradžios turto ir įsipareigojimų duomenys pateikti 2010 m. Ataskaitoje ir 

2011 m. Ataskaitoje nesutampa: Savivaldybės turto 2011 m. Ataskaitoje nefinansinio turto parodė 

2610 tūkst. Lt mažiau, finansinio turto – 878 tūkst. Lt daugiau, įsipareigojimų – 3859 tūkst. Lt 

daugiau; 

* Valstybės turto 2011 m. Ataskaitoje neparodė 77 tūkst. Lt finansinio turto (UAB 

Revaksta akcijų);  

* Savivaldybės turto VT-02 ataskaitoje pateiktoje pinigų likučio sumoje nurodyta 

2654,1 tūkst. Lt suma, kuri liko įšaldyta bankrutavus bankui AB Snoras.  

Kadangi dar neparengtas Savivaldybės konsoliduotas 2011 m. metinis finansinių 

ataskaitų rinkinys nebuvo galima įvertinti Ataskaitoje pateiktų Savivaldybės biudžeto, Savivaldybės 

fondų ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų tarpusavio įsipareigojimų duomenų. Ataskaitoje nėra 

atskleista, kad joje pateikti duomenys apie turtą ir įsipareigojimus yra atitinka finansinės būklės 

ataskaitų duomenis. Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinėse ataskaitose ir Ataskaitoje 

neatspindėtas biologinis turtas. Nustatyti apskaitoje neužpajamuoto turto atvejai. Audituotuose 

subjektuose buvo nustatyti turto valdymo ir apskaitos netikslumai. (žr. Išvados 2 ir 3 priedus). 

 4. Tarnybos nuomone, išskyrus 3 pastraipoje pateiktas pastabas ir jų poveikį, 2011 m. 

Ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo bei  Savivaldybės tarybos 

veiklos reglamento reikalavimus, nustatytus Ataskaitos sudarymui, joje nėra reikšmingų 

                                                 
4 Valstybinio audito reikalavimai (Žin., 2002, Nr. 20-790; 2003, Nr. 10-388; 2004, Nr. 14-440; 2006, Nr. 16-581). 
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iškraipymų, lyginant su Savivaldybės administracijos tvarkomais duomenimis, iš kurių Ataskaita 

buvo sudaryta. 

 Išvada turi 5 priedus. Juose pateikiama Išvadą pagrindžianti informacija ir 

rekomendacijos.  

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                Vida Marta Kruopienė 
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Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 
2012 m. gegužės 18 d išvados Nr. 2-19 
1 priedas 

 

ĮVADINĖ DALIS 
 

Išvada parengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 

nuostatas, kad savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) kiekvienais 

metais rengia ir savivaldybės tarybos reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia tarybai  

išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės 

turto ataskaitos. Išvada parengta atlikus Administracijos 2012-05-15 pateiktos Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2011 metais 

ataskaitos (toliau – Ataskaita) vertinimą, kitas audito ir kontrolės užduotis (toliau – Ataskaitos 

vertinimas).  

Už Ataskaitos parengimą ir pateikimą Savivaldybės tarybai yra atsakinga Administracija.  

Ataskaitos vertinimo pagrindinis tikslas buvo nustatyti, ar Ataskaita parengta pagal Lietuvos 

Respublikos ir Savivaldybės institucijų teisės aktų reikalavimus, nustatytus Ataskaitos rengimui.  

Ataskaitos sudarymo teisinė bazė 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo įstatymo 15 straipsnis nustato, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir 

patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitą rengia savivaldybės administracija Vyriausybės 

nustatyta tvarka ir ją teikia Vietos savivaldos įstatyme numatytoms savivaldybės institucijoms ir 

Statistikos departamentui. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-17 nutarimas Nr. 1226 ,,Dėl valstybei ir 

savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos“,  2008-

05-16 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 466 išdėstytas nauja redakcija,  nustatė, kad 

savivaldybių administracijos, metinių finansinių ataskaitų pagrindu parengtas savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio ir apie jos patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitas, 

pateikia Statistikos departamentui pagal Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu 

patvirtintų statistinių ataskaitų formas, o statistinio tyrimo metodiką tvirtina Statistikos 

departamento generalinis direktorius. 

