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ATASKAITA 
DĖL SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ  

BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO 2010 M. LĖŠŲ PANAUDOJIMO TIKRINIMO  
 

2011-01-19        Nr. 2-2 
Kaunas 

 

 Kauno rajono savivaldybės kontrolierės Vidos Martos Kruopienės 2011-01-12 pavedimu  

Nr. 1-5 kontrolierės pavaduotoja Marija Pasiaurienė atliko Specialiojo daugiabučių namų savininkų 

bendrijų rėmimo fondo 2010 m. lėšų panaudojimo tikrinimą. Tikrinimas atliktas žinant Fondo 

tarybos pirmininkui Alfonsui Norkui. 

 Tikrinimo tikslas: Fondo 2010 m. lėšų panaudojimo ataskaitos vertinimas. 

 Tikrinimo apimtis: 2010 m. 

 Tikrinimo metodai: peržiūrėta Fondo teisinė bazė, dokumentai. Taikytas ištisinis metodas. 

 Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo (toliau Fondas) nuostatų 

nauja redakcija patvirtinta Tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-151. Fondo steigėja 

– Kauno rajono savivaldybės taryba, buveinė – Savanorių pr. 371, Kaunas. Tarybos 2007-05-31 

sprendimu Nr. TS-66 sudaryta Fondo taryba, susidedanti iš 7 asmenų. Fondo taryba patikslinta 

Tarybos sprendimais: 2008-04-24 Nr. TS-152 ir 2010-03-25 Nr. TS-106. Fondo tarybos 

pirmininkas Tarybos narys A. Norkus. Fondo taryba 2010-03-23 patvirtino naujos redakcijos 

Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo darbo tvarkos aprašą. 

Sprendimus dėl Fondo lėšų panaudojimo priima Fondo taryba. Fondo lėšos laikomos Ūkio 

banke atidarytoje sąskaitoje LT347011700000130017, lėšų apskaitą tvarko Buhalterinės apskaitos 

skyrius. 

Fondo nuostatuose numatyti pajamų šaltiniai: Savivaldybės biudžeto lėšos, tikslinės 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos savivaldybei, labdara, kitos lėšos.  

Pateiktame Tarybos sprendimo projekte „Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų 

bendrijų rėmimo fondo 2010 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo“ pateikti duomenys yra 

teisingi.  



 2

 

Fondo 2010 m. pajamos 

Kauno rajono savivaldybės taryba 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-105 patvirtino 

Fondo 2010 m. lėšų sąmatą: 20000 Lt pajamų ir 20000 Lt išlaidų. Fondo pajamos tik iš Kauno 

rajono savivaldybės biudžeto. Kitokių lėšų iš Fondo nuostatuose numatytų šaltinių ataskaitiniu 

laikotarpiu Fondas negavo. 2009 m. Savivaldybės biudžete Fondo veiklai lėšų skirta nebuvo. 

 

Fondo 2010 m. išlaidos 

Kauno rajono savivaldybės taryba 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-105 patvirtino 

Fondo lėšų išlaidų sąmatą 20000 Lt daugiabučių namų savininkų bendrijoms (toliau DNSB) remti. 

Išlaidų sąmata patikslinta tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-403. Tarybai pateikta 

tvirtinti patikslinta Fondo išlaidų sąmata neatsižvelgus į Fondo tarybos lėšų skyrimo prioritetus. 

Fondo taryba sprendimais paskirstė 19531 Lt fondo lėšų. Lėšos skirtos šilumos efektyvumą 

didinančių priemonių diegimo dokumentacijos rengimo, daugiabučių namų techninių defektų, kurie 

kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir žmonių saugumui, likvidavimo, bendrijos 

steigimosi išlaidų daliai padengti.  

  

Pastebėjimai  

DNSB fondo lėšos apskaitomos sąskaitoje LT347011700000130017 Ūkio banke. Fondo 

lėšų likutis banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pradžioje 0 Lt. Per 2010 m. į Fondo sąskaitą iš 

Savivaldybės biudžeto pervesta 20000 Lt, kurios Fondui buvo skirtos Tarybos 2010-03-25 

sprendimu Nr. TS-105. Kitokių lėšų iš Fondo nuostatuose numatytų šaltinių Fondas negavo. Fondo 

lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 469 Lt. 

