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 ATASKAITA 

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO VYKDYMO, 
APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS VERTINIMO 

 
2010-05-18 Nr. 2-26 

Kaunas 
 

Įžanga 
 

 Vykdydami Kauno rajono savivaldybės kontrolierės Vidos Martos Kruopienės 2010 m. 

balandžio 15 d. pavedimą Nr. 1-14, atlikome Savivaldybės 2009 m. biudžeto vykdymo, turto 

naudojimo, apskaitos ir atskaitomybės vertinimas. Vertinimą atliko Savivaldybės kontrolierė Vida 

Marta Kruopienė. 

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

371, Kaunas. 

 Steigėjas: Kauno rajono savivaldybės taryba. 

 Vertinimo laikotarpiu atsakingais dirbo: Savivaldybės administracijos direktorius Vytas 

Bancevičius, Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjas Arūnas Milius.  

 Už metinės Biudžeto įvykdymo ataskaitos (toliau – Ataskaita) parengimą ir pateikimą 

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai yra atsakingas Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjas 

Arūnas Milius. 

 Vertinimo tikslas: nustatyti ir įvertinti, ar 2009 m. Savivaldybės finansinės ataskaitos parodo 

tikrą ir teisingą finansinę būklę, ar atliekant ūkines operacijas nepažeisti teisės aktai, ar apskaita 

tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma įstatymų nustatyta tvarka, pareikšti nuomonę apie 

finansinę atskaitomybę. 

 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) veikla 2009 m. buvo 

suplanuota taip, kad būtų įgyvendintas Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio  9 dalies 10 punkto 

reikalavimas –  kiekvienais metais reglamente nustatytais terminais ir tvarka pateikti savivaldybės 

tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės biudžeto konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, 

savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Visos suplanuotos priemonės buvo nukreiptos į šios 

Išvados parengimą. Kontrolės ir audito tarnyba, atlikdama 2009 m. finansinius ir veiklos auditus, 

siekė:  
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 * 2009 m. biudžeto sudarymo, tvirtinimo, tikslinimo ir vykdymo teisingumo; 

 * teikti rekomendacijas audituojamiems subjektams gerinti veiklos rezultatus, apskaitos 

tvarkymą ir vidaus kontrolę, didinti veiklos efektyvumą; 

 * Atkreipti Savivaldybės administracijos vadovų dėmesį į finansinės drausmės laikymąsi, 

vykdant patvirtintą (patikslintą) Savivaldybės biudžetą, vidaus kontrolės aplinkos formavimą, 

vidaus kontrolės ir apskaitos sistemų trūkumus ir kita.  

 

VERTINIMO APIMTIS IR METODAI 

  

 1. Savivaldybės administracija 2009 m. biudžeto įvykdymo ataskaitai ir išvadai parengti  

pateikė: 

 * forma Nr. 1-sav.-metinė, „Kauno rajono savivaldybės biudžeto įvykdymo 2009-12-31  

ataskaita“; 

 *  forma Nr. 2-sav.-metinė, „Kauno rajono savivaldybės biudžeto įvykdymo 2009-12-31 

ataskaita“; 

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

garantijų bei paskolų 2009-12-31 ataskaita“; 

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

2009-12-31 ataskaita“; 

 *  forma Nr. 6–metinė, „Kauno rajono savivaldybės debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 

2009-12-31 ataskaita“; 

 * forma Nr. 11–metinė, „Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms finansuoti, 

panaudojimo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus 2009-12-31 ataskaita; 

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

2009-12-31 ataskaita“; 

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

savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2009-12-31 ataskaita“; 

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

savivaldybėms) funkcijoms atlikti įvykdymo 2009-12-31 ataskaita“.  

 2. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Kauno rajono savivaldybės 

2009 m. biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo“.  

 3. Kauno apskrities VMI Kauno skyriaus nepriemokų pažymą 2010-01-01. Įmonių, kurių 

steigėja yra Savivaldybė ir valstybės (savivaldybės) įstaigų, turinčių mokestinę nepriemoką Kauno 

rajono savivaldybės biudžetui 2010-01-01 sąrašą. 
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 4. Informaciją apie nepanaudotus 2009-12-31 lėšų likučius (Savivaldybės biudžeto, spec. 

programų pagal asignavimų valdytojus),  2010-01-10 ir po 2010-01-10. 

 5. Išsamų aiškinamąjį raštą apie 2009 m. svarbius ir reikšmingus įvykius, tarp jų ir apie 

Savivaldybės tarybos atleidimus nuo įvairių mokesčių. 

 Vertinimas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus ir patvirtintą vertinimo planą. 

Vertinimas suplanuotas ir atliktas taip, kad Savivaldybės tarybai būtų galima pateikti tinkamus 

įrodymus, kad Ataskaitoje nėra reikšmingų informacijos iškraipymų.  