Lietuvos statistikos departamento generalinis direktorius 2012-01-25 įsakymu5 Nr. DĮ-26 

patvirtino Valstybės turto VT-01 ir Savivaldybės turto VT-02 metinio periodiškumo statistinių 

ataskaitų formas, kuriose, V-je dalyje ,,Pastabos“, nustatė nurodyti reikšmingo turto ir 

                                                 
5 Statistikos departamento generalinio direktorius 2012-01-25 įsakymas Nr. DĮ-26 ,,Dėl valstybės turto statistinės ataskaitos VT-01 
(metinės), savivaldybės turto statistinės ataskaitos VT-02 (metinės) formų patvirtinimo“. 
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įsipareigojimų pasikeitimo per metus priežastis. Kartu su formomis pateikiami Paaiškinimai turto 

statistinėms ataskaitoms (metinėms) pildyti (toliau – Paaiškinimai).  

Paaiškinimuose, be kitų dalykų, imperatyviai nurodyta, kad savivaldybių biudžetinės 

įstaigos ataskaitoje pateikia nekonsoliduotus duomenis ir turi nurodyti visas sumas įtrauktas į 

kiekvieno subjekto atskiros ,,Finansinės būklės ataskaitos“ skyrius ,,Ilgalaikis turtas“, Biologinis 

turtas“, ,,Trumpalaikis turtas“ ir ,,Įsipareigojimai“, išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausantį 

turtą, kuris parodomas Valstybės turto statistinėje ataskaitoje VT-01 (metinė). 

Savivaldybės tarybos veiklos reglamento 19.1. punkte nustatyta, kad Savivaldybės 

kontrolierius iki kiekvienų metų birželio 1 dienos teikia tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos.  

Savivaldybės administracija neįgyvendino rekomendacijos „Reglamentuoti Savivaldybės 

tarybai teikiamos Ataskaitos sudėtį ir jos rengimo tvarką“.  

Išvados rengimo metodai  

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba Išvadą rengė, Ataskaitos vertinimą atliko pagal 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ir Valstybinio audito reikalavimus. 

Ataskaitos vertinimas buvo suplanuotas ir atliktas taip, kad būtų pakankamas pagrindas nuomonei 

pareikšti.  

Įvertinome, ar Ataskaita reikšmingais atžvilgiais parengta pagal teisės aktų reikalavimus, 

reglamentuojančius Ataskaitos sudarymą, ar joje nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant Ataskaitos 

statistinius duomenis su Administracijos ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų apskaitos duomenimis, 

naudojamais Ataskaitai parengti bei kitais Savivaldybės tvarkomais dokumentais. Informacijos 

vertinimas apsiribojo patikrinant šioje dalyje pateiktų duomenų atitikimą kitų Ataskaitos 

sudedamųjų dalių duomenims ir neapėmė informacijos apie Administracijos veiksmų valdant, 

naudojant turtą ir juo disponuojant pokyčius vertinimo. Negalėjome Ataskaitų duomenis palyginti 

su Savivaldybės konsoliduoto finansinių ataskaitų rinkinio duomenimis. Įvertinome Ataskaitos 

parengimo teisinės bazės pokyčius, Ataskaitos sudarymo šaltinius ir metodus. 

 Išvados 

Savivaldybės administracija neįgyvendino ankstesniais laikotarpiais teiktos rekomendacijos 

„Reglamentuoti Savivaldybės tarybai teikiamos Ataskaitos sudėtį ir jos rengimo tvarką“.  

Statistikos departamento generalinio direktorius įsakymu5 patvirtintos Valstybės turto VT-

01 ir Savivaldybės turto VT-02 metinio periodiškumo statistinių ataskaitų formos ir Paaiškinimai 

turto statistinėms ataskaitoms (metinėms)  pildyti.  

