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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 2010 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 Ataskaitos vertinimą atliko pagal Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ir Valstybinio audito reikalavimus4. Ataskaitos 

vertinimą suplanavome ir atlikome taip, kad turėtume pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti, 

                                                 
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 2009-02-26 sprendimu Nr. TS-45.  
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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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 dėl pasikeitusių įstatyminių ir kitų teisės aktų 

nuostatų5. 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. Mes tikime, kad atliktas Ataskaitos 

vertinimas suteikia pakankamą pagrindą mūsų nuomonei pareikšti.  

 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. Dėl pasikeitusių Lietuvos Respublikos teisės aktų 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 adekvatūs finansinės būklės ataskaitų duomenims. Savivaldybės biudžetinių 

įstaigų finansinėse ataskaitose ir Ataskaitoje neatspindėtas biologinis turtas (žr. Išvados 2 ir 3 

priedus). 

 4. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuomone, išskyrus 3 pastraipoje pateiktas 

pastabas ir jų poveikį, 2010 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 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 

  
 

                                                 
5  Dėl viešojo sektoriaus apskaitos reformos buvo iš naujo nustatyti (pratęsti) 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo terminai (Lietuvos 
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimas; Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-04-19 įsakymas Nr. 1K-152 „Dėl 
viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“; Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-05-03 įsakymas Nr. 1K-171 
„Dėl 2010 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“;  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-03-17 įsakymas Nr. 1K-092 „Dėl Lietuvos 
Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir  atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 
rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo“), o Ataskaitos ir Išvados pateikimo terminai nepasikeitė. 
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        Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 
2011 m. birželio 17 d išvados Nr. 2-28 
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 2011-05-24 pateiktos Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2010 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. 

Statistikos departamento generalinis direktorius 2011-02-24 įsakymu6 Nr. DĮ-38 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 įsipareigojimų 

                                                                                                                                                                  
 
6 Statistikos departamento generalinio direktorius 2011-02-24 įsakymas Nr. DĮ-38 ,,Dėl valstybės turto statistinės ataskaitos VT-01 
(metinės), savivaldybės turto statistinės ataskaitos VT-02 (metinės) formų patvirtinimo“. 
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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) ir kad abiejų 

ataskaitoje pateikiamų laikotarpių duomenys turi būti palyginami, t. y. parengti pagal viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, o jei praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos duomenys nebuvo parengti pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartus, vietoje jų įrašomi ataskaitinio laikotarpio pradžios duomenys.  

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. 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. 

Įvertinome Ataskaitos parengimo teisinės bazės pokyčius, Ataskaitos sudarymo šaltinius ir 

metodus. 

 Išvados 

Savivaldybės administracija neįgyvendino rekomendacijos „Reglamentuoti Savivaldybės 

tarybai teikiamos Ataskaitos sudėtį ir jos rengimo tvarką“.  
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Statistikos departamento generalinio direktorius 2011-02-24 įsakymu Nr. DĮ-38 ,,Dėl 

valstybės turto statistinės ataskaitos VT-01 (metinės), savivaldybės turto statistinės ataskaitos VT-

02 (metinės) formų patvirtinimo“ patvirtintos Valstybės turto VT-01 ir Savivaldybės turto VT-02 

metinio periodiškumo statistinių ataskaitų formos ir Paaiškinimai turto statistinėms ataskaitoms 

(metinėms)  pildyti yra pakeisti, ryšium su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartų diegimu.   

Atsižvelgiant į pakitusią Ataskaitos sudarymo teisinę bazę, pasirinkti reikalingi Ataskaitos 

vertinimo ir Išvados rengimo metodai.  
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ATASKAITOS VERTINIMAS 
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Ataskaitos sudėtis ir duomenys 

Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius lydimaisiais raštais 2011-

05-20 Nr. ES-103 ir 2010-06-01 Nr. ES-121 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikė    

VT-01 ir VT-02 Ataskaitą, o 2011-06-16 lydimuoju raštu Nr. ES-132 patikslintą, pagal mūsų 

pastabas, Ataskaitą, susidedančią iš: 6 lapų apimties Valstybės turto 2010 m. statistinės ataskaitos 

VT-01 (metinė) (toliau - Ataskaita VT-01) ir 5 lapų apimties Savivaldybės turto 2010 m. statistinės 

ataskaitos VT-02 (metinė) (toliau- Ataskaita VT-02). Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 

bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2010 m. ataskaitos aiškinamojo rašto – turto pokyčių 

analizės nepateikė. 

