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SANTRAUKA 
 

Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtintas (su patikslinimais) 2010 m. Savivaldybės 

biudžeto pajamų (su metų pradžios likučiu) ir asignavimų planas sudarė 154163,0 tūkst. Lt. 

Savivaldybės biudžeto įvykdymo 2010-12-31 ataskaitoje įplaukų planas parodytas               

154363,3 tūkst. Lt, įvykdyta 151751,9 tūkst. Lt, negauta 2611,4 tūkst. Lt planuotų įplaukų. Įplaukų 

užduotis įvykdyta 98,3 proc. 

Savivaldybės biudžeto asignavimų panaudota 148813,2 tūkst. Lt, arba 5550,1 tūkst. Lt 

mažiau negu planuota (96,4 proc. patvirtintų 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 2010 m. biudžeto įvykdymo 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 2010 m. 

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

2010 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio vertinimo rezultatų, kuri teikiama kaip Išvados 

priedas. 

                                              
1 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. X-1722 (su vėlesniais pakeitimais) 
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Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu2 patvirtintu Kauno rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento 19.1. punktu, Savivaldybės kontrolierius kiekvienais 

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

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. 

Išvados dėl Savivaldybės 2010 m. biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio (toliau – Ataskaita), 

tikslai: 

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

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

pateikti įvertinimą, ar, vykdant Savivaldybės 2010 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 2010 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme. 

Vertinimas atliktas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

2010 m. ir 2011 m. patvirtintais veiklos planais.  

Vertinimą atliko Savivaldybės kontrolierė Vida Marta Kruopienė. 

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

Kaunas.  

Vertinamas laikotarpis – 2010 m. 

Vertinimo laikotarpiu atsakingais dirbo: Savivaldybės administracijos direktorius Vytas 

Bancevičius, nuo 2011-04-15 Ričardas Pudževelis, Savivaldybės administracijos Biudžeto ir 

finansų skyriaus vedėjas Arūnas Milius. 

Už metinio Biudžeto įvykdymo 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 2011-02-23 raštu Nr. SD-462 pateikė Lietuvos Respublikos 

Finansų ministerijai, 2011-03-25 raštu Nr. BFSD-46 – Kontrolės ir audito tarnybai Savivaldybės 

2010 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio formas: 

forma Nr. 1-sav.-metinė, „Kauno rajono savivaldybės biudžeto įvykdymo 2010-12-31 

ataskaita“; 

                                              
2 Savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimas Nr. TS-451(nauja redakcija 2010-12-30 Nr. TS-498)  
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forma Nr. 2-sav.-metinė, „Kauno rajono savivaldybės biudžeto įvykdymo 2010-12-31 

ataskaita“; 

forma Nr. 3-sav.-metinė, „Kauno rajono Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų 

garantijų bei paskolų 2011 m. sausio 1 d. ataskaita“; 

forma Nr. 4-sav.-metinė, „Kauno rajono savivaldybės ilgalaikių paskolų panaudojimo    

2011 m. sausio 1 d ataskaita“; 

forma Nr. 4–metinė, „Kauno rajono savivaldybės debetinio ir kreditinio įsiskolinimo     

2010-12-31 ataskaita“; 

forma Nr. B-13-metinė, „Savivaldybės biudžeto išlaidų moksleivio krepšeliui finansuoti 

2010-12-30 ataskaita“; 

forma Nr. B-14-metinė, „Savivaldybės biudžeto išlaidų plano valstybinėms (perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2010-12-31 ataskaita“; 

forma Nr. B-15-metinė, „Savivaldybės biudžeto išlaidų valstybinėms (perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms atlikti įvykdymo 2010-12-31 ataskaita“.  

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 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas. 

2. Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymas.3 

3. 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 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. 
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4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010-01-29 įsakymas Nr.1K-022 „Dėl valstybės 

biudžeto vykdymo ataskaitos, kitų kartu teikiamų ataskaitų ir savivaldybių biudžetų vykdymo 

ataskaitų rinkinių sudarymo taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo“. 

Tačiau šiuose teisės aktuose skirtingai nurodoma savivaldybės atsiskaitymo forma. Tai yra, 

Viešiojo sektoriaus atskaitomybės ir Biudžeto sandaros įstatymuose savivaldybės teikia ataskaitų 

rinkinius, o Finansų ministro įsakymuose – savivaldybės teikia ataskaitas pagal patvirtintas formas. 

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintose Valstybės biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinių sudarymo taisyklėse nurodyta Ataskaitos sudėtis (suvestinės ataskaitų formos ir 

ataskaitų formų turinys) bei Ataskaitos rengimo tikslai ir joje pateikiamai informacijai keliami 

reikalavimai: Informacija turi būti suprantama jos vartotojams, kad jie galėtų priimti tinkamus 

ekonominius sprendimus, svarbi, reikšminga, patikima, neutrali ir palyginama. 

Reikalavimai Ataskaitoje pateikiamai informacijai: 

1. 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. 

2010 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 2010 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 2010 m. Ataskaitoje pateikti duomenys apie dotacijas iš Valstybės biudžeto 

atitinka 2010 m. valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymo rodiklius. 
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2. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų įvykdymo ataskaitos sudarymo taisyklėse 

numatyta, kad Ataskaitos aiškinamajame rašte turi būti pateikta Ataskaitoje neatskleista, bet 

reikšminga informacija, detalizuojami reikšmingi ataskaitos straipsniai, jų pasikeitimai ir juos lėmę 

veiksniai. 

Ataskaitos aiškinamajame rašte pateikti apibendrinti duomenys apie biudžeto tikslinimą, 

ilgalaikes paskolas, kreditinį įsiskolinimą, lėšų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. 

3. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 

2010 m. biudžeto įvykdymo 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. 

Kauno rajono savivaldybės 2010 m. biudžetas parengtas programiniu principu, 

vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu, 2010 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir kitais teisės aktais.  

Savivaldybės Taryba 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-37 „Dėl Kauno rajono 

savivaldybės 2010 m. biudžeto tvirtinimo“ patvirtino Savivaldybės 2010 m. biudžeto pajamų ir 

asignavimų planą – 131703,6 tūkst. Lt, 200,0 tūkst. Lt apyvartos lėšos. Biudžeto asignavimai skirti 

asignavimų valdytojų grupėms dvylikai programų vykdyti. Vadovaujantis Biudžeto sandaros 

įstatymu, Savivaldybės biudžetas patvirtintas laiku ir nepažeidžiant įstatymo nuostatų. 

Savivaldybės Tarybos sprendimais Savivaldybės 2010 m. biudžeto pajamų ir asignavimų 

planas buvo tikslintas septynis kartus ir padidintas 22459,4 tūkst. Lt. 

Patikslintas Savivaldybės 2010 m. biudžeto pajamų ir asignavimų planas sudarė             

154163,0 tūkst. Lt, 200,0 tūkst. Lt apyvartos lėšos. 

Savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus pateikti formoje Nr.1-sav. metinė duomenys ne 

visai sutampa su Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-12-30 sprendimu Nr. TS-496 patvirtintu 

patikslintu Savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planu. Patikslintas Savivaldybės biudžeto 

pajamų ir asignavimų planas 154163,0 tūkst. Lt, o Savivaldybės biudžeto įvykdymo 2010 m. 

gruodžio 31 d. ataskaitoje (formoje Nr.1-sav. metinė) patikslintas ataskaitinio laikotarpio pajamų ir 

asignavimų planas parodytas 154363,3 tūkst. Lt arba 200,3 tūkst. Lt didesnis.  

Pagrindiniai Savivaldybės 2010 m. biudžeto vykdymo rodikliai pateikti 1 lentelėje. 

 1 lentelė 

Savivaldybės biudžeto 
rodikliai 

Planas metų 
pradžioje, 
tūkst.Lt 

Patikslintas 
planas, tūkst.Lt 

Įvykdytas per 
2010 m., tūkst.Lt 

Plano įvykdymas 
Suma, tūkst.Lt Įvykdymo 

procentas 
Biudžeto įplaukos 131703,6 154363,3 151751,9 -2611,4 98,3 
Biudžeto išlaidos 131703,6 154363,3 148813,2 -5550,1 96,4 
Biudžeto perteklius (kai 
pajamos viršija išlaidas) 

  2938,7 +2938,7  
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Savivaldybės biudžetas – Savivaldybės tarybos tvirtinamas Savivaldybės biudžeto pajamų ir 

asignavimų biudžetinių metų planas. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų ir Savivaldybės 

tarybai pavaldžių biudžetinių įstaigų asignavimų panaudojimo teisinis pagrindas yra šių asignavimų 

valdytojų patvirtintos programų sąmatos. 

 Savivaldybės biudžeto projekto rengimą ir jo vykdymą organizuoja Savivaldybės 

administracija vadovaudamasi Savivaldybės tarybos patvirtintomis Kauno rajono savivaldybės 

biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis.  

 

3.1. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS 

3.1.1. Pajamų plano tikslinimas 
 

Vertinimas 

Savivaldybės administracijos parengtoje Ataskaitoje parodytas patikslintas Savivaldybės 

biudžeto pajamų planas (154363,3 tūkst. Lt) ne visai atitinka savivaldybės Tarybos sprendimais 

patvirtintą pajamų planą 154163,0 tūkst. Lt. Ataskaitoje pajamų planas parodytas 200,3 tūkst. Lt 

didesnis. 

Savivaldybės patvirtintas 2010 m. biudžeto pajamų planas buvo tikslintas septynis kartus: 

2010-05-27 sprendimu Nr. TS – 175, 2010-06-18 sprendimu Nr. TS – 211, 2010-08-26 sprendimu                  

Nr. TS – 250, 2010-09-23 sprendimu Nr. TS – 330, 2010-11-25 sprendimu Nr. TS – 414,          

2010-12-16 sprendimu Nr. TS – 468, 2010-12-30 sprendimu Nr. TS – 496. 

Savivaldybės 2010 m. biudžeto pajamų plano patikslinimų duomenys pateikti 2 lentelėje 

2 lentelė, tūkst. Lt 

Pajamų pavadinimas Patvirtinta 

Tarybos 

sprendimu 

Patikslinta(+ 

padidinta/- 

sumažinta) 

Patikslintas 

biudžetas/ 

Ataskaitos 

duomenimis 

Neatitikimai 

ataskaitos 

duomenims 

(+/-) 

Mokesčiai 60096,0 11498,7 71594,7/ 

71594,7 

  

Dotacijos 65909,1 56,9/ 

72,6 

65966,0 

/65981,7 

+15,7  

Kitos pajamos 2860,0 220,4 3080,4/ 

3080,4 

  

Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos  184,5 -/184,5 +184,5  

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 2838,5 0 2838,6/ 

2838,6 

  

Lėšos gautos pagal tarpusavio atsiskaitymus iš FM   10683,4 10683,4/   
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10683,4 

IŠ VISO 131703,6 22459,4/ 

22659,6 

154163,0/ 

154363,3 

+200,3  

 

Vertinimo metu nustatyta, kad Biudžeto ir finansų skyriaus parengtos Ataskaitos 

duomenimis (forma Nr. 1-sav. metinė), patikslintas Savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų 

planas pagal atskirus rodiklius ne visai atitinka pajamų planą, patvirtintą savivaldybės Tarybos 

sprendimais. Ataskaitoje pajamų ir asignavimų planas parodytas 200,3 tūkst. Lt didesnis dėl iš kitų 

savivaldybių gautų mokinio krepšelio lėšų. (1 lentelė). 

3.1.2. Pajamų plano vykdymas 

Vertinimas 

Savivaldybės 2010 m. biudžeto patikslintas pajamų planas (154363,3 tūkst. Lt) įvykdytas 

98,3 proc. (151751,9 tūkst. Lt) negauta 2611,4 tūkst. Lt planuotų pajamų, arba 1,7 proc. 

Duomenys apie Savivaldybės 2010 m. biudžeto pajamų plano vykdymą pateikti 3 lentelėje 

3 lentelė, tūkst.Lt 

Eil. Nr. Savivaldybės biudžeto 

rodikliai 

 

Planas metų 
pradžioje 

Savivaldybės 
tarybos 2010 
m. 
patikslintas 
planas, 
tūkst.Lt/ 
Patikslintas 
ataskaitinio 
laikotarpio 
planas 
parodytas 
Ataskaitoje 

Plano įvykdymas 

Suma, tūkst.Lt   Įvykdymo procentas 

1 Gyventojų pajamų mokestis   
( gautas iš VMI) 

28546,0 40044,7 48889,7 122,1 

2 GPM savivaldybių išlaidų 
struktūros skirt. išlyg. 

11996,0 11996,0 11134,0 92,8 

3 GPM savivaldybių pajamoms 
iš fizinių asmenų pajamų 
mokesčio išlyginti 

14788,0 14788,0 3629,0 24,5 

4 Turto mokesčiai 3630,0 3630,0 3957,7 109,0 
5 Prekių ir paslaugų mokesčiai 1136,0 1136,0 639,5 56,3 
6 Dotacijos 65909,1 65966,0/ 

65981,7/ 
skirtumas 
15,7 

65970,5 100,0 

7 Lėšos gautos pagal 
tarpusavio atsiskaitymus iš 
FM, tarp jų: 

 10683,4/ 
 

10594,9 99,2 

8 Praėjusiais biudžetiniais 
metais savivaldybių 
biudžetų negautų pajamų 
kompensavimo lėšos 

 591,0 591,0 100,0 

9 Turto pajamos 550,0 550,0 1460,6 265,6 
10 Pajamos už prekes ir 

paslaugas  
1510,0 1730,4 1867,1 108,5 

11 Pajamos iš baudų ir 
konfiskacijos 

800,0 800,0 1009,1 126,1 

12 Laisvas biudžeto lėšų likutis 
2010-01-01 

2838,5 2838,5 2260,7 79,6 
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13 Sandoriai dėl materialiojo ir 
nematerialiojo turto bei 
finansinių įsipareigojimų 
prisiėmimas 

- - 154,6 - 

14 Iš kitų savivaldybių gautos 
mokinio krepšelio lėšos 

 -/184,5 184,5 100,0 

 Iš viso  131703,6 154163,0/ 
154363,3/ 
skirtumas 
200,3 

151751,9 98,3  

1 pav. Savivaldybės 2010 m. pajamų struktūra

Kitos pajamos 3,3 Sandoriai 0,1

Prekių ir pasl mok 
0,4

Turto mok 2,7

iš kt.sav gautos 
mok krepš lėšos 

0,1

Gyventojų pajamų 
mokestis; 42,6

Dotacijos 50,8

 Mokesčiai 

Gyventojų pajamų mokestis sudaro didžiausią – 93,3 proc. visų surinktų mokesčių dalį. 

