
 
 
 

 
 

SBĮ KAUNO  RAJONO  SAVIVALDYBĖS 

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA 

 

 
              

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BUHALTERINĖS APSKAITOS 

SKYRIUJE LIKUČIŲ PERKĖLIMO 2009-12-31 TEISINGUMO TIKRINIMO 

TARPINĖ 

ATASKAITA 
 

2011-02-21      Nr. 2-5 
Kaunas 

 
 
 

 Kauno rajono savivaldybės kontrolierės V.M. Kruopienės 2010-11-11 pavedimu Nr. 1-21 

vyr. specialistė N. Tamašauskaitė patikrino valstybės garantijų nuomininkams, gyvenantiems 

savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse, butuose, vykdyti ir savivaldybių 

nuomojamoms gyvenamosioms patalpoms įsigyti 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 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 nuomininkams, gyvenantiems savininkams 

grąžintuose gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse, butuose, vykdyti ir savivaldybių nuomojamoms 

gyvenamosioms patalpoms įsigyti 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 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 

 Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) atliko valstybės 

garantijų nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose namuose, jų 

dalyse, butuose, vykdyti ir savivaldybių nuomojamoms gyvenamosioms patalpoms įsigyti, piniginių 

įsipareigojimų vykdymo, įvertinant teisingą valstybės ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų 

išnuomojimo, įskaičiuojant grąžintų savininkui nuomotų patalpų vertę į nuompinigius tvarkos 

apraše reglamentuotų valstybės ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų išnuomojimą nuomininkams, 

kai už šių patalpų nuomą į nuompinigius įskaičiuojama savininkui grąžintame name nuomininko 

nuomotų patalpų vertė piniginių lėšų likučių 2009-12-31 atvaizdavimą apskaitoje, einamųjų metų 

apskaitos 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 „Dėl 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 9 straipsnio įgyvendinimo tvarkos“ (Žin., 2000,    

Nr. 56-1668; 2004, Nr. 50-1645; 2006, Nr. 66-2441), patvirtintu valstybės ar savivaldybės 

gyvenamųjų patalpų išnuomojimo, įskaičiuojant grąžintų savininkui nuomotų patalpų vertę į 

nuompinigius, tvarkos aprašu, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atskirais 

įsakymais „Dėl būsto nuomos“ nuomojo atskiriems nuomotojams į nuomos mokestį įskaičiuojant 

grąžintų savininkui nuomotų patalpų vertę. Įsakymais buvo pavęsta seniūnijoms tvarkyti nuomos 

mokesčio apskaitą. Seniūnai buvo įgalioti ir turėjo per vieną mėnesį pasirašyti Savivaldybės ir 

nuomininko, iškeldinto iš savininkui grąžinto namo, gyvenamosios patalpos nuomos sutartį bei 

perdavimo ir priėmimo aktą.  

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimą Nr. 793 „Dėl 

Lietuvos Respublikos kompensacijų už išperkamą nekilnojamą turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo 

terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į 

išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio įgyvendinimo tvarkos, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 363 (nuo 2004 m. balandžio 7 d.) 

(Žin., 2004, Nr. 50-1645) redakcija Valstybės ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų išnuomojimo, 

įskaičiuojant grąžintų savininkui nuomotų patalpų vertę į nuompinigius, tvarkos aprašo 1 p. 

nuostatas Valstybės ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų išnuomojimo, įskaičiuojant grąžintų 
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savininkui nuomotų patalpų vertę į nuompinigius, tvarkos aprašas reglamentuoja valstybės ar 

savivaldybės gyvenamųjų patalpų išnuomojimą nuomininkams, kai už šių patalpų nuomą į 

nuompinigius įskaičiuojama savininkui grąžintame name nuomininko nuomotų patalpų vertė, 

vadovaujantis 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. 61-1728; 2003, Nr. 102-4582) 9 straipsnio 2 dalies 5 punktu. Pagal šios tvarkos aprašo 7 p. 

