
 
                     
 

 
 

SBĮ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA 

  

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BUHALTERINĖS APSKAITOS 

SKYRIUJE LIKUČIŲ PERKĖLIMO 2009-12-31 TEISINGUMO TIKRINIMO 

TARPINĖ ATASKAITA 

  
 

2011 m. vasario 21 Nr. 2-6 

Kaunas 

 

Kauno rajono savivaldybės kontrolierė Vida Marta Kruopienė savo 2010-11-11 pavedimu      

Nr. 1-21 patikrino 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, piniginių įsipareigojimų vykdymą, likučių 2010-01-01 

perkėlimo iš sąskaitų plano, patvirtinto Finansų ministro įsakymu Nr. 70 sąskaitų, į naujo individualaus 

sąskaitų plano, parengto pagal VSAFAS privalomąjį bendrąjį sąskaitų planą, teisingumą ir 

atvaizdavimą finansinėje atskaitomybėje.  

 Tikrinamo subjekto pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių          

pr. 371, Kaunas. 

 Tikrinimo tikslas: Siekti, kad 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, piniginių įsipareigojimų vykdymą, 

likučių 2010-01-01 perkėlimo iš sąskaitų plano, patvirtinto Finansų ministro įsakymu Nr. 70 sąskaitų, į 

naujo individualaus sąskaitų plano, parengto pagal VSAFAS privalomąjį bendrąjį sąskaitų planą, 

patikrinimas leistų pateikti teisingus duomenis Kauno rajono savivaldybės 2010 m. konsoliduotam 

ataskaitų rinkiniui parengti.   

 Tikrinamuoju laikotarpiu Savivaldybei vadovavo meras Valerijus Makūnas. Savivaldybės 

administracijai – Administracijos direktorius Vytas Bancevičius, Ekonomikos skyriui – Ekonomikos 

skyriaus vedėjas Artūras Pupalė, Biudžeto ir finansų skyriui – vedėjas Arūnas Milius. 

 Ataskaita pateikia tik tikrinimo metu atliktus ir nustatytus dalykus. 
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Pastebėjimai, išvados, rekomendacijos 

 Pastebėjimai  

 

Tarnyba atliko 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, piniginių įsipareigojimų vykdymo, 

įvertinant teisingą nesumokėtų piniginių lėšų likučių 2009-12-31 atvaizdavimą apskaitoje, einamųjų 

metų apskaitos, pervedimo per 2010 m. valstybės biudžetui ir likučių 2010-12-31 teisingumo tikrinimą.  

 Kauno rajono savivaldybė, vadovaudamasi patvirtintu Lietuvos Respublikos kompensacijų už 

valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat 

valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 

atkūrimo įstatyme, įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-7128; 2003, Nr. 102-4582) 9 straipsniu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 793 (Žin., 2000, Nr. 56-1668; 2004, Nr. 50-

1645; 2006, Nr. 66-2441) patvirtinta didesnės vertės gyvenamųjų patalpų dalies ir nuomininkams 

perduotų neatlygintinai nuosavybėn gyvenamųjų patalpų vertės skirtumo padengimo tvarkos aprašu, 

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atskirais įsakymais ,,Dėl gyvenamųjų patalpų 

dalies perdavimo neatlygintinai nuosavybėn ir pardavimo“, atstovaujant seniūnams vadinamais 

,,Pardavėjas“, perdavė išsimokėtinai nuosavybės teise valstybės garantijų turėtojams vadinamais 

,,Pirkėjas“ nekilnojamąjį turtą pagal nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis 

(toliau – Sutartis). Pagal atsiskaitymo tvarką, mokėjimo sąlygas ir terminus, atsižvelgiant į kainą, Šalių 

susitarimu, buvo nustatoma pradinė įmoka 10 proc. išperkamos gyvenamųjų patalpų dalies vertės, 

likusią sumą ,,Pirkėjas“ įsipareigoja sumokėti ,,Pardavėjui“ per 10 (dešimt) metų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka. Pinigus ,,Pirkėjas“ įsipareigoja mokėti į ,,Pardavėjo“ – Kauno rajono 

savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus nurodytą sąskaitą. ,,Pirkėjas“ turi teisę 

sumokėti įmokas, o ,,Pardavėjas“ privalo priimti įmokas prieš nustatytą terminą.  