Ataskaitoje VT-01 Administracija pateikė praėjusių ataskaitinių metų pabaigos duomenis 

apie nefinansinio turto balansinę 58225 tūkst. Lt vertę ir apie 77 tūkst. Lt finansinį turtą, bei 

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

77 tūkst. Lt finansinį turtą. 

Ataskaitoje VT-02 Administracija pateikė praėjusių ataskaitinių metų pabaigos duomenis 

apie nefinansinio turto balansinę 254036 tūkst. Lt vertę, apie 34789 tūkst. Lt  finansinį turtą, apie 

48832 tūkst. Lt  įsipareigojimus, bei ataskaitinių  metų  pabaigos duomenis apie nefinansinio turto 

balansinę 212814 tūkst. Lt vertę, apie 34654 tūkst. Lt. finansinį turtą ir apie 48633 tūkst. Lt  

įsipareigojimus.  

Abiejų statistinių ataskaitų  Pastabų dalyje Administracija paaiškino reikšmingo turto ar 

įsipareigojimų pasikeitimo per metus priežastis.  

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

įkeltos iš finansinės būklės ataskaitų, nors Statistikos departamento Paaiškinimai to reikalauja. 

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).  

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  

Ataskaitos duomenyse yra klaidų, nebuvo galima įvertinti dalies Ataskaitos duomenų ir šie 

trūkumai daro/darytų poveikį Ataskaitos duomenims.  
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Nustatyta, kad VT-01 Ataskaitoje pateikti 2010 metų pradžios nefinansinio turto duomenys 

251 tūkst. Lt sumažinti, VT-02 Ataskaitoje metų pradžios nefinansinio turto duomenys 5431 tūkst. 

Lt sumažinti, finansinio turto 218 tūkst. Lt padidinti, įsipareigojimų – 1578 tūkst. Lt sumažinti. 

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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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. 

Finansiniai auditai buvo atlikti vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais. Atliktų 

auditų ir kontrolės užduočių ataskaitose pažymėta, kad jos yra sudėtinės šios Išvados dalys. 

Neteikiame atliktų auditų ir kontrolės užduočių rezultatų detalių aprašymų, o tik apibendrintas 

pastabas, darančias Ataskaitos duomenims poveikį, visos ataskaitos su rekomendacijomis buvo 

pateiktos Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir tikrintų subjektų 

vadovams. 

Savivaldybėje šiuo metu dar diegiama buhalterinės apskaitos programa LABBIS skirta 

apskaitai pagal VSAFAS. Savivaldybės administracija 2009-12-31 apskaitė 23774,7 tūkst. Lt akcijų 

ir 196,6 tūkst. Lt įnašų į viešųjų įstaigų dalininkų kapitalą. Perkeliant šias investicijas į naujo 

sąskaitų plano sąskaitas nebuvo pritaikytas nuosavybės metodas, t. y. jos nebuvo padidintos ar 

sumažintos šių kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių ar viešųjų įstaigų uždirbto grynojo pelno 

ar nuostolio dalimi ir nuosavo kapitalo dalimi pagal 14-ąjį VSAFAS „Jungimai ir investicijos į 

asocijuotus subjektus“. 

 Kai kurios įstaigos (Administracija, Kultūros, švietimo ir sporto skyrius) dar nėra parengę 

Finansinės būklės ataskaitų 2010-12-31 duomenimis. Dalis švietimo įstaigų parengė Išlaidų sąmatų 

vykdymo 2010-12-31 balansą, tai yra apskaitą tvarkė ne pagal VSAFAS. Nei finansinėse 

ataskaitose, nei Ataskaitoje neatspindėtas biologinis turtas. Dalis įstaigų 2010 m. ilgalaikio turto 

nusidėjimą skaičiavo taikydamos nusidėjimo normą nustatytą ne pagal Vyriausybės 2009-06-10 

nutarimu Nr. 564 patvirtintus normatyvus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, negalėsime patikimai 

įvertinti finansinėse ataskaitose ir Ataskaitoje pateiktų duomenų teisingumo. 