Valstybės ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis gali būti nutraukta ir piliečiai 

iškeldinti, suteikiant kitą tinkamai įrengtą gyvenamąją patalpą. Nauja nuomos sutartis sudaroma 

pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias gyvenamųjų patalpų 

nuomą. Į nuompinigius įskaičiuojama nepanaudota nuomininko nuomotų savininkui grąžintų 

patalpų nustatytos vertės dalis. Pagal 8 p. nuostatas Savivaldybės administracija kiekvienam 

nuomininkui tvarko apskaitą, kurioje pažymi kiekvieną mėnesį daromus nuomotų patalpų vertės 

atskaitymus, ir galutinį įvykdymą nurodo valstybės garantijų apskaitos žurnale. 

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 3 d. nutarimą Nr. 541 „Dėl lėšų, 

numatytų 2009 metams piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, 

butus atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti, 

paskirstymo“ Kauno rajono savivaldybei iš 753 tūkst. Lt valstybės garantijoms nuomininkams 

vykdyti pervesta 392 tūkst. Lt valstybės garantijai, pagal kurią išnuomotos savivaldybės 

gyvenamosios patalpos, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę, vykdyti, nepervesta 

361 tūkst. Lt savivaldybių nuomojamoms gyvenamosioms patalpoms įsigyti. Kadangi vyksta 

teisminiai ginčai dėl nuosavybės teisės atkūrimo panaikinimo, 361 tūkst. Lt lėšų, skirtų valstybės 

garantijoms – savivaldybių nuomojamoms patalpoms įsigyti, todėl šios sumos atsisakyta (Kauno 

rajono savivaldybės administracijos 2009-11-11 raštas Nr. SD – 2739 Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijai). Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2009-11-30 mokėjimo pavedimu Nr. 520565 

392,0 tūkst. Lt sumą pervedė į Kauno rajono savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus sąskaitą Nr. 

LT557011700000130706 AB Ūkio banke. Iš AB Ūkio bankas ši suma buvo pervesta į Kauno 

rajono savivaldybės biudžetinę sąskaitą Nr. LT584010042500010117 AB DnB NORD banke.  

Tarnybai patikrinus valstybės garantijų, kuriems išnuomotos kitos valstybės ar savivaldybės 

gyvenamosios patalpos, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę, sąrašą su Kauno 

rajono savivaldybės seniūnijose vedama apskaita, nustatyta kai kurie nukrypimai ir neteisingai 

paskaičiuota butų nuoma.  

* Remigijaus Mauručaičio, gyvenančio Akademijos mstl., Jaunimo g. 4 A-407, buvo 

neteisingai apskaičiuoti nuompinigiai, kurie buvo paskaičiuoti neteisingai nuo kambario ploto   

24,80 kv. m. Nuomos mokestis mėnesiui 4,96 Lt, nuomos mokestis už metus 59,52 Lt. Turėjo būti 
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paskaičiuoti nuo bendro ploto 34,98 kv. m. Nuomos mokestis mėnesiui 7,00 Lt, nuomos mokestis 

už metus 84,00 Lt. Susidaręs skirtumas 24,48 Lt buvo ištaisytas surašant buhalterinę pažymą.  

* Taip pat buvo neteisingai paskaičiuota buto nuoma Antano Jurkevičiaus, gyvenančio 

Akademijos mstl. Jaunimo g. 4 A-201 nuomos mokestis nuo ploto 32,36 kv. m., o turėjo būti    

33,53 kv. m. Nuomos mokestis mėnesiui 6,47 Lt, nuomos mokestis už metus 77,66 Lt. Turėjo būti 

paskaičiuoti nuo bendro ploto 33,53 kv. m. Nuomos mokestis mėnesiui 6,71 Lt, nuomos mokestis 

už metus 80,52 Lt. Susidaręs skirtumas 2,86 Lt buvo ištaisytas surašant buhalterinę pažymą.  

* Apskaičiuojant nuompinigius Genovaitei Bendoraitienei, gyvenančios Linksmakalnyje 

Sodų g. Nr. 5-22, neteisingai buvo nurodytas buto plotas 39,06 kv. m., o turėjo būti 20,77 kv. m., 

todėl buvo neteisingai paskaičiuotas buto nuomos mokestis per mėnesį 6,25 Lt, turėjo būti 3,32 Lt ir 

neteisingai parodytas nuomos mokestis per metus 75,00 Lt, turėjo būti 39,84 Lt, skirtumas –      

35,16 Lt už metus ir – 70,32 Lt už du metus, buvo atitaisytas, surašant buhalterinę pažymą. 