Savivaldybės Taryba patvirtino 66828,7 tūkst. Lt šio mokesčio surinkimo planą. Faktiškai gauta 

3176,0 tūkst. Lt mažiau. Didžiausią surinktą pajamų dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis, t. y.         

48889,7 tūkst. Lt, GPM išlaidų struktūros skirtumams išlyginti ir GPM savivaldybių pajamoms iš 

fizinių asmenų pajamų mokesčio išlyginti iš valstybės biudžeto – 14763,0 tūkst. Lt. 

Turto mokesčiai sudaro 3957,7 tūkst. Lt, arba 5,8 proc. gautų mokesčių. Turto mokesčio 

pajamų gauta 327,7 tūkst. Lt daugiau nei numatyta Savivaldybės biudžete (3630,0 tūkst. Lt). Šios 

rūšies pajamas sudarė: 

1. Žemės mokestis – 1344,4 tūkst. Lt, arba 94,1 tūkst. Lt daugiau nei numatyta pagal pajamų 

surinkimo planą. 

2. Paveldimo turto mokestis – 88,0 tūkst. Lt. Planas įvykdytas 48,9 proc. 

3. Nekilnojamojo turto mokestis – 2525,6 tūkst. Lt, arba 325,6 tūkst. Lt daugiau nei 

planuota.  
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Pastebėjimas 

Dėl Savivaldybės Tarybos sprendimais suteiktų lengvatų į Savivaldybės biudžeto sąskaitą 

2010 m. negauta nekilnojamojo turto mokesčio 44,9 pajamų.  

Prekių ir paslaugų mokesčiai sudaro 639,5 tūkst. Lt, arba 0,9 proc. gautų mokesčių. Šios 

rūšies pajamas sudarė: 

1. Mokestis už aplinkos teršimą – 219,4 tūkst. Lt, arba 400,6 tūkst. Lt mažiau nei planuota.  

2. Valstybinės bei vietinės rinkliavos – 420,1 tūkst. Lt, arba 95,9 tūkst. Lt mažiau negu 

planuota. 

Vertinimas 

Pajamų iš mokesčių 2010 m. gauta 68249,9 tūkst. Lt, t. y. 3344,8 tūkst. Lt mažiau negu buvo 

numatyta pagal patikslintą Savivaldybės biudžeto pajamų planą, iš jų 3176,0 tūkst.Lt gauta mažiau 

nei planuota gyventojų pajamų mokesčio.  

Valstybės biudžeto dotacijos 

Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams skiriamos (Savivaldybės biudžetų 

pajamų nustatymo metodikos įstatymo 5 str.5): 

valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – pagal nustatytą šioms 

funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodiką; 

savarankiškajai savivaldybių funkcijai (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrajam lavinimui 

organizuoti) – pagal nustatytą šiai funkcijai atlikti lėšų apskaičiavimo metodiką; 

Seimo, Vyriausybės patvirtintoms programoms vykdyti. 

Metų bėgyje Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei Finansų ministerijos 

Biudžeto departamento pažymomis apie asignavimus iš valstybės biudžeto kitų dotacijų ir lėšų iš 

kitų valdymo lygių Savivaldybei 2010 m. buvo skirta ir įskaityta į Savivaldybės biudžeto pajamų 

planą 76074,1 tūkst. Lt dotacijų. 2010 m. panaudotos 75974,4 tūkst. Lt lėšos buvo įskaitytos į 

Savivaldybės biudžeto pajamas. Iš jų: 

 Gautos neplaninės Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos kapitalui formuoti, 

panaudota 141,7 tūkst. Lt;  

 12995,7 tūkst. Lt valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti; 

panaudota 12842,8 tūkst. Lt; 

 49064,0 tūkst. Lt mokinio krepšeliui finansuoti, tiek ir panaudota; 

 3922,0 tūkst. Lt bendrosios dotacijos kompensacija, tiek ir panaudota; 

 10092,4 tūkst.Lt kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, panaudota                

10003,9 tūkst. Lt. 

 Iš viso liko nepanaudota dotacijų 99,7 tūkst. Lt, iš jų: 
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 152,9 tūkst. Lt Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti.  

 88,5 tūkst. Lt kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių.   

 Vertinimas 

 Panaudojus 75974,4 tūkst. Lt dotacijų, iš viso liko nepanaudota 99,7 tūkst. Lt 

Savivaldybės biudžetui skirtų valstybės biudžeto dotacijų. 

 Kitos pajamos 

 2010 m. šių pajamų planas sudarė 2,4 proc. visos Savivaldybės biudžeto planuojamų 

pajamų apimties. Patikslintas kitų pajamų 2010 m. planas sudarė 3671,4 tūkst. Lt, gauta          

4927,8 tūkst. Lt pajamų. Planas įvykdytas 134,2 proc. 

 Kitų pajamų, pagal atskiras pajamų rūšis, plano vykdymas pateikti 4 lentelėje 

4 lentelė, tūkst.Lt 

Eil.

Nr. 
Pajamų pavadinimas 

Patikslintas 

planas 
Įvykdyta Nukrypimai 

1 2 3 4 5 

1. Dividendai  114,7 +114,7 

2. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų 

fondo vandens telkinius 

500,0 1111,4 +611,4 

 Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 50,0 84,7 +34,7 

 Mokestis už medžiojamų jų gyvūnų išteklius  5,4 +5,4 

 Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise  144,4 +144,4 

4. Pajamos už patalpų nuomą 315,1 89,9 -225,2 

 Pajamos už atsitiktines paslaugas 1405,3 1700,5 +295,2 

 Kitos pajamos 10,0 76,7 +66,7 

7. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 800,0 1009,1 +209,1 

8. Praėjusiais biudžetiniais metais savivaldybių biudžetų negautų 

pajamų kompensavimo lėšos 

591,0 591,0 - 

 Kitos pajamos iš viso 3671,4 4927,8 +1256,4 

 

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens 

telkinius surinkimą administruojančio Finansų ir biudžeto skyriaus duomenimis, nuomos mokesčio 

už valstybinę žemę nepriemoka 2010-12-31 buvo 434,7 tūkst. Lt (fizinių asmenų – 122,2 tūkst. Lt, 

juridinių asmenų – 312,5 tūkst. Lt, iš jų bankrutuojančių ir likviduojamų įmonių – 28,5 tūkst. Lt). 

Dėl žemės nuomos mokesčio nesumokėjimo 2010 m. išsiųsta 788 įspėjimai fiziniams 

asmenims ir 107 įspėjimai juridiniams asmenims.  

Pastebėjimas 

 Dėl Savivaldybės Tarybos sprendimais suteiktų lengvatų į Savivaldybės biudžetą 2010 m. 

negauta žemės nuomos mokesčio 367,6 tūkst. Lt. 