 Pagal ,,Pardavėjo“ įsipareigojimus, pareiškimus ir garantijas, viena iš Sutarties sąlygų 

,,Pardavėjas“ turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pradėti išieškojimą, jei 

,,Pirkėjas“ pažeis skolos mokėjimo terminą.  

 Pagal ,,Pirkėjo“ įsipareigojimus, pareiškimus ir garantijas, viena iš Sutarties sąlygų, jeigu 

,,Pirkėjas“ nustatytu laiku neįvykdo prievolės, numatytos šios Sutarties tam tikrame punkte, 
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įsipareigoja mokėti po 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos nesumokėtos 

sumos, iki bus sumokėtos įmokos.  

Atkreiptinas dėmesys, kad ši sąlyga yra ne visose notarų parengtose Sutartyse.  

 Pagal šias Sutartis, Kauno rajono savivaldybė valstybės garantijų turėtojams perdavė 

išsimokėtinai per 10 metų nekilnojamojo turto 15 šeimų už 1002200 Lt. Nuomotų gyvenamųjų patalpų 

rinkos vertė 15 šeimų nustatyta 306810 Lt. Išperkamoji dalis yra 695390 Lt. 

 Kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) pagal pateiktus Kauno rajono savivaldybės 

Ekonomikos ir Biudžeto ir finansų skyrių duomenis, vadovaudamasi patvirtintu Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2009-07-10 įsakymu Nr.1K-224 K-224 ,,Dėl viešojo sektoriaus subjektų buhalterinių 

sąskaitų likučių perkėlimo tvarkos“, atliko 2009-12-31 likučių perkėlimo teisingumo paskaičiavimus ir 

nustatė, kad priklausė sumokėti pagal Sutartyse nurodytus išsimokėjimo terminus iki 2009-12-31 

248501,3 Lt, sumokėta 216023,0 Lt.  

Pagal Tarnybos paskaičiavimus leistini ,,Pirkėjų“ išankstiniai mokėjimai 2009-12-31 –       

9444,0 Lt, valstybės garantijų turėtojų debetinis įsiskolinimas Kauno rajono savivaldybės biudžetui 

2009-12-31 – 41922,3 Lt, iš jų: 

* Vilijos Laurutienės, gyvenančios Nevėžio g. 4, Babtuose, debetinis įsiskolinimas 2009-12-31 – 

9296,3 Lt; 

*Stasio Kveškevičiaus, gyvenančio Akuotų k. Vilkijos apyl. sen., Kauno rajone, debetinis 

įsiskolinimas 2009-12-31 –  21600 Lt; 

* Žanos Jonaitienės, gyvenančios S. Neries g. Nr. 16-2, Kulautuvos sen., Kauno rajone, debetinis 

įsiskolinimas 2009-12-31 – 4320 Lt; 

* Nijolės Petrovos, gyvenančios Vilniaus g. 3-6 Karmėlavos II k., Kauno rajone, debetinis 

įsiskolinimas 2009-12-31 – 6706 Lt. 

Paskaičiuotas išperkamosios dalies likutis 2009-12-31 – 479367 Lt.  

 Tarnyba pagal pateiktus Kauno rajono savivaldybės Ekonomikos ir Biudžeto ir finansų skyrių 

duomenis, atliko paskaičiavimus ir už 2010 m., ir nustatė, kad ,,Pirkėjams“ priklausė per 2010 m. pagal 

Sutartyse nurodytus išsimokėjimo terminus sumokėti 59273,1 Lt. Iš praėjusių metų užskaityta    

,,Pirkėjų“ 2009 m. išankstiniai mokėjimai už 2010 m. 9444 Lt, sumokėta per 2010 m. 21334 Lt.   