Tikrinimo metu klaidos buvo ištaisytos, surašant buhalterinę pažymą. 

Savivaldybės Biudžeto ir finansų skyrius pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

birželio 3 d. nutarimą Nr. 541 pervestų lėšų likutį 381546,34 Lt laikė Savivaldybės biudžetinėje 

sąskaitoje, bet nebuvo pervedęs į Savivaldybės Buhalterinės apskaitos skyriaus sąskaitą 

„Atsiskaitymai už depozitines sumas“ ir nebuvo apskaityta balanse. 

Sąskaita „Atsiskaitymai už depozitines sumas“ skirta atsiskaitymams pagal lėšas, kuriomis 

biudžetinės įstaigos disponuoja laikinai ir kurios, susidarius atitinkamoms aplinkybėms, turi būti 

grąžintos.  

Sąskaita „Atsiskaitymai už depozitines sumas“ kredituojama gautų lėšų, kuriomis laikinai 

disponuoja biudžetinė įstaiga, sumomis ir šiomis sumomis debetuojama sąskaita „Kitos lėšos“. 

Sąskaita „Atsiskaitymai už depozitines sumas“ debetuojama išduotų arba pervestų pagal 

priklausomybę lėšų sumomis ir šiomis sumomis kredituojama sąskaita „Kitos lėšos“  

Depozitinės lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje banke. Jų apskaita tvarkoma pagal kiekvieną 

savininką. 

Pagal Viešojo sektoriaus subjektų privalomąjį bendrąjį sąskaitų planą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 sąskaita „Atsiskaitymai 

už depozitines sumas“ turės būti perkelta į sąskaitą 695 „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“. Pagal 

Viešojo sektoriaus subjektų rekomenduojamąjį bendrąjį sąskaitų planą ši sąskaita turės būti perkelta 

į sąskaitą 695 „Kitos mokėtinos sumos“. 

Patikrinus grąžintų savininkui nuomotų patalpų vertes, nustatyta, kad bendra vertė sudaro 

389800,00 Lt, tuo tarpu Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 3 d. nutarimą    

Nr. 541 Finansų ministerija pervedė 392000 Lt, t. y. 2200 Lt daugiau.  
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Per 2004 – 2009 m. bendra nupirktų butų įsigijimo vertė 5015686,00 Lt, tačiau šių suvestinių 

duomenų neturėjo nei Savivaldybės Buhalterinės apskaitos skyrius, nei Ekonomikos skyrius, nei 

Biudžeto ir finansų skyrius. 

Nuomos mokesčio buhalterinė apskaita seniūnijose vedama nepilnai, lentelėse nėra nurodyta 

nuomojamo buto vertė, kad būtų galima palyginti buvusio buto ir esamo buto vertes. Butų nuomos 

mokestis, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. TS-28 

„Dėl Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio ir nuomos, nuomos 

mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo, kai kurių viešojo 

administravimo aktų pripažinimo netekusiais galios“ neatitinka šių dienų realių rinkos kainų. 

Valstybės garantijų turėtojų, kuriems išnuomotos kitos valstybės ar savivaldybės 

gyvenamosios patalpos, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę, apskaita seniūnijų 

buhalterinėje apskaitoje buvo vedama ne „Atsiskaitymų su kitais debitoriais ir kreditoriais“ 

sąskaitoje, bet nebalansinėje sąskaitoje, todėl patikrinimo dienai nebuvo duomenų kiek nuo 2004 m. 

buvo paskaičiuota nuompinigių ir kokiai sumai buvo sumažinta nuomotų patalpų vertė.  

Vilkijos apylinkių seniūnija valstybės garantijų turėtojui, kuriam išnuomotos kitos valstybės 

ar savivaldybės gyvenamosios patalpos, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę, ėmė iš 

valstybės garantijos turėtojo neteisingai nuomos mokestį. Iš viso per 2006 – 2010 m. neteisingai 

buvo Kazio Džiaugio permokėta 570,35 Lt nuompinigių. 