Atsižvelgiant į Ataskaitos sudarymo teisinę bazę, pasirinkti reikalingi Ataskaitos vertinimo 

ir Išvados rengimo metodai.  
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Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 
2012 m. gegužės 18 d išvados Nr. 2-19 
2 priedas 

 

ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

Ataskaitos sudėtis ir duomenys 

Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius lydimaisiais raštais      

2012-03-22 Nr. ES-111 ir 2012-05-04 Nr. ES-144 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikė    

VT-01 ir VT-02 Ataskaitą, o lydimaisiais raštais 2012-05-15 Nr. ES-160, 2012-05-08 Nr. ES-151 ir 

2012-05-18 Nr. ES-162 patikslintas, pagal Tarnybos pastabas, Ataskaitas, susidedančias iš: 6 lapų 

apimties Valstybės turto 2011 m. statistinės ataskaitos VT-01 (metinė) (toliau - Ataskaita VT-01) ir 

5 lapų apimties Savivaldybės turto 2011 m. statistinės ataskaitos VT-02 (metinė) (toliau- Ataskaita 

VT-02) ir 1 lapo paaiškinimų. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise 

valdomo valstybės turto 2011 m. ataskaitos aiškinamojo rašto – turto pokyčių analizės nepateikė. 

Valstybės turto 2011 m. ataskaitoje VT-01 metinė Administracija pateikė praėjusių 

ataskaitinių metų pabaigos duomenis apie nefinansinio turto balansinę 54952 tūkst. Lt vertę bei 

ataskaitinių metų pabaigos duomenis apie nefinansinio turto balansinę 51628 tūkst. Lt vertę. 

Ataskaitoje VT-01 neparodė patikėjimo teise valdomų UAB „Revaksta“ 77 tūkst. Lt vertės akcijų. 

Ekonomikos skyrius pateikė informaciją, kad UAB „Revaksta“ viešajame registre užregistruota, 

tačiau iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gavo informaciją, jog veiklos nevykdo, o turtas jau 

privačiose rankose. Tarnybos nuomone, kad tai nėra pakankamas pagrindas nerodyti valstybės 

finansinio turto.  

Savivaldybės turto VT-02 ataskaitoje Administracija pateikė praėjusių ataskaitinių metų 

pabaigos duomenis apie nefinansinio turto balansinę 212693 tūkst. Lt vertę, apie 34552 tūkst. Lt  

finansinį turtą, apie 48629 tūkst. Lt  įsipareigojimus, bei ataskaitinių  metų  pabaigos duomenis apie 

nefinansinio turto balansinę 239027 tūkst. Lt vertę, apie 48147 tūkst. Lt. finansinį turtą ir apie 

61562 tūkst. Lt  įsipareigojimus. Savivaldybės turto VT-02 ataskaitoje pateiktoje pinigų likučio 

sumoje nurodyta 2654,1 tūkst. Lt suma, kuri liko įšaldyta bankrutavus bankui AB Snoras. 

Abiejų statistinių ataskaitų Pastabų dalyje Administracija paaiškino reikšmingo turto ar 

įsipareigojimų pasikeitimo per metus priežastis. Nepaaiškino ataskaitinių metų pradžios duomenų 

neatitikimų priežasčių. 

Ataskaitoje nėra atskleista, kad Ataskaitoje VT-01 ir Ataskaitoje VT-02 nurodytos sumos 

įkeltos iš finansinės būklės ataskaitų, nors Statistikos departamento Paaiškinimai to reikalauja. 
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Ataskaitos  sudarymo metodai ir duomenų šaltiniai 

Ataskaitos duomenų šaltiniai atskleisti duomenų teikėjų pateiktų duomenų suvestinėje. 

Todėl darome prielaidą, kad Ataskaitos VT-01 ir VT-02 parengtos pagal duomenis, pateiktus 

duomenų teikėjų statistinių ataskaitų formose (t.y. aritmetinė šių ataskaitų duomenų suma).  

Ataskaitų Pastabų dalyje nurodytos reikšmingo finansinio turto pasikeitimo priežastys, 

finansinio turto ir įsipareigojimų reikšmingos pasikeitimo priežastys nenurodytos. Nepaaiškintos 

ataskaitinių metų pradžios duomenų neatitikimų priežastys. 