 Ši Ataskaita pateikia tik vertinimo metu atliktus ir nustatytus faktus, kurie įforminti darbo 

dokumentuose, o nepriklausoma nuomonė apie Savivaldybės biudžeto įvykdymą, Savivaldybės lėšų 

naudojimo, disponavimo jomis teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams vykdyti 

pareiškiama vertinimo išvadoje. 

 Tarnyba nuomonei apie Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitą pagrįsti  2009 m. atliko 

trijų biudžetinių įstaigų finansinius auditus, du ribotos apimties  auditus, penkis tikrinimus kontrolės 

funkcijai atlikti, parengė Veiksmų planą, pateikė informaciją apie skolinius įsipareigojimus Kauno 

apskrities Vyriausybės atstovui ir teikė Išvadą ilgalaikei paskolai imti apyvartinių lėšų stygiui 

dengti. 

 Tarnyba 2009 m. Savivaldybės subjektuose auditavo 10569,5 tūkst. Lt arba 6,4 proc. 

Savivaldybės 2009 m. biudžeto išlaidų planinės apimties (164287,2 tūkst. Lt). Atkreiptinas 

dėmesys, kad Savivaldybei skirtų valstybės biudžeto 69575,5 tūkst. Lt  2009 m. panaudojimo auditą 

atliko Valstybės kontrolė. 

 Tarnyba, audituodama Savivaldybės  2009 m. biudžeto įvykdymo finansinės atskaitomybės 

ataskaitas, ištyrė vidaus kontrolės aplinką ir rizikos veiksnius, susijusius su biudžeto lėšų apskaitos 

procesais, parengė audito programas ir atliko savarankiškas procedūras, sumažinančias audito riziką 

ir surinko įrodymus, reikalingus finansinio audito ataskaitai parengti ir nuomonei pareikšti.   

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO RENGIMAS, PATVIRTINIMAS, TIKSLINIMAS 

 

 Savivaldybės biudžetas sudaromas išlaidų sąmatų ir programų principu.  

 Savivaldybės biudžeto projekto rengimą ir jo vykdymą organizuoja Savivaldybės 

administracija pagal Savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 129 patvirtintą 

Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką. Buvo rekomenduojama šią 

tvarką peržiūrėti pasikeitus teisės aktams. Ši rekomendacija įgyvendinta nebuvo.  

 Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 15 punktu ir Biudžeto sandaros 

įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi Kauno rajono savivaldybės taryba 2009-02-26 sprendimu Nr. TS-38 

patvirtino Kauno rajono savivaldybės biudžetą – pajamas ir išlaidas 172897,5 tūkst. Lt, kasos 
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apyvartos lėšos 200,0 tūkst. Lt.  Sprendimo 4 punktu patvirtino: 3248,7 tūkst. Lt laisvą 2008-12-31 

biudžeto lėšų likutį (iš jų: specialiųjų programų lėšų likutis 1051,1 tūkst. Lt; skolintų lėšų likutis 

1177,0 tūkst. Lt; apyvartos lėšos 1020,6 tūkst. Lt). 

  Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

Kauno rajono savivaldybės prognozuotą biudžetą 169648,8 tūkst. Lt (be 3248,7 tūkst. Lt laisvo 

2008-12-31 biudžeto lėšų likučio). 

  Savivaldybės 2009 m. biudžeto pajamos ir išlaidos buvo patikslintos keturis kartus:      

2009-06-25 sprendimu Nr. TS-243, 2009-09-24 sprendimu Nr. TS-361, 2009-12-17 sprendimu    

Nr. TS-450 ir 2009-12-30 sprendimu Nr. TS-486. 

 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.  

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ UŽDUOTIES VYKDYMAS 

 

 Savivaldybės tarybos 2009-12-30 sprendimu Nr. TS-486 patikslintas 2009 m. Savivaldybės 

biudžeto pajamų planas – 163910,7 tūkst. Lt. Planas palyginti su pradiniu sumažėjo                

8986,8  tūkst. Lt. Per metus buvo tikslintas biudžetas:  

 Didinamas (4552,3 tūkst. Lt): 

 * 177,5 tūkst. Lt – dėl nepanaudoto SAARS programos lėšų likučio, kuris numatomas 

kreditiniam įsiskolinimui dengti;  

 * 454,5 tūkst. Lt  – pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-08-17 nutarimą Nr. 863 

,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų socialinei paramai paskirstymo valstybės 

biudžeto asignavimų valdytojams  ir savivaldybėms bei 2009 m. Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų perskirstymo tarp savivaldybių ir specialiųjų tikslinių 

dotacijų“; 

 * 10,0 tūkst. Lt – pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2009-07-22 nutarimą   Nr. 805 

Užliedžių seniūnijos Sausinės kaimo gyventojai Albinai Gudonienei priklausančiame 

gyvenamajame name kilusio gaisro nuostoliams iš dalies dengti;  

 * 416,9 tūkst. Lt – dėl pajamų plano pagal specialiąsias programas padidinimo; 

 * 525,0 tūkst. Lt – dėl gauto Kauno LEZ valstybinės žemės nuomos mokesčio; 

 * 903,0 tūkst. Lt – pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-10-28 nutarimą Nr. 1383 