Daugumoje seniūnijų valstybės garantijų turėtojų, kuriems išnuomotos kitos valstybės ar 

savivaldybės gyvenamosios patalpos, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę, 

buhalterinė apskaita vedama bendroje lentelėje kartu su socialinių būstų nuomos apskaita, o tai 

apsunkina norimų duomenų išrinkimą ir bendros sumos reikalingos pervesti į Savivaldybės 

gyvenamųjų patalpų remonto fondo sąskaitą už metus nustatymą. 

Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo Forma Nr. 4–metinė ataskaitoje valstybės garantijų 

turėtojų kreditinis įsiskolinimas Kauno rajono savivaldybės biudžetui 2009-12-31 – 15644,21 Lt, 

nebuvo parodytas, nes Kauno rajono savivaldybės Buhalterinės apskaitos skyrius apskaitos pagal 

žiniaraščius kiekvienam valstybės garantijų turėtojui nevedė. Priskaičiuotas kreditinis įsiskolinimas 

2010-12-31 sudarė 20848,37 Lt. Pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus   

2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymą Nr. ĮS-1394 „Dėl nuomos mokesčio padengimo“ buvo įpareigotas 

Savivaldybės Biudžeto ir finansų skyrius pervesti už 2009 – 2010 m. 10453,66 Lt iš Kauno rajono 

savivaldybės biudžetinės sąskaitos Nr. LT584010042500010117 AB DnB NORD banke į Kauno 

rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo sąskaitą Nr. LT617011700000130016 AB 

Ūkio banke iki 2010 m. spalio 1 d., padengti nuomos mokestį pagal Valstybės garantijų turėtojų, 

kuriems išnuomotos kitos valstybės ar savivaldybės gyvenamosios patalpos, į nuompinigius 

įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę. Nuomos mokestis buvo apskaičiuotas už 2009 m. – 2010 m. 
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pagal Ekonomikos skyriaus planinius paskaičiavimus. Valstybės garantijoms nuomininkams 

vykdyti lėšų likutis 2010 m. gruodžio 13 d. būklei 381546,34 Lt biudžetinėje sąskaitoje 

LT584010042500010117 AB DnB NORD banke. Nuomos mokestis už 2004 m, 2005m., 2006 m., 

2007 m., 2008 m. Savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriuje neapskaičiuotas ir nepervestas į 

Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo sąskaitą                            

Nr. LT617011700000130016 AB Ūkio banke. Šių 45 butų apskaitą vedė 16 seniūnijų buhalteriai, 

kurie priskaičiuotus nuompinigius parodydavo nebalansinėje sąskaitoje. Savivaldybės 

administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius visų seniūnijų priskaičiuotų nuompinigių suvestinio 

žiniaraščio nedarė. Šios funkcijos neatliko ir Ekonomikos skyriaus darbuotojai.  

Tarnyba šią apskaitą tikslino po kelis kartus nuo 2010 m. gruodžio 17 d. Per 2004–2010 m. 

laikotarpį buvo priskaičiuota 20848,37 Lt nuompinigių, kuriuos reikėjo įskaičiuoti į nuomotų 

patalpų vertę. Biudžeto ir finansų skyrius 2010 m. rugsėjo mėnesį pervedė 10453,66 Lt, liko 

pervesti 10394,71 Lt į Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo sąskaitą. Iš 

reikalingos pervesti sumos 10394,71 Lt turi būti atimta Vilkijos apylinkių seniūnijos nuomininko 

Kazio Džiaugio permokėti nuompinigiai 570,35 Lt. Iš viso liko pervesti 9824,36 Lt į Kauno rajono 

savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo sąskaitą. 

Tarnybos nuomone, buhalterinę apskaitą valstybės garantijų turėtojams pagal atskirus 

turėtojus turėtų apskaityti ir tvarkyti Kauno rajono Savivaldybės administracijos Buhalterinės 

apskaitos skyriaus vienas darbuotojas, nes kai apskaitą veda buhalteriai šešiolikoje seniūnijų yra 

didesnė tikimybė, kad bus padaryta daugiau klaidų ir šių klaidų taisymas užims daugiau laiko negu 

tai padaryti iš naujo vienam darbuotojui. 