Išvada 

Kadangi Administracija nėra parengusi Savivaldybės tarybai teikiamos Ataskaitos sudėtį ir 

jos rengimo tvarkos aprašo, todėl Ataskaitos sudarymo metodai ir informacija apie duomenų 

šaltinius nevertintina. 

Pastabos ir išvados dėl Ataskaitos duomenų  

Nebuvo galima įvertinti dalies Ataskaitos duomenų ir šie trūkumai daro/darytų poveikį 

Ataskaitos duomenims.  

Nustatyta, kad 2011 metų VT-01 ataskaitoje nebeparodytas 77 tūkst. Lt vertės finansinis 

turtas – UAB „Revaksta“ akcijos. VT-02 Ataskaitoje metų pradžios nefinansinio turto parodė 2610 

tūkst. Lt mažiau, finansinio turto – 878 tūkst. Lt daugiau, įsipareigojimų – 3859 tūkst. Lt daugiau. 

Nustatyti apskaitoje neužpajamuoto turto atvejai. Ataskaitoje pateikti duomenys apie Savivaldybės 

finansinį turtą (akcijos ir įnašai, kai kurios gautinos sumos) neįvertinti pagal viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (neužregistruoti nuosavybės metodo įtakos 

rezultatai ir (ar) turto nuvertėjimas).  

Ataskaitoje nėra atskleista, kad joje pateikti duomenys apie turtą ir įsipareigojimus yra 

adekvatūs finansinės būklės ataskaitų duomenims.  

Nuomonė po Ataskaitos vertinimo 

Manome, kad, išskyrus vertinimo metu pateiktas pastabas, kitais reikšmingais atžvilgiais 

Ataskaita parengta pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo 

ir disponavimo juo įstatymo ir Savivaldybės institucijų reikalavimus, nustatytus Ataskaitos 

sudarymui, joje nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant su tvarkomais duomenimis, iš kurių Ataskaita 

buvo sudaryta. 
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Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 
2012 m. gegužės 18 d išvados Nr. 2-19 
3 priedas 

 

AUDITO PASTABŲ APŽVALGA IR KITI PASTEBĖJIMAI 
 

Vykdant Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą, Savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnyba atliko suplanuotas audito ir kontrolės užduotis. 

Patikrinimai Administracijoje ir jai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose 

Lapių pagrindinės mokyklos finansinis auditas  

10483 Lt valstybės turtas naudojamas pagal panaudos sutartį iš balansinės sąskaitos 

nurašytas į nebalansinę sąskaitą, tačiau keičiant apskaitos programą duomenys nepateko į bendrąjį 

žurnalą. 

Dėl neteisingai pritaikytų ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų ir ilgalaikio turto 

neteisingo suskirstymo į turto grupes pagal jo pobūdį, duomenys Mokyklos Finansinės būklės 

ataskaitoje 2011-12-31 ir veiklos rezultatų ataskaitoje 2011-12-31 netiksliai atspindi turto būklę ir 

rezultatus.  

Paminėti dalykai daro poveikį VT-01 ir VT-02 ataskaitų tikslumui. 

Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos finansinis auditas 

 Gimnazijoje neatlikta turto ir įsipareigojimų inventorizacija metinei finansinei 

atskaitomybei. 

Dėl neteisingai pritaikytų ilgalaikio turto nusidėvėjimo normų pateikti neteisingi duomenys 

Gimnazijos 2011-12-31 Finansinės būklės ataskaitoje  ir Veiklos rezultatų ataskaitoje. 

Gimnazija, įsigydama turtą, nesilaikė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir 

Gimnazijos suprastintų viešųjų pirkimų taisyklių reikalavimų ir tuo neužtikrino mokinio krepšelio ir 

aplinkos finansavimo lėšų racionalaus naudojimo.  

Paminėti dalykai daro poveikį VT-01 ir VT-02 ataskaitų tikslumui. 

Domeikavos gimnazijos finansinis auditas 

Trūkumų turto apskaitos srityje nenustatyta. 