Paskaičiuota ,,Pirkėjų“ išankstiniai mokėjimai 2010-12-31 – 10724 Lt. ,,Pirkėjų“ debetinis 

įsiskolinimas 2010-12-31 – 81141,4 Lt, iš jų priklausė sumokėti: 

* Vilijai Laurutienei, gyvenančiai Nevėžio g. 4, Babtai, Kauno rajone, už einamuosius metus 

9296,1 Lt, sumokėta 2000 Lt. 2010-12-31 debetinis įsiskolinimas už einamuosius metus 7296,1 Lt ir už 

praėjusį laikotarpį 9296,3 Lt. Iš viso debetinis įsiskolinimas 2010-12-31 – 16592,4 Lt; 
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* Jūratei Pranskevičiūtei, gyvenančiai Pabalių k. Vilkijos apyl. sen., Kauno rajone, už 

einamuosius metus 4050 Lt, nesumokėta. Debetinis įsiskolinimas 2010-12-31 – 4050 Lt; 

* Stasiui Kveškevičiui, gyvenančiam Akuotų k. Vilkijos apyl. sen., Kauno rajone, už 

einamuosius metus 21600 Lt, nesumokėta. 2010-12-31 debetinis įsiskolinimas už einamuosius metus 

21600 Lt ir už praėjusį laikotarpį 21600 Lt. Iš viso debetinis įsiskolinimas 2010-12-31 – 43200 Lt; 

* Žanai Jonaitienei, gyvenančiai S. Neries g. Nr. 16-2, Kulautuvos sen., Kauno rajone, už 

einamuosius metus 4320 Lt, nesumokėta. Debetinis įsiskolinimas už einamąjį laikotarpį 4320 Lt, 

debetinis įsiskolinimas už praėjusį laikotarpį 4320 Lt. Debetinis įsiskolinimas 2010-12-31 – 8640 Lt; 

* Nijolei Petrovai, gyvenančiai Vilniaus g. 3-6 Karmėlavos II k., Kauno rajone, už einamuosius 

metus 5103 Lt, sumokėta 3150 Lt. Debetinis įsiskolinimas už einamąjį laikotarpį 1953 Lt, praėjusį 

laikotarpį 6706 Lt. Debetinis įsiskolinimas 2010-12-31 – 8659 Lt. 

Paskaičiuotas išperkamosios dalies likutis 2010-12-31 – 458033 Lt. ,,Pirkėjai“ nesumokėjo iki 

2010-12-31 – 81141,4 Lt, išankstiniai mokėjimai – 10724 Lt. 

Kauno rajono savivaldybės Biudžeto ir finansų skyrius lėšas gautas iš ,,Pirkėjų“ perdavus 

gyvenamąsias patalpas nuosavybėn išsimokėtinai, perveda į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.  

Kauno rajono savivaldybė Valstybės biudžetui už 2009 m. liko skolinga – 41922,3 tūkst. Lt, už 

2010 m. – 39219,1 Lt. Iš viso – 81141,4 tūkst. Lt. 

Be to, pagal šių Sutarčių įsipareigojimus nurodyta sąlyga, kad nustatytuoju laikotarpiu 

nesumokėjus įmokų, imami delspinigiai - 0,02 proc. visos nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą 

dieną, iki bus sumokėtos įmokos. Nei Ekonomikos, nei Biudžeto ir finansų skyriai 2009 m., 2010 m. 

delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną neskaičiavo, o ,,Pirkėjai“, dėl vidaus kontrolės nebuvimo, 

nevykdė pasirašytų šiose Sutartyse įsipareigojimų.  

