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Vertinome Kauno rajono savivaldybės 2011  m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 

duomenis, Savivaldybės 2011 m. lėšų naudojimo ir disponavimo jomis teisėtumą ir jų 

naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams. Savivaldybės administracija parengė ir 2012-03-02 

raštu Nr. SD-647 pateikė Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai bei Kontrolės ir audito 

tarnybos prašymu Savivaldybės 2011 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį. 

Kauno rajono savivaldybės administracijos vadovas yra atsakingas už biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų parengimą ir pateikimą, Savivaldybės lėšų 

naudojimo ir disponavimo jomis teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams.  

Tarnybos pareiga, remiantis atlikto vertinimo duomenimis, pareikšti nuomonę dėl 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų duomenų bei Savivaldybės lėšų 

naudojimo ir disponavimo jomis teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams. 

Vertinimą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, kad 

vertinimą turime planuoti ir atlikti taip, kad būtų laiduojamas biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinio ir kitų ataskaitų duomenų tinkamas ir teisingas pateikimas, Savivaldybės lėšų 

naudojimo ir disponavimo jomis teisėtumas ir jų naudojimas įstatymų nustatytiems tikslams.  

Vertinimo metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Kauno rajono savivaldybės  

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimą ir pateikimą, Savivaldybės lėšų naudojimą ir 

disponavimą jomis, teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams.  

Tikime, kad atliktas vertinimas suteikia tinkamą pagrindą pareikšti Tarnybos 

nuomonę.  

Sąlyginė nuomonė dėl planų ir programų sąmatų vykdymo ataskaitų duomenų 

Savivaldybės administracija nesilaiko Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

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

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 (žr. ataskaitos 3.2.2 dalies 11, 12 psl.). 

Tarnybos nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą 

sudarantys dalykai, nurodyti ankstesnėje pastraipoje, Kauno rajono savivaldybės                 

2011 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais 

parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šių 

ataskaitų sudarymą. 

Tarnybos nuomone, Kauno rajono savivaldybė visais reikšmingais atžvilgiais 2011  m. 

Savivaldybės lėšas ir turtą valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų 

nustatytiems tikslams. 

Vertinimo išvada pateikiama kartu su Vertinimo ataskaita. 

  

 

Savivaldybės kontrolierė          Vida Marta Kruopienė 