Kiti pastebėjimai 

Savivaldybė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo steigėja, dalininkė arba savininkė 13 

viešųjų įstaigų. Įnašo į VšĮ Raudondvario dvaras kapitalą Savivaldybė nėra suformavusi – 

neįvykdytas Tarybos 2009-02-26 sprendimas Nr. TS-54, neįgyvendinta teikta rekomendacija 

suformuoti įnašą į VšĮ Raudondvario dvaras įstatinį kapitalą. 
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Savivaldybė nuosavybės teise valdo 100 proc. akcijų trijose uždarosiose akcinėse 

bendrovėse (Giraitės vandenys, Komunalinių paslaugų centras, Dezinfekcinė pagalba). Dalį akcijų 

valdo dviejų uždarųjų akcinių bendrovių (Kauno energija, Garliavos kryžkelė).  

Dalininkų įnašai viešosiose įstaigose ir Savivaldybės turimos uždarųjų akcinių bendrovių 

akcijos yra Savivaldybės finansinis turtas. 

Ne visas Savivaldybės finansinis turtas atspindėtas Administracijos buhalterinėje apskaitoje. 

Neatspindėtos turimos akcijos uždarojoje akcinėje bendrovėje „Garliavos kryžkelė“ (2,63 tūkst. Lt), 

kurios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl 

privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ įrašytos į privatizuojamų objektų sąrašą. 

UAB „Tvarkuva“ ir UAB „Garliavos statyba“ akcijos ataskaitiniu laikotarpiu parduotos. 

Kai kurias valstybės turto panaudos sutartis Administracijos direktorius pasirašė ne su 

įstaigų vadovais, o su Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja I. Marcinkevičiene. 

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius nepateikė paaiškinimo kuriom ugdymo įstaigom  

perduotas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis valstybės turtas, gautas pagal 2010-11-17 Turto 

panaudos sutartį Nr. S-1104, visa turto vertė 116537 Lt. 

2010-06-19 turto panaudos sutartyje Nr. S-579 pasirašytoje panaudos gavėjo, Kultūros, 

švietimo ir sporto skyriaus, nurodyta, kad 3129 Lt vertės kompiuterio FUJITSU-Siemens Amilo Pro 

V8010 buvimo vieta Saulėtekio Antano Mackevičiaus pagrindinė mokykla. Saulėtekio Antano 

Mackevičiaus pagrindinė mokykla į inventorizacijos aprašą  2011-12-30 būklei kompiuterio 

neįrašė, Buhalterinės apskaitos skyriuje Saulėtekio Antano Mackevičiaus pagrindinės mokyklos 

apskaitoje kompiuteris neužpajamuotas (išvados rengimo metu užpajamavo). 

Pateikė ne visų įstaigų, kurioms panaudos pagrindais perduotas valstybei nuosavybės teise 

priklausantis turtas, inventorizacijos aprašus 2011 m. metinei finansinei atskaitomybei. 

Nepasirašė turto panaudos sutarčių dėl 24052,5 Lt vertės nematerialiojo valstybės turto, 

kuris perduotas Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms (Babtų, Domeikavos, Karmėlavos Balio 

Buračo, Akademijos Ugnė Karvelis, Vilkijos, Garliavos Juozo Lukšos, Raudondvario gimn., 

Čekiškės Prano Dovydaičio, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos Jonučių, Kulautuvos, Piliuonos vid.m., 

Kauno rajono švietimo centr., Kultūros, švietimo ir sporto sk.) vadovaujantis Tarybos 2010-06-17 

sprendimu Nr. TS-226 pagal turto perdavimo aktus – Administracija nesilaikė Valstybės ir 

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 str. nuostatų. 

Turtas, gautas kaip komplektai (kompiuteriai, monitoriai, spausdintuvas, skeneris, tinklo 

komutatorius), užpajamuotas atskiromis dalimis, keletas (10 vnt., 5 vnt. ir t.t.) kompiuterių ir 

monitorių užpajamuota ir įstaigų inventorizacijos aprašuose įrašyti kaip vienas turto vienetas, 

atskiroms dalims ne vienodai apskaičiuotas nusidėvėjimas. Pvz. kompiuteriai nudėvėti pilnai, kitos 

komplekto dalys  – iš dalies.  
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Garliavos Juozo Lukšos gimnazija pagal 2010-11- 24 sutartį Nr. S-1143 ir 2010-07-15 

perdavimo aktą Nr. 147 gavo nematerialiojo valstybės turto už 7106,84 Lt, 2011-12-31 apskaitos 

duomenimis yra nematerialiojo valstybės turto už 4378,58 Lt. Skirtumas 2728,26 Lt. Gimnazija 

neatliko turto ir įsipareigojimų inventorizacijos 2011 m. metinės finansinės atskaitomybės 

duomenims pagrįsti. 