Savivaldybės administracija kiekvienam nuomininkui turi tvarkyti apskaitą, kurioje turi 

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

nurodyti valstybės garantijų apskaitos žurnale. 

Pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 18 d. 

įsakymą Nr. ĮS-1000 „Dėl pavedimo Finansų ir biudžeto skyriui“ buvo pavęsta Finansų ir biudžeto 

skyriui paruošti Savivaldybės nuomojamų iš savininkų, kuriems atkurtos nuosavybės teisės, 

gyvenamųjų patalpų ir Savivaldybės išnuomotų nuomininkams, iškeldintiems iš savininkams 

grąžintų namų, gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio padengimo tvarką, tačiau ši tvarka nebuvo 

paruošta. 
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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 seniūnijoms atskirti valstybės garantijų turėtojų nuomos mokesčio apskaitą nuo 

socialinio būsto nuomos apskaitos. Šią apskaitą rodyti balansinėje sąskaitoje. Nuomos apskaitą 

valstybės garantijų turėtojams vesti kruopščiai ir atsakingai. 

3. Biudžeto ir finansų skyriui pervesti 2004–2010 m. priskaičiuotus nuompinigius      

9824,36 Lt į Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo sąskaitą. 

4. Ištaisyti esmines klaidas. Parengti pažymą dėl neparodyto kreditinio įsiskolinimo       

2009-12-31 – 15644,21 Lt. 

5. Valstybės garantijų turėtojų, kuriems išnuomotos kitos valstybės ar savivaldybės 

gyvenamosios patalpos, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę apskaitą tvarkyti 

Savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriuje, parodant balanse ir formoje Nr. 4 debetinį ir kreditinį 

įsiskolinimą.  

6. Vilkijos apylinkių seniūnijai sudaryti naują suteiktų patalpų Saulėtekių k. Vilkijos apyl. 

sen. Kauno r. nuomos sutartį su Kaziu Džiaugiu, pakeisti punktą, pagal kurį nuomininkas buvo 

įpareigotas mokėti kiekvieną mėnesį nuomos mokestį 10,37 Lt ir atsiprašyti nuomininko už 

neteisėtai imtą nuomos mokestį. 

7. Savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriui susidariusią permoką už 2006–2010 m.       

570,35 Lt grąžinti į Kazio Džiaugio asmeninę sąskaitą banke iš lėšų 392,0 tūkst. Lt, skirtų Kauno 

rajono savivaldybei pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 3 d. nutarimą          

Nr. 541. 

8. Kiekvienam nuomininkui apskaitą tvarkyti valstybės garantijų apskaitos žurnale. Spręsti 

klausimą kam pavesti iš administracijos darbuotojų vesti šį žurnalą. 

9. Savivaldybės administracijai kuo skubiau peržiūrėti gyvenamųjų patalpų nuomos 

mokestį, kad nuomos mokestis atitiktų šių dienų realias rinkos kainas ir teikti Savivaldybės tarybai 

tvirtinti. 

10. Pavesti Finansų ir biudžeto skyriui paruošti Savivaldybės nuomojamų iš savininkų, 

kuriems atkurtos nuosavybės teisės, gyvenamųjų patalpų ir Savivaldybės išnuomotų nuomininkams, 

iškeldintiems iš savininkams grąžintų namų, gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio padengimo 

tvarką. 

11. Spręsti klausimą dėl 2200 Lt grąžinimo į Valstybės biudžetą. 
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12. Spręsti klausimą kokioje sąskaitoje laikyti grynųjų pinigų likutį 381546,34 Lt. 

13. Informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolieriui pateikti iki 2011-04-26. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė      Vida Marta Kruopienė 

Vyr. specialistė       Nijolė Tamašauskaitė 
 
 
SUSIPAŽINAU: 
 
Savivaldybės administracijos direktorius    Vytas Bancevičius 
 
Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjas     Arūnas Milius 
 
Ekonomikos skyriaus vedėjas      Artūras Pupalė 