Dėl apskaitos tvarkymo trūkumų (Administracija, Kultūros, švietimo ir sporto skyrius 

apskaitą tvarkė ne pagal VSAFAS) duomenys apie sukauptas gautinas sumas ir apie sukauptas 

mokėtinas sumas sumažinti. Kultūros, švietimo ir sporto skyrius VT-02 ataskaitos finansinio turto 

nenurodė apie 3000 tūkst. Lt sukauptų gautinų sumų. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009-06-10 nutarimu Nr. 564 patvirtino Ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus viešojo 

sektoriaus subjektams. Nutarimo 4 p. nurodo, kad nutarimas įsigalioja nuo 2010-01-01. Iki to laiko 

sukauptos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos neperskaičiuojamos. Kai kurios 

įstaigos nesilaikė nutarimo reikalavimo – 2010 m. skaičiuodamos nusidėvėjimo sumas taikė senas 

normas. Todėl turto ataskaitose pateikta ilgalaikio turto likutinė vertė nėra tiksli. 
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Atkreiptinas dėmesys, kad nei pateiktose Finansinės būklės ataskaitose nei VT-02 ataskaitoje 

nenurodytas 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). 

 Atkreiptinas dėmesys, kad Kauno rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos vadove, 

patvirtintame Administracijos direktoriaus 2010-12-17 įsakymu Nr. ĮS-1979, neaptarta bibliotekų 

fondo apskaita. Todėl dalis mokyklų bibliotekų fondą kartu su ūkiniu inventoriumi iškėlė į 

nebalansines sąskaitas, dalis mokyklų ir Kultūros, švietimo ir sporto skyrius bibliotekų fondą kartu 

su ūkiniu inventoriumi paliko atsargų sąskaitose. Viešoji biblioteka bibliotekos fondą apskaitė 

ilgalaikio turto sąskaitoje „Bibliotekų fondai“. 

Kontrolės ir audito tarnybos nuomone tikslinga Kauno rajono savivaldybės buhalterinės 

apskaitos vadove išsamiau aptarti bibliotekų fondo apskaitą.  

Administracija ir Kultūros, švietimo ir sporto skyrius nesivadovavo 24 -uoju VSAFAS  „Su 

darbo santykiais susijusios išmokos“ – neapskaičiavo-nesukaupė atostoginių sąnaudų, t. y. 

nepanaudotos atostogų dienos ir vidutinis dienos darbo užmokestis metų pabaigoje neapskaičiuotas 

ir neapskaitytas. Todėl VT-02 ataskaitos 5657 ir 5660 eilutėse pateikta informacija nėra tiksli. 

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

kad visose 2010 m. audituotose įstaigose metinė turto inventorizacija atlikta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis. 

Komisijos nepareiškia nuomonės dėl nenaudojamo, netinkamo naudoti turto.  

Savivaldybės socialinis būstas 

Savivaldybė nuosavybės teise valdo 571 gyvenamąją patalpą. 109 būstai yra labai prastos 

būklės. 21 būstas nebetinkamas gyventi ir yra laisvi. 

Nustatyti atvejai, kai socialiniai būstai išnuomoti nesilaikant Lietuvos Respublikos valstybės 

paramos būstui įsigyti ar išnuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 

reikalavimų. 

Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis neatitinka 

Vyriausybės 2001-04-25 nutarimu Nr. 472 patvirtintų Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų 

patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo reikalavimų. 

Šeši socialiniai būstai privatizuoti nesilaikant Lietuvos Respublikos valstybės paramos 

būstui įsigyti ar išnuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 

reikalavimų. 

Administracija nėra sukaupusi visos informacijos apie neprivatizuotas gyvenamąsias 

patalpas Savivaldybės teritorijoje. 
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Finansinis turtas: akcijos, įnašai 

 
Nepateikti jokie dokumentai, įrodantys valstybės turto UAB „Revaksta“ akcijų realų 

egzistavimą ir vertę, Administracijos balanse akcijų vertė neatspindėta, negalime patvirtinti jų 

buvimą.  

Savivaldybė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo steigėja, dalininkė arba savininkė, 12 

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

neįvykdytas Tarybos 2009-02-26 sprendimas Nr. TS-54.  

Savivaldybė nuosavybės teise valdo 100 proc. akcijų keturiose uždarosiose akcinėse 

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

Dalį akcijų valdo trijose uždarosiose akcinėse bendrovėse (Kauno energija, Garliavos statyba, 

Garliavos kryžkelė).  

