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Kaunas 
 
 
 

 Kauno rajono savivaldybės kontrolierės V.M. Kruopienės 2011-01-05 pavedimu Nr. 1-2 

vyr. specialistė N. Tamašauskaitė atliko Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2010 m. panaudojimo tikrinimą.  

 Tikrinimo tikslas: Patikrinti, ar Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2010 m. gauti asignavimai panaudoti pagal patvirtintas programas ir teikti 

išvadą. 

 Ataskaitos pateikimo data: 2011 m. sausio 14 d.  

 Tikrinimo apimtis: 2010 m.  

 Tikrinimas atliktas, žinant Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui                 

Vytui Bancevičiui, nuo 2011 m. sausio 3 d. Aplinkos skyriaus vedėjui Egidijui Katiliui ir vyriausiai 

specialistei Giedrei Juknienei. 

 Tikrinimo metodai: peržiūrėta programos teisinė bazė, taikytas atrankos metodas. 

 Tikrinimo metu nustatyta: 

 Kauno rajono savivaldybės taryba 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-50 „Dėl Kauno 

rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2010 m. programos priemonių lėšų 

panaudojimo plano patvirtinimo“ patvirtino Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios 2010 m. programos priemonių lėšų panaudojimo planą: nepanaudotų 2010 m. sausio     

1 d. lėšų likutis – 230,6 tūkst. Lt, pajamų – 264,7 tūkst. Lt, išlaidų – 495,3 tūkst. Lt, nepanaudotų 

2010 m. gruodžio 31 d. lėšų likutį – 0,0 tūkst. Lt. 

 Tikrinimo metu buvo pasirinkta tikrinti Ekologo skyriaus 2010 m. Programos sąmata. 

Kauno rajono savivaldybės taryba 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. TS-473 „Dėl Kauno 

rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto Kauno rajono 
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savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2010 m. programos priemonių lėšų 

panaudojimo plano pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ nusprendė pakeisti Kauno rajono 

savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios (toliau – SAARS) 2010 m. programos 

priemonių planą, patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimu 

Nr. TS-50 „Dėl Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2010 m. 

programos priemonių lėšų panaudojimo plano patvirtinimo“, ir išdėstyti šį planą nauja redakcija: 

nepanaudotų (2010 m. sausio 1 d. ) lėšų likutį – 230,6 tūkst. Lt, pajamų – 311,7 tūkst. Lt, išlaidų – 

542,3 tūkst. Lt, nepanaudotų (2010 m. gruodžio 31 d. ) lėšų likutį – 0,0 tūkst. Lt. 

Faktiškai Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimas 2010 m. įvykdytas: nepanaudotų 2010 m. sausio 1 d. lėšų 

likutis – 230,6 tūkst. Lt, gauta pajamų – 309,0 tūkst. Lt, išlaidų – 396,0 tūkst. Lt, nepanaudotų   

2010 m. gruodžio 31 d. lėšų likutis – 143,6 tūkst. Lt. 

Vadovaujantis Savivaldybės plėtros 2007–2013 m. strateginio plano, Savivaldybės tarybos 

patvirtintos 2008–2011 m. darbo programos prioritetais ir tikslais, Kauno rajono savivaldybės 

strateginio 2009–2011 m. veiklos plano 7-os programos uždaviniais, įgyvendinant rajone aplinkos 

kokybės gerinimo ir aplinkai daromos žalos prevencijos priemones, buvo įgyvendintos šios 

priemonės. 

Nutekamojo vandens taršos mažinimo priemonėms panaudota 105,6 tūkst. Lt Savivaldybės 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios (toliau – SAARS) 2010 m. programos lėšų. Užbaigti 

Užliedžių nuotekų valyklos įrenginių antros sekcijos rekonstrukcijos darbai.  

Savivaldybės tarybos patvirtintam Savivaldybės komunalinių atliekų 2008–2018 m. planui 

įgyvendinti panaudota 149,8 tūkst. Lt SAARS programos lėšų. Bešeimininkėms atliekoms ir 

nelegalioms sąvartoms tvarkyti, rekreacinių teritorijų tvarkai užtikrinti, seniūnijose 2010 m. buvo 

skirta 110,0 tūkst. Lt, o panaudota 87,1 tūkst. Lt ir buvo išvežta 1567 tonos atliekų: padangų –     

110 t, bešeimininkių atliekų – 365 t, rekreacinių teritorijų tvarkai užtikrinti 1092 t atliekų 

(nenurodytas sutvarkytas plotas). 