                                                                                                                                                      
5 1997 m. liepos 2d. įstatymas Nr.VIII-38 su pakeitimais 
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Vertinimas 

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens 

telkinius surinkimą administruojančio Finansų ir biudžeto skyriaus duomenimis, nuomos mokesčio 

už valstybinę žemę nepriemoka 2010-12-31 buvo 434,7 tūkst. Lt ( fizinių asmenų – 122,2 tūkst. Lt, 

juridinių asmenų – 312,5 tūkst. Lt, iš jų bankrutuojančių ir likviduojamų įmonių – 28,5 tūkst. Lt). 

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų į Savivaldybės biudžetą gauti 

nebuvo planuota. Į Savivaldybės biudžetą už žemės sklypų realizavimą gauta 66,0 tūkst. Lt pajamų, 

kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos – 88,6 tūkst. Lt. 

Vertinimas 

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų į Savivaldybės biudžetą gauti 

nebuvo planuota. Į Savivaldybės biudžetą gauta 154,6 tūkst. Lt materialiojo ir nematerialiojo turto 

realizavimo pajamų. 

Pastebėjimai 

1. Savivaldybės biudžetas gavo mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise 

144,4 tūkst. Lt (Neaišku, ar tikrai priklausė Kauno rajono savivaldybės gautoms pajamoms); 

2. Dėl Savivaldybės Tarybos sprendimais suteiktų mokesčių lengvatų biudžeto sąskaita 

2010 m. negauta 412,9 tūkst.Lt pajamų, iš jų: 

valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių nuomos mokesčio 

367,6 tūkst. Lt; 

nekilnojamojo turto mokesčio 44,9 tūkst. Lt.   

3.2. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS 

3.2.1. Asignavimų planas 
 Vertinimas 

 Savivaldybės 2010 m. biudžete patvirtinti asignavimai 131703,6 tūkst. Lt, patikslinus 

Savivaldybės biudžetą – 154163,0 tūkst. Lt. 

 Savivaldybės 2010 m. biudžeto pajamos buvo patikslintos, padidinant jas            

22459,4 tūkst. Lt. Patikslinus (padidinus) Savivaldybės 2010 m. biudžeto pajamas, atitinkamai buvo 

padidinti Savivaldybės biudžeto asignavimai. Savivaldybės Tarybos sprendimais 7 kartus buvo 

tikslinamas Savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas. 

 Kauno rajono savivaldybės biudžeto 2010 m. asignavimų planas įvykdytas 96,4 proc. ir 

neįvykdyta 5550,1 tūkst. Lt planuotų išlaidų. 

 Panaudota biudžeto asignavimų 2010 m. iš viso 148813,2 tūkst. Lt palyginti su (2009 m. 

– 148635,2 tūkst. Lt), kasinės išlaidos išliko iš esmės nepakitusios. 
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4.2. Asignavimų panaudojimas pagal funkcijas, ekonominę klasifikaciją ir pokyčiai 

 Vertinimas 

 1. 2010 m. asignavimų panaudota mažiau nei planuota, t. y. 96,4 proc. visų asignavimų. 

 2. 2010 m. didžiausią panaudotų Savivaldybės biudžeto asignavimų dalį sudarė 

asignavimai švietimui – 59,3 proc. visų išlaidų.  

 Duomenys apie Savivaldybės 2010 m. biudžeto asignavimus pagal funkcinę klasifikaciją 

pateikti 5 lentelėje 

5 lentelė, tūkst. Lt 

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją 
Patikslintas 
asignavimų 
planas 

Panaudoti 
biudžeto 
asignavimai 

Nukrypimas 
nuo plano 
(3-2 stulp.) 

Įvykdymo 
procentas 

1 2 3 4 5 
Bendros valstybės paslaugos 20828,0 19353,5 -1474,5 92,9 
Gynyba 164,9 164,9 - 100,0 
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 1616,0 1616,0 - 100,0 
Ekonomika 7792,9 7417,0 -375,9 95,2 
Aplinkos apsauga 2356,2 1573,3 -782,9 66,8 
Būstas ir komunalinis ūkis 1988,0 1736,3 -251,7 87,3 
Sveikatos priežiūra 176,6 176,4 -0,2- 100,0 
Poilsis, kultūra ir religija 8758,4 7419,6 -1338,8 84,7 
Švietimas 88757,8 88200,6 -557,2 99,4 
Socialinė apsauga 21724,2 20955,3 -768,9 96,3 
Iš viso išlaidų  154163,0 148612,9 -5550,1 96,4 
Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio 
krepšelio lėšos 

200,3 200,3  100,0 

Iš viso išmokų  154363,3 148813,2 -5550,1 96,4 
 

2010 m. išlaidų finansavimui panaudota 148813,2 tūkst. Lt, arba 5550,1 tūkst. Lt mažiau 

negu patikslintame asignavimų plane. 

Švietimo ir socialinės apsaugos įstaigų išlaidos turi polinkį didėti. 

Švietimo įstaigų kasinės išlaidos 2009 m. – 87092,5 tūkst. Lt, 2010 m. – 88200,6 tūkst. Lt. 

Palyginti su 2009 m., Švietimo įstaigų kasinės išlaidos padidėjo nežymiai, t. y. 1,3 proc. arba 

1108,1 tūkst. Lt. 

 Socialinės apsaugos kasinės išlaidos 2009 m. – 16106,4 tūkst. Lt, 2010 m. –               

20955,3 tūkst. Lt. Palyginti su 2009 m., Socialinės apsaugos išlaidos smarkiai padidėjo 30,1 proc. 

arba 4848,9 tūkst. Lt. 
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2 pav. 2010 m. išlaidų pasiskirstymas pagal ekonominę klasifikaciją
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Pagal ekonominę klasifikaciją: 

Darbo užmokesčio 2010 m. išlaidos 67876,4 palyginti su 2009 m. (75737,2 tūkst. Lt), 

išlaidos sumažėjo 7860,8 tūkst. Lt arba 10,4 proc.; 

Socialinio draudimo įmokų 2010 m. išlaidos 21983,9 tūkst. Lt palyginti su 2009 m. 

(23489,8 tūkst. Lt), sumažėjo 1505,9 tūkst. Lt arba 6,4 proc. 

Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos 24665,6 tūkst. Lt.  

Socialinių išmokų 2010 m. išlaidos 16083,9 tūkst. Lt. 

Paskolų gražinimo 2010 m. išlaidos 4535,8 tūkst. Lt palyginti su 2009 m. (3965,9 tūkst. Lt), 

paskolų grąžinimo išlaidos padidėjo iki 569,9 tūkst. Lt arba 14,4 proc.; palūkanų sumokėta       

487,0 tūkst. Lt. Iš viso išlaidų ilgalaikėms paskoloms tvarkyti panaudota 5022,8 tūkst. Lt 

Savivaldybės biudžeto lėšų. 

Subsidijų išlaidos 5727,9 tūkst. Lt; 

Sandorių išlaidos 5868,2 tūkst. Lt palyginti su 2009 m. 5616,1 tūkst. Lt sandorių išlaidos 

išaugo 252,1 tūkst. Lt arba 4,5 proc.  