Ne visas Savivaldybės finansinis turtas atspindėtas Administracijos buhalterinėje apskaitoje. 

Neatspindėta turimos akcijos uždarojoje akcinėje bendrovėje Garliavos kryžkelė (2,63 tūkst. Lt), 

įnašai viešosiose įstaigose – Garliavos PSPC (58,57 tūkst. Lt), Vilkijos PSPC (36,85 tūkst. Lt), 

Pakaunės PSPC (50,69 tūkst. Lt). Administracijos apskaitoje 2010-12-31 duomenimis nurodyta 

28748,3 tūkst. Lt finansinio turto: 28258,4 tūkst. Lt akcijos (Tvarkuva, Giraitės vandenys, Garliavos 

statyba, Komunalinių paslaugų centras) ir 489,9 tūkst. Lt įnašai į viešųjų įstaigų kapitalą 

(Domeikavos poilsio parkas, Kauno regiono plėtros agentūra, Greitosios medicinos pagalbos stotis, 

Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, Kačiūniškės dvaras, Kauno rajono priešgaisrinė saugos 

tarnyba, Kauno motorlaiviai, Garliavos ligoninė, Lyderių ir verslininkų ugdymo agentūra).  

Atkreiptinas dėmesys, kad nėra parengta Administracijos Finansinės būklės ataskaita 2010-

12-31 duomenimis. 

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

privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo UAB „Garliavos kryžkelė“ ir UAB „Garliavos statyba“ 

akcijos įtrauktos į privatizuojamų objektų sąrašą. 

 Taryba 2004-09-02 sprendimu Nr. 147 (tikslinta 2004-11-18 Nr. 200) pritarė VšĮ Garliavos 

ligoninė reorganizavimo, ją prijungiant prie Kauno apskrities ligoninės, sąlygoms, kurių 7 p. 

nurodyta, kad „Kauno rajono savivaldybė reorganizavus Garliavos ligoninę, netampa Apskrities 

ligoninės juridinio asmens dalyviu.“ Nebuvo priimtas sprendimas dėl Savivaldybės finansinio turto 

– 94141 Lt įnašo į viešąją įstaigą Garliavos ligoninė, kuris patvirtintas Kauno rajono valdybos 

1998-11-11 sprendimu Nr. 394. Dėl to, kas išdėstyta viešosios įstaigos Kauno ligoninės filialo 

Garliavos ligoninės apskaitoje ir Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2010-12-31 duomenis ir 

Savivaldybės administracijos apskaitos 2010-12-31 duomenis nurodomas Savivaldybės finansinis 

turtas – 94141 Lt atitinkamai dalininkų kapitalas ir įnašas į viešąją įstaigą. Tai yra liko neįvykdyta 

Tarybos sprendimu patvirtintų VšĮ Garliavos ligoninė reorganizavimo sąlygų 7 p. nuostata, kad 
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„Kauno rajono savivaldybė reorganizavus Garliavos ligoninę, netampa Apskrities ligoninės 

juridinio asmens dalyviu.“ Kontrolės ir audito tarnybos nuomone tikslinga pritaikyti turinio 

viršenybės prieš formą principą – Administracijos ir viešosios įstaigos Kauno ligoninės filialo 

Garliavos ligoninės apskaitoje padaryti atitinkamus koreguojančius įrašus.  

 Nekilnojamojo turto teisinė registracija 

Iki šiol neįvykdyta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin.,1998, Nr. 54-1492; 2002,Nr.60-2412) 15 str. 4 dalies 

nustatyta prievolė, kad valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausantis registruotinas turtas 

turi būti teisės aktų nustatyta tvarka registruojamas viešuosiuose registruose.  

Viešajame registre tinkamai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto 

registro įstatymo 11 straipsnio 3 dalis, neįregistruotos 94 Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančios gyvenamosios patalpos (2011-04-22 Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto 

fondo valdymo vertinimo ataskaita). 

Pagal Kelių ir transporto skyriaus pateiktą informaciją (3 priedas) Kauno rajono 

savivaldybėje yra 1587 gatvės ir vietinės reikšmės keliai, kurių bendras ilgis 1736,8 km. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje teisiškai įregistruota 470 gatvių ir vietinės reikšmės kelių, kurių 

bendras ilgis 301,4 km. Kadastriniai matavimai atlikti dar 48 gatvių ir vietinės reikšmės kelių. (2 

priedas).   