Kauno rajono savivaldybė, kaip ,,Pardavėjas“ turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka pradėti išieškojimą, jei ,,Pirkėjas“ pažeidžia skolos mokėjimo terminą. Ieškiniai teisėsaugos 

institucijoms pateikti nebuvo. 

Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo Forma Nr. 4–metinė ataskaitoje išankstiniai mokėjimai 

2009-12-31 – 9444,0 Lt, valstybės garantijų turėtojų debetinis įsiskolinimas Kauno rajono savivaldybės 

biudžetui 2009-12-31 – 41922,3 Lt nebuvo parodytas, nes Kauno rajono savivaldybės Biudžeto ir 

finansų skyrius buhalterinės apskaitos pagal žiniaraščius kiekvienam valstybės garantijų turėtojui 

nevedė. Šios funkcijos neatliko ir Ekonomikos skyriaus darbuotojai, kurie nėra buhalteriai.  

 Tarnybos nuomone, buhalterinę apskaitą valstybės garantijų turėtojams pagal atskirus 

žiniaraščius turėtų apskaityti ir tvarkyti Kauno rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės 

apskaitos skyrius, nes: 



 5 

  * bendra pradinių likučių suma, iš seno sąskaitų plano į nauja perkelta nebuvo; 

* pergrupavimai, kiti papildomi koregavimai neįforminti buhalterinėmis pažymomis; 

* gautinų sumų senaties žiniaraščio nevedė; 

* likučių (gautinų/mokėtinų ) sumų suderinimų nėra; 

* 7-9 klasių sąskaitose likučiai neužregistruoti; 

* gautinoms sumoms (skoloms, kurių grąžinimas pradelstas daugiau nei vienerius metus) 

nuvertėjimas neapskaitytas.  

 

Išvados 

 

Kauno rajono savivaldybės administracija privalo: 

* Spręsti esminių klaidų padarytų buhalterinėje apskaitoje ištaisymo klausimą; 

* Vadovautis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 įstatymu Nr. 

X-1212 su pakeitimais, Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2009-07-10 įsakymu Nr.1K-224 

patvirtintu Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo tvarkos aprašu, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-17 įsakymu Nr. ĮS-1979 patvirtintu Kauno rajono 

savivaldybės administracijos apskaitos vadovu. 

  

Rekomendacijos Savivaldybės administracijos direktoriui 

 

1. Buhalterinę apskaitą valstybės garantijų turėtojams pagal atskirus žiniaraščius apskaityti ir 

tvarkyti, vadovaujantis VSAFAS ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-17 įsakymu     

Nr. ĮS-1979 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės administracijos apskaitos vadovo reikalavimais,  

Kauno rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui.  

2. Nurodyti Biudžeto ir finansų skyriui ištaisyti 2009-12-31 padarytas esmines klaidas. 

3. Derinti gautinas sumas ir išankstinius apmokėjimus su visais mokėtojais (pirkėjais). Išsiųsti 

visiems mokėtojams (pirkėjams) paštu arba perduoti asmeniškai mokėtojui (pirkėjui) tarpusavio 

atsiskaitymo suderinimo aktus.  

4. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pradėti išieškojimą iš valstybės garantijų 

turėtojų, kurie pažeidžia skolos mokėjimo terminus.  

5. Vesti gautinų sumų senaties žiniaraštį. Imti delspinigius 0,02 proc. visos nesumokėtos sumos 

už kiekvieną uždelstą dieną, iki bus sumokėtos įmokos.  
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Savivaldybės kontrolieriui informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą kartu su 

patvirtinančiais dokumentais pateikti iki 2011-04-15.  

 

Savivaldybės kontrolierė                Vida Marta Kruopienė 

S u s i p a ž i n a u: 

Savivaldybės administracijos direktorius     Vytas Bancevičius 

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjas       Arūnas Milius  

 

Ekonomikos skyriaus vedėjas       Artūras Pupalė 