Kitos išlaidos 1384,2 tūkst. Lt. 

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos 200,3 tūkst. Lt. 

3.3. Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir nepanaudotų lėšų grąžinimas 

Vertinimas 

1. Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso Ūkio banke 3138653 Lt, tarp jų 

specialiųjų programų lėšų likutis – 628493 Lt, DnB NORD banke – 377367,0 Lt. Iš viso bankuose 

3516020 Lt. 

2. Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Ataskaitoje parodytas 3138,7 tūkst. Lt, nes 

377,4 tūkst. Lt yra gautos lėšos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-06-03 nutarimą     
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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“, kurios skirtos valstybės garantijoms nuomininkams vykdyti, kai 

į nuompinigius įskaičiuojama nepanaudota nuomininko nuomotų savininkui grąžintų patalpų 

nustatytos vertės dalis. Savivaldybės administracija kiekvieno nuomininko tvarko apskaitą, kurioje 

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

nurodo valstybės garantijų apskaitos žurnale. Iš valstybės skirtos sumos atskaitymų sumos 

garantijoms nuomininkams vykdyti kasmet pervedamos į Savivaldybės gyvenamųjų patalpų 

remonto fondo sąskaitą. 

3. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti nepanaudotų valstybės 

biudžeto lėšų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą grąžinta 152,9 tūkst. Lt. 

Biudžeto lėšų likutis Ūkio banke 2010-12-30 buvo – 1289958,0 Lt, DnB NORD banke – 

377367,0 Lt. Po 2011-01-01 gauta įplaukų 1843812 Lt, iš jų: gyventojų pajamų mokesčio    

1124839 Lt, išlaidų struktūroms išlyginti 709000 Lt, kitų įplaukų 5090 Lt, asignavimų valdytojai 

2010 m. nepanaudojo ir grąžino į Savivaldybės biudžetą pasibaigus finansiniams metams 

Savivaldybės biudžeto lėšų 4883,0 Lt. 

Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso Ūkio banke 3138653 Lt, tarp jų 

specialiųjų programų lėšų likutis – 628493 Lt, DnB NORD banke – 377367,0 Lt. Iš viso bankuose 

3516020 Lt. Formoje Nr. 1-sav. metinė parodyta lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

3138,7 tūkst. Lt, nes 377,4 tūkst. Lt yra gautos lėšos 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“, kurios skirtos valstybės garantijoms nuomininkams 

vykdyti, kai į nuompinigius įskaičiuojama nepanaudota nuomininko nuomotų savininkui grąžintų 

patalpų nustatytos vertės dalis. Savivaldybės administracija kiekvieno nuomininko tvarko apskaitą, 

kurioje pažymi kiekvieną mėnesį daromus nuomotų patalpų vertės atskaitymus, ir galutinį 

įvykdymą nurodo valstybės garantijų apskaitos žurnale. Iš valstybės skirtos sumos atskaitymų 

sumos garantijoms nuomininkams vykdyti kasmet pervedamos į Savivaldybės gyvenamųjų patalpų 

remonto fondo sąskaitą. 

Savivaldybės biudžeto išlaidų plano valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms 

atlikti 2010-12-31 ataskaitoje (forma Nr. B-14-metinė) parodytas 12995,7 tūkst. Lt. 

Savivaldybės biudžeto išlaidų plano valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms 

atlikti įvykdymo 2010 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (Forma Nr. B-15 -metinė ) parodyta       

12842,8 tūkst. Lt arba įvykdyta 98,8 proc. t. y. 152,9 tūkst. Lt mažiau. 
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Pasibaigus 2010 finansiniams metams į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą grąžinta 

152,9 tūkst. Lt nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų:  

socialinei paramai mokiniams – 9,1 tūkst. Lt; 

socialinėms paslaugoms – 97,6 tūkst. Lt; 

socialinėms išmokoms – 46,1 tūkst. Lt. 

Biudžeto ir finansų skyrius, nepanaudotus pagal tikslinę paskirtį asignavimus, grąžino į 

valstybės biudžetą kaip reikalaujama Biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio 3 dalyje.  

Savivaldybės biudžeto išlaidų mokinio krepšeliui finansuoti įvykdymo 2010 m. gruodžio   

31 d. ataskaitoje (Forma Nr. B-13-metinė) planas parodytas 49048,3 tūkst. Lt, tiek ir įvykdyta. 

 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. Savivaldybės kreditinis įsiskolinimas 2010 m. gruodžio 31 d. 45496,2 tūkst. Lt, iš tos 

sumos 30177,7 tūkst. Lt Savivaldybės negražintos ilgalaikės paskolos, biudžeto lėšos             

4391,9 tūkst. Lt, finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas) 458,0 tūkst. Lt ir              

10468,6 tūkst. Lt kitų lėšų kreditinis įsiskolinimas. 

2. Ilgalaikių paskolų kreditinis įsiskolinimas 2010-12-31 30177,7 tūkst. Lt palyginti su 

2009-12-31 (26041,5 tūkst. Lt) padidėjo15,9 proc. arba 4136,2 tūkst. Lt.  

3. Biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas sumažėjo nuo 11591,2 tūkst. Lt 2009-12-31 iki   

4391,9 tūkst. Lt 2010-12-31. Kreditinis įsiskolinimas 2009-12-31 palyginti su 2010-12-31 sumažėjo 

7199,3 tūkst. Lt arba 62,1 proc.  

5. Kitų lėšų kreditinis įsiskolinimas 2011-01-01 (10468,6 tūkst. Lt) palyginti su 2010-01-01 

(11190,1 tūkst. Lt) sumažėjo 6,4 proc. arba 721,5 tūkst. Lt. 

Skolų ir skolinių įsipareigojimų būklė ir jų pokyčiai 2010 m. pateikti 6 lentelėje 
6 lentelė, tūkst.Lt 

Eil. 
Nr. 

Skolos pagal ekonominę klasifikaciją 2010-01-01 2010-12-31 
Skirtumas 

+;- 

1 2 3 4 5 

1. Darbo užmokestis 788,5 161,4 -627,1 

2 Socialinio draudimo įmokos 1185,8 213,3 -972,5 

3 Mityba  622,2 54,5 -567,7 

4 Komunalinės paslaugos (šildymas, elektros energija, 
vanduo) 

2790,5 677,1 -2113,4 

5 Ryšių paslaugos 58,6 43,1 -15,5 

6 Transporto išlaikymas 45,9 34,0 -11,9 

7 Apranga ir patalynė 13,3 - -13,3 

8 Spaudiniai 1,4  -1,4 
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Eil. 
Nr. 

Skolos pagal ekonominę klasifikaciją 2010-01-01 2010-12-31 
Skirtumas 

+;- 

1 2 3 4 5 

9 Kitos prekės 52,8 5,4 -47,4 

10 Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis 34,6 45,2 +10,6 

11 Kitos prekės ir paslaugos (ilgalaikio materialiojo ir 
nematerialiojo turto nuoma, ilgalaikio materialiojo 
turto einamasis remontas, kvalifikacijos kėlimas)  

33,6 13,4 -20,2 

12 Kitos paslaugos  493,9 249,0 -244,9 

13 Asignavimų valdytojo pervedamos lėšos 
nepavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems 
subjektams pavedimams vykdyti 