Savivaldybės taryba sprendimais 249 žemės sklypus pripažino būtinais visuomenės 

poreikiams ir siūlė Kauno apskrities viršininkui įtraukti juos į neprivatizuotinų sklypų sąrašą. 

Taryba sprendimais Administracijos direktorių įgaliojo vykdyti visuomenei būtinų sklypų 

suformavimo ir Savivaldybės valdymo ir naudojimo teisės įgijimu į juos veiksmus. 

Tikslieji matavimai atlikti 132 sklypų, panaudos sutartys pasirašytos tik 42 sklypų, 41 

sutartis įregistruota viešajame registre. Per 2010 m. tikslieji matavimai atlikti 49 sklypų, pasirašytos 

22 panaudos sutartys, viešajame registre įregistruotas 26 sutarys.  

Atkreiptinas dėmesys, kad 10 seniūnijų dar neįteisino naudojimo nei vieno sklypo būtino 

visuomenės poreikiams.   

Kauno rajone yra 82 kultūros ir švietimo įstaigos, kurių naudojamoms patalpoms 

(pastatams) priskirti žemės sklypai. Tikslieji matavimai atlikti visų 82 sklypų, pasirašytos 45 

panaudos sutartys.   

Administracijos direktorius 2011-05-17 įsakymu Nr. ĮS-718 pavedė seniūnams iki 2011-12-

20 suformuoti žemės sklypus prie pastatų, jų dalių, esančių seniūnijos teritorijoje ir nuosavybės 

teise priklausančių Savivaldybei, atlikti jų kadastrinius matavimus ir kitus veiksmus, susijusius su 

šiuo pavedimu. 
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Pažymėtina, kad Tarybos sprendimų „Dėl sklypų pripažinimo būtinais visuomenės 

poreikiams, jų įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašus“ punkto „Įgalioti Administraciją atlikti 

visus veiksmus, susijusius su visuomenei būtinų sklypų suformavimu, taip pat Savivaldybės 

valdymo ir naudojimo teisės įgijimu į juos“ vykdymas nepagrįstai užtęstas. Atsiranda didelė rizika 

Savivaldybei prarasti galimybę į sklypų valdymo ir naudojimo teisės įgijimą.  

Savivaldybės teritorijoje yra 99 kapinės ir senkapiai. Kapinių ir senkapių žemės sklypų 

įteisinimo procesas vykdomas: 27 kapinių sklypų naudojimas įteisintas – pasirašytos panaudos 

sutartys, tikslieji matavimai atlikti dar 35 kapinių sklypų.  

Malonu pažymėti, kad nežiūrint kai kurių turto apskaitos trūkumų, turto ir žemės sklypų  

naudojimo įteisinimo procesas Savivaldybėje vyksta. 

 Savivaldybės poreikiams nenaudojamas turtas 

Dalis Savivaldybės nuosavybės teise valdomo turto (pastatų, negyvenamųjų patalpų) 

nenaudojamos savivaldos funkcijoms vykdyti. Dalis nenaudojamų patalpų išnuomota kitoms 

institucijoms, perduota panaudai naudoti visuomenės poreikiams. Dalis pastatų įtraukta į 

privatizuojamų objektų sąrašą. 8 turto objektai (pastatai) ir apie 1000 kv. m negyvenamųjų patalpų 

yra nenaudojamos. Savivaldybė patiria išlaidas nenaudojamo turto priežiūrai, išlaikymui. 

 Linksmakalnio seniūnijoje apskaitomas 179530 Lt įsigijimo vertės valstybinės žemės 

nusausinimas (turtas buvo perduotas likviduojant kolūkį).  Šiuo metu tvarkomi žemės sklypo 

privačios nuosavybės įteisinimo dokumentai. Vandžiogalos seniūnijoje apskaitomas uždarytas 

sąvartynas Butkūnų kaime. Kontrolės ir audito tarnybos nuomone tokį turtą tikslinga nurašyti.  