Dalies ugdymo įstaigų inventorizacijos aprašuose įrašytas ne visas valstybės turtas, kuris 

užregistruotas Administracijos apskaitoje kaip perduotas panaudos pagrindais įstaigai. 

Mokyklų inventorizacijos aprašuose nurodyta, kad duomenis su buhalteriniais apskaitos 

duomenimis sutikrino inventorizacinės komisijos pirmininkas. 

Administracijos apskaitoje neužpajamuotas pagal 2010-07-01 sutartį Nr. 652  Viešajai 

bibliotekai perduotas 32109,2 Lt vertės valstybės turtas. 

Dalį Turto panaudos sutarčių reikia patikslinti, kadangi yra nurašyto netinkamo naudoti 

valstybės turto, nurodyto tose sutartyse. 

Atkreiptinas dėmesys, kad nei Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir Administracijos apskaitoje 

nei VT-02 ataskaitoje neatspindėtas biologinis turtas. Pažymėtina, kad Administracijos direktoriaus 

patvirtintame Kauno rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos vadove nėra nurodyti metodai ir 

taisyklės biologiniam turtui apskaityti pagal 16 viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartą (VSAFAS). 

 

Apibendrinanti išvada 

Finansinių auditų ir patikrinimų metu, buvo rasta klaidų ir/arba atskirais atvejais, nebuvo 

patvirtintas likučių tikrumas ir teisingumas. Šie trūkumai darė poveikį Ataskaitos duomenims. 

Atskirais atvejais, valdant, naudojant ir disponuojant turtu nesilaikyta Lietuvos Respublikos 

teisės aktų reikalavimų ir Savivaldybės tarybos nustatytų tvarkų. Nustatyti trūkumai vidaus 

kontrolės sistemoje. 

Remiantis atliktų auditų ir tikrinimų vertinimų rezultatais, Kontrolės ir audito tarnyba negali 

tvirtinti, kad visose Savivaldybės biudžetinėse įstaigose 2011 m. metinei finansinei atskaitomybei 

turto inventorizacija atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu 

Nr. 719 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis. Komisijos nepareiškia nuomonės dėl 

nenaudojamo, netinkamo naudoti turto.  

Atkreipiame dėmesį, kad Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2012-01-25 

įsakymo Nr. DĮ-26 prieduose yra formuluotės, kad nustačius klaidas ar netikslumus finansinėje 

atskaitomybėje ar statistinėje ataskaitoje, reikalinga pateikti patikslintą ataskaitą, net jei nebuvo 

tikslintos atitinkamo laikotarpio finansinės ataskaitos. 
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Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 
2012 m. gegužės 18 d išvados Nr. 2-19 
4 priedas 

 
SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS 2012-05-17 IŠVADOJE NR. 2-19 

TEIKTŲ REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS  
 

Savivaldybės kontrolieriaus 2011-06-17 Išvadoje dėl Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2010 metų ataskaitos Nr. 2-29, buvo 

teiktos rekomendacijos. Pateikiame informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą.  

 

Eil. 
Nr. 

Rekomendacija Priimtos priemonės, įgyvendinant bei 
siekiant įgyvendinti pateiktas 

rekomendacijas 

Rekomendacijos 
įgyvendinimo vertinimas 

 ADMINISTRACIJOS 
DIREKTORIUI 

  

1 Pakartotinai. Patvirtinti 
Savivaldybei nuosavybės 
teise priklausančio bei 
patikėjimo teise valdomo 
valstybės turto metinės 
ataskaitos sudarymo tvarkos 
aprašą, kuriame būtų 
reglamentuota Ataskaitos 
sudėtis, aiškinamojo rašto 
(pokyčių analizės) apimtis, 
Ataskaitos duomenų teikėjai, 
Ataskaitos duomenų šaltiniai, 
Ataskaitos rengimo ir teikimo 
tvarka, Ataskaitos rengimo 
kontrolė, atsakomybė už 
Ataskaitos parengimą laiku, 
atsakomybė už Ataskaitos 
duomenų teisingumą. 