179,7 56,4 -123,3 

14 Turto išlaidos 60,4 - -60,4 

15 Subsidijos 3227,0 899,2 -2327,8 

16 Socialinės išmokos  574,5 108,4 -466,1 

17 Kitos išlaidos (einamiesiems tikslams, pervedamos 
lėšos kapitalui formuoti) 

512,5 98,9 -413,6 

18 Sandoriai dėl materialiojo turto ir nematerialiojo turto 916,0 1732,6 +816,6 

19 Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas) 479,4 458,0 -21,4 

20 Kitų lėšų kreditinis įsiskolinimas 11190,1 10468,6 -721,5 

21 Paskolos 26041,5 30177,7 +4136,2 

Iš viso 49302,2 45496,2 -3806,0 

 

Kitų lėšų kreditinis įsiskolinimas 2011-01-01 (10468,6 tūkst. Lt) palyginti su 2010-01-01 

(11190,1 tūkst. Lt) sumažėjo 6,5 proc. arba 721,5 tūkst. Lt. Didžiausias kreditinis įsiskolinimas 

UAB ,,Elgamos šviesa“ 9925,8 tūkst. Lt už atliktus Kauno rajono savivaldybės seniūnijų gatvių 

apšvietimo renovacijos ir modernizavimo darbus (2008-11-27 sutartis Nr. S-1012. Sutarties 5.1. 

punktas už atliktus darbus numato pradėti mokėti 2011 m. gruodžio mėn. per dvylika mėnesių 

lygiomis dalimis). 447,7 tūkst. Lt – už projektus iš ES lėšų. 47,5 tūkst. Lt – švietimo įstaigų tėvų 

įnašai. 41,0 tūkst. Lt – UAB „Petrum“ už koncertinį rojalį. 

. Biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas sumažėjo nuo 11591,2 tūkst. Lt 2009-12-31 iki      

4391,9 tūkst. Lt 2010-12-31. Kreditinis įsiskolinimas 2010-12-31 palyginti su 2009-12-31 sumažėjo  

7199,3 tūkst. Lt arba 62,1 proc.  

Savivaldybės taryba 2010- 07-28 sprendimu Nr. TS-273 leido nurašyti iš apskaitos duomenų 

Kauno rajono savivaldybės administracijos debetinį įsiskolinimą 60,4 tūkst. Lt (palūkanos už 

Garliavos vandenvalos stotį), kreditinį įsiskolinimą 533,2 tūkst. Lt (472,8 tūkst. Lt už Garliavos 

vandenvalos stoties statybos darbus ir 60,4 tūkst. Lt – palūkanos rangovui FM Internacional A 

Division of J. Bailey Company)  

 Biudžeto lėšų kreditinės skolos, trunkančios ilgiau kaip 45 dienas, 2010-12-31 sudarė     

610,5 tūkst. Lt, 2009-12-31 – 7243,1 tūkst. Lt. Kreditinės skolos, trunkančios ilgiau kaip 45 dienas 

sumažėjo net 91,6 proc. arba 6632,6 tūkst. Lt.  
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Kreditinis įsiskolinimas 458,0 tūkst. Lt yra finansinio turto įsigijimo išlaidos 

(perskolinimas). Tai paskaičiuotas išperkamosios dalies 2010-12-31 likutis – 458033 Lt           

(2009-12-31 buvo 479367 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.  

Pastebėjimas 

Kauno rajono savivaldybė 2010 m. dirbo kreditinio įsiskolinimo mažinimo linkme ir pasiekė 

gerų rezultatų, t. y. biudžeto lėšų kreditinį įsiskolinimą sumažino 62,1 proc.  

4.2. Savivaldybės prisiimti skoliniai įsipareigojimai kredito įstaigoms 
 

Vertinimas 

1. Negrąžintų paskolų ir nesumokėtų kitų skolinių įsipareigojimų 2010 m. pabaigoje buvo 

30177,7 tūkst. Lt. Palyginti su 2009 m. skola padidėjo 4136,2 tūkst. Lt. 

 2. Savivaldybė skolinimosi limitų nustatytų Lietuvos Respublikos 2010 m. valstybės 

biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 11 straipsniu, neviršijo. 
  

Skolinių įsipareigojimų kredito įstaigoms duomenys pateikti 7 lentelėje 

7 lentelė, tūkst.Lt 
Savivaldybės 

Tarybos 
sprendimo data, 

Nr. 

Kreditorius  
Sutarties data  

Paskolos dydis 

 
Likutis 

2010-01-01 

 
Gauta 

2010 m. 

 
Grąžinta  
2010 m. 

 
Likutis 

2010-12-31 

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

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

1037,6  461,3 576,3 

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) 

1947,2  831,4 1115,8 

2006-05-25 
sprendimas Nr. 
TS-120 

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

1238,4  670,2 568,2 

2006-05-25 
sprendimas Nr. 
TS-118 

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

3414,9  841,9 2573,0 

2007-01-31 
sprendimas Nr. 
TS-1 

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

5264,1 8,7 1220,0 4052,8 

2008-01-24 
sprendimas Nr. 
TS-1 

AB SEB 
2008-05-20 
Nr. 0040812022246-21/ 
(S-393) 

7639,3  511,0 7128,3 



 18

(7664,4 tūkst. Lt) 
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   2500,0 

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   3000,0 

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  8663,3 

 Iš viso 26041,5 8672,0 4535,8 30177,7 

 

Ilgalaikis kreditas paimtas 2010 m. (8672,0 tūkst. Lt) panaudotas: 

Garliavos sporto ir sveikatingumo kompleksui statyti – 4000,0 tūkst. Lt; 

Garliavos J. Lukšos gimnazijos pastatui renovuoti – 900,0 tūkst. Lt; 

Ringaudų pradinės mokyklos pastatui rekonstruoti ir plėtoti – 1000,0 tūkst. Lt; 

Raudondvario dvaro sodybos žirgyno pastatui pritaikyti meno inkubatoriaus veiklai –    

479,2 tūkst. Lt; 

Kauno oro uosto plėtrai – 500,0 tūkst. Lt; 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai renovuoti ir plėtoti – 750,4 tūkst. Lt; 

Gatvėms rekonstruoti – 120,7 tūkst. Lt; 

Turizmo informacijos centrui įrengti Raudondvario dvaro sodyboje – 70,2 tūkst. Lt; 

Panevėžiuko užtvankai rekonstruoti – 112,5 tūkst. Lt; 

Dviems darželiams modernizuoti ir Čekiškės vidurinės mokyklos Liučiūnų skyriui renovuoti 

– 24,3 tūkst. Lt; 

Kauno rajono socialinių paslaugų, mišrių socialinių paslaugų infrastruktūrai plėtoti –    

227,6 tūkst. Lt; 

Kaimo plėtros projektams – 161,9 tūkst. Lt; 

Kulautuvos miestelio gyvenamajai infrastruktūrai ir aplinkai gerinti, pritaikant ir atnaujinant 

gamtos bei kultūros paveldo objektus viešam naudojimui – 97,8 tūkst. Lt 

Elektroninei demokratijai plėtoti Kauno rajono savivaldybėje – 150,0 tūkst. Lt; 

Komunalinio ūkio paslaugų plėtros galimybių studijai –15,8 tūkst. Lt; 

Kauno regiono plėtros agentūros 2010 m. regioninei plėtrai įgyvendinti – 25,9 tūkst. Lt; 

Norvegijos patirties panaudojimui Kauno regione ir partnerystei plėtoti – 25,9 tūkst. Lt ir 

kita. 