 Savivaldybės teritorijoje esantis bešeimininkis turtas 

Taryba 2007-09-20 sprendimu Nr. TS-162 patvirtino Kauno rajono bešeimininkio turto 

apskaitymo ir perėmimo savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašą. 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo nustatyti 40 bešeimininkio turto objektai. Per 2010 

m. įteisinti 26 bešeimininkio turto objektai: 15 artezinių gręžinių, mūrinis statinys, patalpa 

buvusiame bendrabutyje, atviro plaukimo baseinas, buvusi transformatorinė, buvęs valymo 

įrenginių pastatas, priestatas, buvęs sandėlis, siurblinės pastatas, žolės miltų gamybos pastatas. Visi 

įteisinti turto objektai užpajamuoti Administracijos buhalterinėje apskaitoje. 

 Dalies objektų įteisinimo procedūros sustabdytos, nes Registrų centras atsisako įregistruoti 

arba atlikti kadastrinius matavimus.  

 Garliavos vidurinė mokykla ir Kačerginės pagrindinė mokykla eksploatuoja artezinius 

gręžinius, Kulautuvos vidurinė mokykla – vandens bokštą, kurie neužregistruoti apskaitoje. 

Ekonomikos skyriui informacija apie šį bešeimininkį turtą nepateikta. 
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 Babtų seniūnija išnuomojusi 33,88 kv. m negyvenamąsias patalpas Nevėžio g. 3, Babtai, 

kurios neužregistruotos apskaitoje. Ekonomikos skyriui informacija apie bešeimininkį turtą 

nepateikta.        

 Apibendrinančios išvados 

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

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

duomenims. 

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

teisės aktų reikalavimų ir Savivaldybės tarybos nustatytų tvarkų. Tikrintuose subjektuose – nustatyti 

trūkumai vidaus kontrolės sistemoje. 

Atkreipiame dėmesį, kad Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2011-02-24 

įsakymo Nr. DĮ-38 prieduose yra formuluotės, kad nustačius klaidas ar netikslumus finansinėje 

atskaitomybėje ar statistinėje ataskaitoje (audito metu ar kt.), reikalinga pateikti patikslintą 

ataskaitą, net jei nebuvo tikslintos atitinkamo laikotarpio finansinės ataskaitos. 
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Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 
2011 m. birželio 17 d išvados Nr. 2-29 
4 priedas 

 
SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS 2010-06-07 IŠVADOJE NR. 2-31 

TEIKTŲ REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS  
 

Savivaldybės kontrolieriaus 2010-06-07 Išvadoje dėl Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2009 metų ataskaitos Nr. 2-31, 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 Nustatyti konkretaus 
Administracijos 
struktūrinio padalinio 
nuostatuose funkciją - 
rengti Ataskaitą. 

Adm. drekt. 2007-01-23 įsakymu Nr. 
ĮS-107 „Dėl Kauno rajono 
savivaldybės administracijos vidaus 
kontrolės užtikrinimo“ Ekonomikos 
skyriui nurodyta rengti VT ataskaitas. 

 

2 Reglamentuoti 
Savivaldybės tarybai 
teikiamos Ataskaitos sudėtį 
ir jos rengimo tvarką. 

Nurodo, kad pakankamai 
reglamentuota teisės aktais: 
Statistikos departamento direktoriaus 
įsakymu ir LRV 2001-10-17 nutarimu 
Nr. 1226. 

Klaidos metai iš metų 
kartojasi, todėl manome, 
kad aprašas būtinas. 

3 Spręsti klausimą dėl 60,4 
tūkst. Lt debetinio ir 60,4 
tūkst. Lt bei 472,8 tūkst. Lt 
kreditinio įsiskolinimo 
tolesnio fiksavimo 
apskaitoje. 

Tarybos 2010-08-26 sprendimu Nr. 
TS-273 leista nurašyti 60,4 tūkst. Lt 
debetinį įsiskolinimą ir 533,2 
(472,8+60,4) tūkst. Lt kreditinį 
įsiskolinimą. 

Rekomendacija 
įgyvendinta 

4 Visą valstybės turtą 
(pastatus, transporto 
priemones, kompiuterinę 
techniką, vamzdynus, 
hidrotechninius statinius, 
žemę ir kita), kuris 
perduotas Savivaldybei 
valdyti, naudoti ir 
disponuoti juo patikėjimo 
teise ir šiuo metu 
apskaitomas Savivaldybės 
įstaigų ar Administracijos 
padalinių balansuose,  
perduoti į Administracijos 
balansą. 