Adm. direktoriaus 2007-01-23 įsakymo 
Nr. ĮS-107 patikslinimo terminas 2011-
12-30 įsakymu Nr. ĮS-2238 atidėtas iki 
2012-12-31.                 

Adm. direktoriaus 2011-
10-21 įsak. Nr. ĮS-1667 
patv. Rekomendacijų 
įgyvendinimo priemonių 
planą. Įgyvendinimo 
terminas 2011-12-31 
Neįgyvendinta 

2 Pakartotinai. Administracijos 
buhalterinėje apskaitoje 
tvarkyti viso Savivaldybės 
finansinio turto (akcijų, įnašų 
į viešųjų įstaigų kapitalą) 
apskaitą, turtą atspindėti 
balanse. 

Buhalterinės apskaitos sk. vedėjai 
pavesta užtikrinti Kauno rajono 
savivaldybės buhalterinės apskaitos 
vadovo nuostatų laikymąsi, tvarkant 
finansinio turto apskaitą. Tai ar viskas 
užpajamuota? 

Adm. direktoriaus 2011-
10-21 įsak. Nr. ĮS-1668 
patv. Rekomendacijų 
įgyvendinimo priemonių 
planą. Įgyvendinimo 
terminas: nuolat 

3 Suformuoti įnašą į VšĮ 
Raudondvario dvaras 
kapitalą. 

 Adm. direktoriaus 2011-
10-21 įsak. Nr. ĮS-1668 
patv. Rekomendacijų 
įgyvendinimo priemonių 
planą. Įgyvendinimo 
terminas 2011-12-31. 
Neįgyvendinta 

4 Spręsti klausimą dėl nebaigto 
vykdyti Tarybos 2004-09-02 
sprendimo Nr. 147 (tikslinta 
2004-11-18 Nr. 200), kuriuo 
pritarta VšĮ Garliavos 
ligoninė reorganizavimo, ją 

Iš buhalterinės apskaitos likviduotas 
įrašas apie savivaldybei priklausantį 
dalininko įnašą. 

įgyvendinta 
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prijungiant prie Kauno 
apskrities ligoninės, 
sąlygoms. Sąlygų 7 p. 
nurodyta, kad „Kauno rajono 
savivaldybė reorganizavus 
Garliavos ligoninę, netampa 
Apskrities ligoninės juridinio 
asmens dalyviu.“ 

5 Pakartotinai. Siekiant 
užtikrinti savalaikį Tarybos 
sprendimų Dėl sklypų 
pripažinimo būtinais 
visuomenės poreikiams, jų 
įtraukimo į neprivatizuotinų 
sklypų  vykdymą, nustatyti 
sklypų, būtinų visuomenės 
poreikiams, naudojimo 
įteisinimo terminą. 

 Adm. direktoriaus 2011-
10-21 įsak. Nr. ĮS-1668 
patv. Rekomendacijų 
įgyvendinimo priemonių 
planą. Įgyvendinimo 
terminas 2011-12-31 ir 
2013-12-31 

 Garliavos, Kulautuvos ir 
Kačerginės seniūnams 

  

 Pateikti informaciją 
Ekonomikos skyriui apie 
bešeimininkį turtą, artezinius 
gręžinius ir vandens bokštą, 
kuriuos eksploatuoja 
Garliavos vidurinė, 
Kulautuvos vidurinė, 
Kačerginės pagrindinė 
mokyklos. Atlikti 
bešeimininkio turto 
įteisinimo procedūras. 