 



 19

4.3. Asignavimai skoloms grąžinti 

 Vertinimas 

1. Savivaldybės 2010 m biudžete skirta 3987,6 tūkst. Lt finansiniams įsipareigojimams 

vykdyti: 3487,6 tūkst. Lt paskoloms grąžinti, 500,0 tūkst. Lt - paskolų palūkanoms mokėti. 

2. Asignavimai, skirti paskolų ir kitų skolinių įsipareigojimų kredito įstaigoms bei dalies 

asignavimų valdytojų skolų apmokėjimui, panaudoti pagal paskirtį. 

2010 m. iš viso sumokėta 5022,9 tūkst.Lt paskolų ir jų palūkanų, kitų skolinių 

įsipareigojimų kredito įstaigoms. 

Duomenys apie asignavimus, numatytus paskolų ir palūkanų mokėjimui pateikti 8 lentelėje 

8 lentelė, tūkst.Lt 

Savivaldybės 
biudžeto programa 

Skirta 
biudžeto 

asignavimų 

Panaudota 
asignavimų 

Asignavimų panaudojimas 

1 2 3 4 
Paskolų grąžinimo 3487,6 4535,8 972,3 - sumokėta AB SEB bankas gautų paskolų 

įmokų 
1220,0 - sumokėta Nordea Bank Finland Plc  bankas 
gautų paskolų įmokų 
1512,1 - sumokėta Nordea Bank Finland Plc  bankas 
gautų paskolų įmokų 
831,4 - sumokėta AB Danske bankas gautų paskolų 
įmokų 

Savivaldybės 
sumokėtos 
palūkanos 

500,0 487,1 Sumokėta palūkanų už suteiktas paskolas 

 

4.4. Skolinimosi teisinis pagrindas 
 

Vertinimas 

1. 2010 m. buvo laikomasi 2010 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų skolinimosi limitų. 

2. Savivaldybės skola (30177,7 tūkst. Lt) ir metinė grynojo skolinimosi skola              

(8672,0 tūkst. Lt) nustatytų limitų neviršijo. 

Lietuvos Respublikos 2010 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymo 11 str. reglamentuoja, kad savivaldybės skola neturi viršyti 40 proc. 

patvirtintų metinių savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei 

skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų specialiosios dotacijos 

kompensacijų). Savivaldybėms, vykdančioms projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos ir kitos 

tarptautinės finansinės paramos, šiems projektams vykdyti nustatomas papildomas 30 procentų 

skolos limitas. Metinė grynojo skolinimosi suma negali viršyti 20 proc. metinių biudžeto pajamų 

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

biudžetui grąžinamų specialiosios dotacijos kompensacijų). 
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Savivaldybės 2010 m. patikslintos biudžeto pajamos be valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos ir valstybės biudžetui grąžinamų specialiosios dotacijos kompensacijų buvo 

75450,6  tūkst. Lt. 

2010 m. galimo skolinimosi limito suma pateikta 9 lentelėje 

9 lentelė 
Teisės aktais nustatyti reikalavimai Negali viršyti 

(tūkst. Lt) 
Skoliniai 

įsipareigojimai 
2010-12-31 

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); 

30180,2 

30177,7 40,0 

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 

15090,1 8672,0 11,5 

Grynojo 
skolinimosi 

limito 
Savivaldybė 

neviršijo 
Gražintina paskolų ir palūkanų įmokų sumos limitas 15 proc. 

11317,6 5022,9 6,7 

Gražintinų 
paskolų ir 

palūkanų įmokų 
sumų limito 
Savivaldybė 

neviršijo 
 
2010-12-31 30177,7 tūkst. Lt Savivaldybės skola, 8672,0 tūkst. Lt metinė grynojo 

skolinimosi suma, grąžinta paskolų ir palūkanų įmokų suma 5022,9 tūkst. Lt. Leistini savivaldybių 

skolinimosi limitai neviršyti. 

Visos paskolos 2010 m. gautos ir skoliniai įsipareigojimai prisiimti vadovaujantis 

Savivaldybės Tarybos sprendimais. 

4.5. Debetinis įsiskolinimas 

Vertinimas 

Asignavimų valdytojų (Savivaldybės administracija ir biudžetinės įstaigos) biudžeto lėšų 

debetinis įsiskolinimas 2010-12-31 – 979,8 tūkst. Lt, palyginti su 2009-12-31 (958,8 tūkst. Lt) 

padidėjo 21,0 tūkst. Lt. 

Debetinio įsiskolinimo 2009-12-31 ir 2010-12-31 duomenys ir pokyčiai pateikti 10 lentelėje 
10 lentelė, tūkst. Lt. 

Asignavimų valdytojai 
Debetinis įsiskolinimas iš viso Iš jų biudžeto lėšų 

2010-01-01 2010-12-31 +,- 2010-01-01 2010-12-31 +,- 
1 2 3 4 5 6 7 

Išlaidos Savivaldybės 
administracija ir biudžetinės 
įstaigos 

438,4 480,8 +42,4 354,5 412,5 +58,0 
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Asignavimų valdytojai 
Debetinis įsiskolinimas iš viso Iš jų biudžeto lėšų 

2010-01-01 2010-12-31 +,- 2010-01-01 2010-12-31 +,- 
1 2 3 4 5 6 7 

Materialiojo ir nematerialiojo 
turto įsigijimo išlaidos 

41,0 41,0     

Finansinio turto įsigijimo 
išlaidos (perskolinimas) 

479,4 458,0 -21,4    

Iš viso 958,8 979,8 +21,0 354,5 412,5 +58,0 

 

Debetinis įsiskolinimas 458,0 tūkst. Lt yra finansinio turto įsigijimo išlaidos 

(perskolinimas), tai paskaičiuotas išperkamosios dalies 2010-12-31 likutis – 458033 Lt (2009-12-31 

buvo 479367 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. 

Garliavos vaikų muzikos mokyklos debetinis įsiskolinimas 41,0 tūkst. Lt (avansu apmokėta 

UAB „Petrum“ už koncertinį rojalį) Dėl skolos išieškojimo yra Kauno m. apylinkės teismo 2001-

11-19 sprendimas. Sprendimo vykdymas pavestas Kauno m. anstolių kontorai, 2011 m. lapkričio 

mėn. sueina senatis. 

Savivaldybės administracijos debetinis įsiskolinimas 230,7 tūkst. Lt. Debetinį įsiskolinimą 

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

tiekimas) ir nuomą. 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus debetinis įsiskolinimas 132,6 tūkst. Lt. Debetinį 

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

vandens tiekimas) ir nuomą. 

Mokyklų ir Švietimo centro bendras debetinis įsiskolinimas 11,6 tūkst. Lt. Debetinį 

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

tiekimas). 