Be išvardytų įgyvendintų aplinkosaugos priemonių, buvo sprendžiamos požeminio vandens 

taršos problemos. Tam numatyta 65,4 tūkst. Lt SAARS 2010 m. programos lėšų. Įteisinus 

nenaudojamus bešeimininkius vandens gręžinius seniūnijose kaip Savivaldybės turtą, buvo 

įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros ir parinktas rangovas, kuris vykdys minėtų  gręžinių 

tamponavimo darbus, numatytus užbaigti 2011 m. pirmame pusmetyje. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2010 m. priemonių 

planui įgyvendinti atskaityta 20 proc. (11,3 tūkst. Lt) SAARS programos lėšų. Pagal 2010 m. gautas 

SAARS programos pajamas 309,0 tūkst. Lt Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiajai programai priklausė pervesti 38,3 tūkst. Lt. 2008 m. per daug pervesta          
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27,0 tūkst. Lt Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai užskaityta kaip 

2010 m. pajamos. 

VĮ Dubravos eksperimentinei mokomajai, VĮ Kauno miškų ir VĮ Šakių urėdijoms, 

įgyvendinusioms medžiojamų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones, buvo skirta 

30,0 tūkst. Lt. 

Patikrinus, nustatyta, kad SAARS programos lėšos panaudotos pagal jų tikslinę paskirtį. 

Atkreiptinas dėmesys, kad per 2009 m. iš SAARS programos lėšų buvo skirta ir panaudota 

Užliedžių gyvenvietės nuotekų valymo įrenginiams rekonstruoti 330,0 tūkst. Lt. Per 2010 m. 

Užliedžių gyvenvietės nuotekų valymo įrenginiams rekonstruoti buvo skirta ir panaudota           

105,6 tūkst. Lt (viso 435,6 tūkst. Lt). 2011 m. bus užbaigti Užliedžių nuotekų valyklos įrenginių 

antros sekcijos rekonstrukcijos darbai, už kuriuos planuojama sumokėti 167,40 tūkst. Lt.  

Pagal Užliedžių k. nuotekų valymo įrenginių remonto darbų ir projektavimo paslaugų pirkimo 

2008 m. lapkričio 17 d. sutartį Nr. 12-R-0055 darbų atlikimo vertė 603040,68 Lt plius 18 proc. 

pridėtinės vertės mokestis, kas sudaro 108547,32 Lt, bendra suma 711588 Lt. Užsakovas UAB 

„Giraitės vandenys“, vykdytojas UAB A. Žilinsko ir ko. Darbų atlikimo terminas 2010 m. kovo     

24 d. Susitarimu Nr. 12-R0055-P/41 pratęstas iki 2011 m. gegužės 31 d. Pagal rangovo Atliktų 

darbų pažymą Nr. 12-R0055-3 objekto sutartinė kaina padidėjo iki 717619,00 Lt t. y. 6031,00 Lt dėl 

padidėjusio pridėtinės vertės mokesčio. 

Atkreipiame dėmesį, kad: 

Pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. 121 „Dėl 

Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų 

ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos“ 7 p. reikalavimus SAARS programos 

lėšų apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius, vadovaudamasis 

Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtinta Biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarka. Pagal šios 

tvarkos 8 p. reikalavimus einamaisiais biudžetiniais metais nepanaudotos specialiosios aplinkos 

apsaugos rėmimo programos lėšos naudojamos kitais metais numatytoms priemonėms finansuoti. 

Pagal šios tvarkos 12 p. reikalavimus Savivaldybės administracijos direktorius ir ekologas atsako už 

tikslinį aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimą pagal Savivaldybės 

tarybos patvirtintą sąmatą ir pagal 14 p. reikalavimus Savivaldybės administracijos ekologas ir 

Buhalterinės apskaitos skyrius atsako už specialiosios programos lėšų apskaitos dokumentų 

tvarkymą. 

Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos įstatymo Nr. IX-1607 2003 m. birželio 10 d. 2 straipsnio 2 dalies nuostatas Specialiosios 

programos lėšos kaupiamos atskiroje savivaldybės biudžeto sąskaitoje. Programos finansavimo 

pajamos ir išlaidos planuojamos savivaldybių biudžete savivaldybių tarybų nustatyta tvarka. Kauno 
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rajono savivaldybės administracijoje SAARS lėšų likutis laikomas ne atskiroje savivaldybės 

biudžeto sąskaitoje, bet Biudžeto ir finansų skyriaus biudžetinėje sąskaitoje Nr. 

LT727011700000130706 AB Ūkio banko Kauno filialas. 

Pagal šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatas Specialiosios programos lėšas, panaudotas 

nenumatytiems šiame įstatyme tikslams, Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos teikimu 

Valstybinė mokesčių inspekcija ne ginčo tvarka išieško į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje 

kaupiamos aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos. Išieškotos lėšos naudojamos Lietuvos 

Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatyme numatytiems tikslams. 