Garliavos apylinkių ir Kačerginės 
seniūnai Ekonomikos skyriui pateikė 
prašymus įtraukti artezinius gręžinius į 
statinių, kurie neturi savininko arba kurių 
savininkas nežinomas, sąrašą. Pradėtos 
bešeimininkio turto įteisinimo 
procedūros. 
Vandens bokštas prie Kulautuvos m-los 
1996-02-08 perdavimo ir priėmimo aktu 
perduotas Savivaldybei, tačiau 
neįtrauktas į VĮ Registrų centro duomenų 
banką. Tikslinamas nekilnojamojo turto 
registro centrinio duomenų banko išrašas. 
Garliavos apyl. seniūnas: gautas artezinio 
gręžinio pasas, atlikti kadastriniai 
matavimai, dokumentai perduoti 
Ekonomikos sk. bešeimininkio turto 
įteisinimui 
Kulautuvos sen.: ekonomikos ir kultūros, 
šv. ir sporto sk. darbuotojai VĮ Registrų 
centrui yra pateikę dokumentus vandens 
bokšto įteisinimui – liko neįteisintas dėl 
klaidos. 
Kačerginės sen.: Bus įteisinta iki 2012-
02-21 (inf. žodžiu: 2012-03-13 atsiims 

dokumentus iš Registrų centro) 

 

 Babtų seniūnui   

 Pateikti informaciją 
Ekonomikos skyriui 
informaciją apie bešeimininkį 
turtą, 33,88 kv. m 
negyvenamąsias patalpas 
Nevėžio g. 3, Babtai. Atlikti 
bešeimininkio turto 
įteisinimo procedūras. 

Pastatas su priklausiniais 2008-12-31 
perdavimo ir priėmimo aktu perduotas 
Savivaldybės nuosavybėn. Tikslinamas 
nekilnojamojo turto registro centrinio 
duomenų banko įrašas. 

2011 m. įteisintas sav. 
priklausantys 3 
nekilnojamojo turto obj.: 
administracinis pastatas, 
garažų pastatas, sandėlių 
pastatas. 
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Audito ir kontrolės ataskaitose buvo pateiktos detalios rekomendacijos nustatytų trūkumų 

šalinimui. Visos ataskaitos ir išvados teisės aktų nustatyta tvarka yra pateiktos Savivaldybės merui, 

Administracijos direktoriui ir tikrintų subjektų vadovams. 

Atkreiptinas dėmesys, kad ne visada laikomasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 27 straipsnio 9 punkto 8 dalies reikalavimo, kad per Savivaldybės kontrolieriaus nustatytą 

terminą privalo Savivaldybės kontrolieriui pateikti informaciją apie nustatytų jų veiklos trūkumų 

pašalinimą ir dėl šios priežasties klaidos kartojasi. 

 
REKOMENDACIJOS 

 Administracijos direktoriui 

1. Sutikrinti valstybės turto buhalterinės apskaitos duomenis su Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimų, Valstybės turto panaudos sutarčių ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų 

inventorizacijų duomenimis. Administracijos apskaitoje užpajamuoti visą valstybės turtą. 

2. Stiprinti vidaus kontrolę nurodant, kad buhalterija laiku gautų dokumentus, atsakingi 

specialistai laiku įtrauktų į apskaitą įgytą turtą, Savivaldybės biudžetinės įstaigos atliktų turto ir 

įsipareigojimų inventorizaciją metinei finansinei atskaitomybei.  
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Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 
2012 m. gegužės 18 d išvados Nr. 2-19 
5 priedas 
 

BAIGIAMOJI DALIS 
 

Išvada paremta Ataskaitos vertinimo rezultatais. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 

Ataskaitos parengimą vertino pagal reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymuose ir 

Savivaldybės tarybos veiklos reglamente.  

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Savivaldybės kontrolierius teikia 

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

rengia ir teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų 

kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės 

įmonių imamas paskolas, taip pat kitas išvadas, nurodytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatyme, todėl dalis informacijos yra pateikta jose.  

Išvada parengta vykdant Savivaldybės kontrolieriaus pavedime nurodytą užduotį – atlikti 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2011 

m. ataskaitos, parengtos Savivaldybės tarybai tvirtinti, vertinimą ir parengti išvadą.  

Išvadą ir jos priedus parengė Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Marija Pasiaurienė. 

 

Kontrolieriaus pavaduotoja                                                                                   Marija Pasiaurienė 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   