DNSB prašymai priimami ir registruojami Bendrajame skyriuje ir Ekonomikos skyriaus 

Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo paraiškų registre. Pagal Specialiojo 

daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo paraiškų registrą 2009 m. gauti 5 DNSB 

prašymai, 2010 m. – 4 prašymai. Kai kurios bendrijos pateikė ne po vieną prašymą. Prie prašymų 

DNSB pateikia: bendrijos registravimo pažymėjimą, darbų sutartis, sąmatas, atliktų darbų aktus, 

sąskaitas, sumokėjimą įrodančius dokumentus ir kita. Nė viena bendrija nepateikė informacijos, ar 

negauna lėšų iš kitų šaltinių (valstybės subsidijų, skolinasi iš valstybės remiamų fondų), namo 

energetinio audito ataskaitos ir kita.  

 Bendrijoms išsiųsti laiškai apie galimybę skirti lėšų bei pateikti visus reikalingus 

dokumentus.  

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko trys Fondo tarybos posėdžiai. 
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Fondo taryba svarstė tik trijų DNSB prašymus. Fondo taryba, sprendimais paskirstydama 

19531 Lt fondo lėšų, nesilaikė nusistatytų Fondo lėšų skyrimo prioritetų. Fondo lėšos skirtos 3 

bendrijoms: DSNB „Stumbras“ 5000 Lt – iš dalies padengti techninio projekto parengimo išlaidas, 

DSNB „Neries g. 26B“ 2000 Lt – bendrijos steigimosi išlaidų daliai padengti, DSNB „Ramunė“ 

12531 Lt – šildymo katilo gamybai pirktų medžiagų ir įrenginių išlaidoms padengti. Pažymėtina, 

kad iš DSNB „Ramunė“ katilinės šildomos dar trijų bendrijų (Tulpių-8, Tulpių-10, Tulpių-14) 

patalpos. 

 Vadovaujantis Fondo nuostatų 21 p. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 

22 d. sprendimo Nr.202 „Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 

savivaldybėse sudarymo ir lėšų naudojimo tvarkos“ 2.5. p. bendrijoms  skirtos  lėšos  pagal  fondo  

tarybos sprendimus pervedamos  apmokant  sąskaitas  už  atliktus darbus ar paslaugas arba 

įgyjamas statybines medžiagas ar įrangą. Fondo taryba nesilaikė šio teisės aktų reikalavimo – 

pervedė lėšas DNSB „Neries g. 26B“, „Ramunė“, iš viso 14531 Lt.  

Atkreiptinas dėmesys, kad: Fondo taryba neįgyvendino 2009-03-18 Ataskaitoje dėl 

specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo panaudojimo tikrinimo teiktų 

rekomendacijų. Dėl to klaidos kartojasi: 

* Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. 202 2.3. p. nurodo, 

kad fondo  taryba,  atsižvelgdama  į  fonde  turimas  (numatomas turėti)  lėšas  ir  bendrijų  pateiktų  

projektų  tikslingumą  ir ekonomiškumą, priima  sprendimą dėl paramos dydžio ir lėšų skyrimo,  

nustato bendrijų rėmimo eiliškumą ir apie tai paskelbia viešai. Fondo taryba nesilaikė šio 

reikalavimo nenustatė bendrijų rėmimo eiliškumo ir apie tai bei priimtus sprendimus nepaskelbė 

viešai.  

Fondo taryba nustatė lėšų skyrimo bendrijoms prioritetus: steigimosi išlaidų daliai apmokėti 

ir šilumos efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms dengti (2010-03-23 protokolas Nr. 1), tačiau 

ir šios informacijos nepaskelbė viešai. 

* Posėdžių protokolus, apžiūros aktus ir kitus dokumentus rengti ir apskaityti laikantis 

Dokumentų rengimo taisyklių ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimų. 

 

Rekomendacijos 

 

1. Įgyvendinti 2009-03-18 Ataskaitoje dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų 

rėmimo fondo panaudojimo tikrinimo teiktas rekomendacijas. 

 3. Informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai raštu pateikti iki 2011-03-01. Nesant galimybės 

rekomendacijų įvykdyti nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo, įvardijant priežastis. 
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 Išvada  

 2010 m. Fondo taryba sprendimais paskirstė ir panaudojo 19531 Lt Fondo lėšų. Dalis Fondo 

lėšų panaudota ne visai laikantis teisės aktų reikalavimų. Nepakankamas Fondo tarybos priimtų 

sprendimų viešumas. 

 

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja                                                                Marija Pasiaurienė 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                    Vida Marta Kruopienė 

 

SUSIPAŽINAU: 

Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų  

rėmimo fondo tarybos pirmininkas                                                                           Alfonsas Norkus 

 