Seniūnijų debetinis įsiskolinimas 75,2 tūkst. Lt. Per 2010 m. padidėjo 14,7 tūkst. Lt. 

debetinį įsiskolinimą sudaro daugiausia gyventojų skolos už butų nuomą ir komunalines paslaugas 

(šildymas, elektros energijos, vandens tiekimas). 

 Pastebėjimai   

  Nesumokėtos įmonių, gyventojų skolos už patalpų nuomą yra negautos Savivaldybės 

biudžeto pajamos. 

Neatgautas turtas yra nuostolis Savivaldybei. 

Atgautas skolas už komunalines paslaugas asignavimų valdytojai privalo pervesti į 

Savivaldybės biudžetą. 
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5. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PARENGIMAS 

Vertinimas 

 Šiuo metu Viešojo sektoriaus subjektų 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinio (Finansinės 

būklės, Veiklos rezultatų, Pinigų srautų, Grynojo turto pokyčių) ir Aiškinamojo rašto teisingumo 

patikrinimą atlikti nėra galimybės, nes Kauno rajono savivaldybėje dėl objektyvių priežasčių ne 

visai įdiegta apskaitos programa LABBIS buhalterinę apskaitą tvarkyti pagal VSAFAS.  

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 joje 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 2010 m. biudžetas (su 

patikslinimais) 

 154163,0 tūkst. Lt, iš jų pajamos su dotacijomis 151324,5 tūkst. Lt, biudžeto lėšų likutis 

išlaidoms dengti – 2838,5 tūkst. Lt.  

Savivaldybės biudžeto įvykdymo 2010-12-31 ataskaitoje parodyta 154363,3 tūkst. Lt, iš jų 

pajamos su dotacijomis – 151524,7 tūkst. Lt, biudžeto lėšų likutis išlaidoms dengti –               

2838,6 tūkst. Lt.  

 154163,0 tūkst. Lt išlaidų, iš jų paprastosioms išlaidoms – 77874,4 tūkst. Lt, darbo 

užmokesčiui – 68370,8 tūkst. Lt; turtui įsigyti – 7917,8 tūkst. Lt,  

Savivaldybės biudžeto įvykdymo 2010-12-31 ataskaitoje parodyta 154363,3 tūkst. Lt 

išlaidų, iš jų paprastosioms išlaidoms – 77874,4 tūkst. Lt, darbo užmokesčiui – 68370,8 tūkst. Lt, 

turtui įsigyti – 7917,8 tūkst. Lt, kitoms savivaldybėms perduodamos mokinio krepšelio lėšos    

200,3 tūkst. Lt.  

Faktiškai 2010 m. į Savivaldybės biudžetą gauta 151751,9 tūkst. Lt įplaukų ir padaryta 

148813,2 tūkst. Lt išlaidų. Savivaldybės biudžeto įplaukų užduotis įvykdyta 98,3 proc., išlaidų – 

96,4 proc. Įplaukų gauta 2611,4 tūkst. Lt mažiau negu planuota.  
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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) 

2010 m. Kauno rajono savivaldybė negavo 412,5 tūkst. Lt nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir 

nekilnojamojo turto mokesčio. 

5. Savivaldybės paimtos ilgalaikės paskolos sudarė 30177,7 tūkst. Lt, arba 4136,2 tūkst. Lt 

didesnės negu metų pradžioje. 

 Asignavimų valdytojų biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas sudarė 4391,9 tūkst. Lt, arba 

7199,3 tūkst. Lt mažesnis negu 2010 m. pradžioje.  

Kitų lėšų kreditinis įsiskolinimas sudarė10468,6 tūkst. Lt, arba 721,5 tūkst. Lt mažesnis 

negu 2010 m. pradžioje. 

Biudžeto lėšų kreditinės skolos, trunkančios ilgiau kaip 45 dienas, sudarė 610,5 tūkst. Lt. 

Debetinis įsiskolinimas 2010 m. gruodžio 31 d. buvo 979,8 tūkst. Lt arba 21,0 tūkst. Lt 

didesnis negu 2010 m. pradžioje. Debetinis įsiskolinimas biudžetui – 412,5 tūkst. Lt, arba            

58,0 tūkst. Lt didesnis, negu 2010 m. sausio 1 d. 

Biudžeto rengimas, svarstymas, tvirtinimas 

6. 2010 m. biudžetas Savivaldybės taryboje buvo tikslintas septynis 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 

7. 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 administravimo tvarka valstybiniu lygmeniu 

norminiais teisės aktais nėra pakankamai reglamentuota.  

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę iki 2010 m. gruodžio 31 d. sumokėta 1111,4 tūkst. Lt 

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę bendroji nepriemoka 2011 m. sausio 1 d. – 434,7 tūkst. Lt. 

2010 m. dėl žemės nuomos mokesčio nesumokėjimo išsiųsta 788 įspėjimai fiziniams 

asmenims ir 107 įspėjimai juridiniams asmenims.  
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Biudžeto asignavimai 

8. Savivaldybės biudžeto 2010 m. išlaidos palyginti su 2009 m. išlaidomis padidėjo      

178,0 tūkst. Lt. Jos mažėjo visoms funkcijoms, išskyrus ekonomiką, švietimą, poilsį ir kultūrą ir 

socialinę apsaugą. Ekonomikai išlaidos padidėjo 81,5 proc., socialinei apsaugai – 30,1 proc., 

poilsiui ir kultūrai – 6,6 proc. ir švietimui – 1,2 proc. 

Skoliniai įsipareigojimai 

9. Kauno rajono savivaldybės Savivaldybių skolinimosi įsipareigojimų ir suteiktų garantijų 

bei paskolų 2011 m. sausio 1 d. ataskaitos (forma Nr. 3-sav.-metinė) duomenys atitinka 

Savivaldybės faktinius skolinių įsipareigojimų duomenis. Savivaldybės paskolų likutis 2011 m. 

sausio 1 d. buvo 30177,7 tūkst. Lt, visos paskolos ilgalaikės. Paskolų likutis 2010 m. sausio 1 d. – 

26041,5 tūkst. Lt, 2010 m. grąžinta 4535,8 tūkst. Lt paskolų, gauta paskolų 8672,0 tūkst. Lt.  

Savivaldybės kreditinės skolos mažėja. Bendras Savivaldybės kreditinis įsiskolinimas – 

45496,2 tūkst. Lt (iš jų 30177,7 tūkst. Lt Savivaldybės paskolos). Palyginti su kreditiniu 

įsiskolinimu 2010 m. pradžiai, sumažėjo 3806,0 tūkst. Lt. Asignavimų valdytojų biudžeto lėšų 

kreditinis įsiskolinimas sudarė 4391,9 tūkst. Lt, arba 7199,3 tūkst. Lt mažesnis negu 2010 m. 

pradžioje.  

10. 2011 m. sausio 1 d. bendras debetinis įsiskolinimas Savivaldybei – 979,8 tūkst. Lt, arba 

21,0 tūkst. Lt didesnis negu 2010 m. pradžioje.  

 

BAIGIAMOJI DALIS 

 Dėkojame Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus darbuotojams už 

bendradarbiavimą ir geranorišką supratimą, mums atliekant Savivaldybės biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinio vertinimą. 
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