Nurodo, kad per 2010 m. skyrius 
parengė 20 Tarybos spr. pakeitimus; 
visas valstybės turtas apskaitytas 
Administracijos balanse. 

Rekomendacija 
įgyvendinta iš dalies: 
valstybės turto dar yra 
Kultūros, švietimo ir 
sporto skyriaus 
apskaitoje. 

5 Spręsti klausimą dėl 
vietinės reikšmės kelių ir 

Įdiegus kompiuterizuotą turto 
apskaitą, turės išsamią informaciją 

Rekomendacija 
įgyvendinta iš dalies – 
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kito turto pagal Lietuvos 
Respublikos valstybės 
turto perdavimo 
savivaldybių nuosavybėn 
įstatymo nuostatas 
priskirtino savivaldybių 
nuosavybėn ir kurie 
apskaitomi kaip valstybės 
pripažinimo Savivaldybės 
turtu. 

apie viso turto valdymą, naudojimą ir 
disponavimą juo. 

programa diegiama 

6 Spręsti Savivaldybės 
poreikiams nenaudojamo 
turto (pastatų, 
negyvenamųjų ir 
gyvenamųjų patalpų) 
panaudojimo klausimą. 

Iš esmės neatsakyta. Nurodo, kad 
išnuomoja, įtraukia į privatizuojamų 
obj. sąrašą, tačiau kas pasikeitė, kiek, 
kokio turto vis dar nenaudojama ir 
neišnuomota ir t.t. nenurodo. 

Rekomendacija 
įgyvendinta iš dalies – 
dar yra Savivaldybės 
poreikiams 
nenaudojamo turto, 
kuris neišnuomotas, 
neprivatizuotas ir t. t. 

7 Siekiant užtikrinti savalaikį 
Tarybos sprendimų „Dėl 
sklypų pripažinimo 
būtinais visuomenės 
poreikiams, jų įtraukimo į 
neprivatizuotinų sklypų 
sąrašą“ vykdymą, nustatyti 
kiekvieno sprendimo 
įvykdymo terminą. 

Nurodo, kad sklypai pripažįstami 
būtinais visuomenės poreikiams 
įstatymų nustatyta tvarka, taryba 
neturi teisinio pagrindo nustatyti 
kiekvieno sprendimo įvykdymo 
termino, nes institucijos, vykdančios 
šias procedūras, nėra pavaldžios 
Savivaldybei.  

Administracijos direktorius 2011-05-
17 įsakymu Nr. ĮS-718 pavedė 
seniūnams iki 2011-12-20 suformuoti 
žemės sklypus prie pastatų, jų dalių, 
esančių seniūnijos teritorijoje ir 
nuosavybės teise priklausančių 
Savivaldybei, atlikti jų kadastrinius 
matavimus ir kitus veiksmus, 
susijusius su šiuo pavedimu. 

Rekomendacija iš dalies 
įgyvendinta. 

 ČEKIŠKĖS SENELIŲ 
NAMŲ DIREKTORIUI 

  

1 Netekusius tikslinės 
paskirties asignavimus 
18,3 tūkst. Lt pervesti į 
Savivaldybės biudžetą. 

Į Savivaldybės biudžetą grąžino 
18310,5 Lt. 

Rekomendacija 
įgyvendinta 

 

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 
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terminą privalo Savivaldybės kontrolieriui pateikti informaciją apie nustatytų jų veiklos trūkumų 

pašalinimą ir dėl šios priežasties klaidos kartojasi. 

Išvada 

 Neįgyvendinus rekomendacijų problemos išlieka, klaidos kasmet kartojasi. 

REKOMENDACIJOS 
 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. 

2. Pakartotinai. Administracijos buhalterinėje apskaitoje tvarkyti viso Savivaldybės 

finansinio turto (akcijų, įnašų į viešųjų įstaigų kapitalą) apskaitą, turtą atspindėti balanse. 

 2. Suformuoti įnašą į VšĮ Raudondvario dvaras kapitalą. 

 3. 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 prijungiant prie 

Kauno apskrities ligoninės, sąlygoms. Sąlygų 7 p. nurodyta, kad „Kauno rajono savivaldybė 

reorganizavus Garliavos ligoninę, netampa Apskrities ligoninės juridinio asmens dalyviu.“ 

4. 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. 

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. 

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. 
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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 2010 

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

Išvadą ir jos priedus parengė Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Marija Pasiaurienė. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   