Pagal minėto įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatas Specialiosios programos lėšos, 

nepanaudotos einamaisiais biudžetiniais metais, naudojamos kitiems metams numatytoms 

priemonėms finansuoti. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo rekomendacijų patvirtinimo“      

2005 m. gruodžio 28 d. Nr. DI-637 buvo patvirtinta Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo rekomendacijos. Pagal šių rekomendacijų 8 

punkto reikalavimus Aplinkos ministerija, gavusi lėšų panaudojimo patikrinimo aktą, įvertina 

nustatytus pažeidimus, prireikus paprašo savivaldybes papildomos informacijos ir ne vėliau kaip per 

2 mėnesius nuo akto gavimo kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl SAARS lėšų, panaudotų 

pažeidžiant SAARS įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių SAARS lėšų panaudojimo, 

nuostatas, išieškojimo. 

Išvada 

Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2010 m. programos 

priemonių planas: nepanaudotų 2010-01-01 lėšų likutis – 230,6 tūkst. Lt; pajamų – 264,7 tūkst. Lt; 

išlaidų – 495,3 tūkst. Lt; nepanaudotų 2010-12-31 lėšų likutis – 0,0 tūkst. Lt. 

Faktiškai Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimas 2010 m. įvykdytas: nepanaudotų 2010 m. sausio 1 d. lėšų 

likutis – 230,6 tūkst. Lt, gauta pajamų – 309,0 tūkst. Lt, išlaidų – 396,0 tūkst. Lt, nepanaudotų    

2010 m. gruodžio 31 d. lėšų likutis – 143,6 tūkst. Lt. 

Vadovaujantis patvirtintu 2010 – 2012 m. Kauno rajono savivaldybės strateginio veiklos 

plano 07 Aplinkos ir sveikatinimo programos 2 tikslo produkto kriterijais, būtina nurodyti išvalytų 

ir sutvarkytų teritorijų plotą ha, kad galima būtų įvertinti, ar efektyviai panaudojamos tam skirtos 

lėšos. Atliekant užterštų ir bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymą seniūnijose nebuvo nurodoma 

išvalytų ir sutvarkytų teritorijų plotas, ha. 
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Užliedžių kaimo nuotekų valymo įrenginių paleidimo derinimo darbai atlikti 2010 m. 

gruodžio mėn. ir už šiuos darbus buvo apmokėta, tačiau nėra surašytas Objekto pripažinimo 

tinkamu naudoti aktas, kadangi nebuvo atlikti gerbūvio darbai, nors objektas jau veikia. 

Kauno rajono savivaldybės administracijoje SAARS lėšų likutis laikomas ne atskiroje 

savivaldybės biudžeto sąskaitoje, kaip to reikalauja teisės aktai, bet Biudžeto ir finansų skyriaus 

biudžetinėje sąskaitoje Nr. LT72701170000013706 AB ūkio banko Kauno filialas. 

Jau šešti metai atliekamas SAARS programos lėšų panaudojimo vertinimas ir norime 

pasidžiaugti, kad pagerėjo šios programos administravimas ir apskaita. 

Rekomendacijos Savivaldybės administracijos direktoriui 

 1. Organizuojant bešeimininkių atliekų tvarkymo darbus seniūnijos turėtų nurodyti koks 

buvo 2010 m. sutvarkytas teritorijų plotas (ha), kad galima būtų įvertinti lėšų panaudojimo efektyvų 

ir racionalų būdą ir pateikti informaciją iki šių metų kovo 17 d. 

 2. Stengtis kuo skubiau užbaigti ir apmokėti Užliedžių kaimo nuotekų valymo įrenginių 

remonto ir rekonstrukcijos darbus vykdytojui, kadangi valymo įrenginiai eksploatuojami nuo 2010 

m. gruodžio mėn. 

 3. Kauno rajono savivaldybės administracijoje SAARS programos lėšų likutį laikyti 

atskiroje Savivaldybės biudžeto sąskaitoje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos savivaldybių 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nuostatos. 

 4. SAARS programos atliktų darbų aktus pristatyti į Savivaldybės administracijos 

buhalteriją apmokėjimui ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d. 

 5. Siūlome Tarybai tvirtinti Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios 2010 m. programos lėšų panaudojimo ataskaitą. Ataskaitoje pateikti duomenys atitinka 

faktišką lėšų panaudojimą. 

 6. Informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai raštu pateikti iki 2011-05-03. Nesant galimybės 

rekomendacijų įgyvendinti nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo, išvardijant 

priežastis. 

 

Savivaldybės kontrolierė      Vida Marta Kruopienė 

Vyr. specialistė       Nijolė Tamašauskaitė 

 

SUSIPAŽINAU: 

Savivaldybės administracijos direktorius    Vytas Bancevičius 

Aplinkos skyriaus vedėjas      Egidijus Katilius 

Aplinkos skyriaus vyriausia specialistė    Giedrė Juknienė 