,,Dėl Lietuvos Respublikos asignavimų socialinei paramai paskirstymo valstybės biudžeto 
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asignavimų valdytojams ir savivaldybėms bei 2009 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

specialiųjų tikslinių dotacijų perskirstymo tarp savivaldybių ir specialiųjų tikslinių dotacijų“; 

 * 27,36 tūkst. Lt – pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-02-18 nutarimą Nr. 198 

,,Dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės 

elektrinės avarijos padarinius“; 

 * 14,0 tūkst. Lt – pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-05-20 nutarimą Nr. 618 

kompensuoti savivaldybei išmokėtą sumą suteiktą valstybės finansinę paramą užsienyje mirusio 

(žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką“; 

 * 392,0 tūkst. Lt – 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“; 

 * 1622,0 tūkst. Lt – dėl gauto gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių pajamoms  iš fizinių 

asmenų pajamų mokesčio išlyginti; 

 * 10,0 tūkst. Lt – pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2009-12-09 nutarimą Nr. 1631 

Karmėlavos seniūnijos gyventojui Rimantui Dabašinskui priklausančiame gyvenamajame name 

kilusio gaisro nuostoliams iš dalies dengti; 

 Mažinamas (13539,1 tūkst. Lt): 

 * 17,9 tūkst. Lt  – dėl pajamų plano pagal specialiąsias programas sumažinimo; 

 * 8610,0 tūkst. Lt – dėl gyventojų pajamų mokesčio sumažinimo; 

 * 1276,0 tūkst. Lt – dėl valstybės investicijų programos sumažinimo; 

 * 2253,0 tūkst. Lt – dėl mokinio krepšelio sumažinimo; 

 * 730,8 tūkst. Lt – dėl lėšų, skirtų valstybės (perduotų savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 

sumažinimo; 

 * 634,5 tūkst. Lt – dėl Savivaldybės investicinių projektų, finansuojamų Savivaldybės 

lėšomis, apimties sumažėjimo;   

 * 16,1 tūkst. Lt dėl mokinių migracijos iš vienų savivaldybių mokyklų į kitas, mažinamas 

mokinio krepšelio planas (dėl išvykimo iš Kauno rajono mokyklų planas mažinamas 48,4 tūkst. Lt; 

dėl atvykimo  didinamas 32,3 tūkst. Lt) 

 * 0,8 tūkst. Lt dėl mokinių migracijos iš vienų savivaldybių mokyklų į kitas, mažinamas 

mokinio krepšelio planas. 

 Atkreipiame dėmesį, kad Kauno rajono savivaldybės taryba 2009-12-30 sprendimu           

Nr. TS-486 patvirtino patikslintą Savivaldybės biudžeto pajamų planą 163910,7 tūkst. Lt, o  

Savivaldybės biudžeto įvykdymo 2009 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (Forma Nr.1-sav.-metinė) 

patikslintas ataskaitinio laikotarpio pajamų planas parodytas 164287,2 tūkst. Lt arba pajamų planas 
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parodytas 376,5 tūkst. Lt didesnis. Valstybinių dotacijų patikslintas planas patvirtintas          

69199,0 tūkst. Lt, o turėjo būti patvirtintas patikslintas planas 69575,5 tūkst. Lt, t. y. 376,5 didesnis 

dėl planuotų gauti lėšų, numatytų 2009 m. piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius 

namus, jų dalis, butus atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamą turtą religinėms 

bendrijoms išmokėti 361,0 tūkst. Lt. Šių lėšų gavimui 2009 m. poreikio nebuvo. Kasinės išlaidos 

nepadarytos. Be to, iš Finansų ministerijos gauta 7,0 tūkst. Lt pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003-05-20 nutarimą Nr. 618 kompensuoti savivaldybei išmokėtą sumą suteiktą 

valstybės finansinę paramą užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams 

parvežti į Lietuvos Respubliką. Šios lėšos gautos paskutinėmis gruodžio mėnesio dienomis, kai jau 

buvo parengtas Savivaldybės biudžeto projektas tikslinimui. Šiai sumai išlaidos padarytos.  

Savivaldybės biudžeto 2009 m. įvykdymo ataskaitai 376,5 tūkst. Lt paklaida nėra esminė, t. y. 

neklaidinanti informacijos vartotojų. 

 Pagal Biudžeto ir finansų skyriaus (toliau – Skyrius) pateiktus duomenis iš viso 

Savivaldybės 2009 m. biudžeto pajamų planas įvykdytas 92,1 proc. (patikslintas įplaukų planas 

164287,2 tūkst. Lt, įvykdyta 151273,7 tūkst. Lt) ir negauta 13013,5 tūkst. Lt  tūkst. Lt planuotų 

įplaukų arba 7,9  proc. 

 Didžiausią biudžeto pajamų dalį biudžeto įplaukų apimtyje sudaro gyventojų pajamų 

mokestis 46,0  proc., dotacijos 45,5  proc., kiti mokesčiai sudaro nežymią dalį 8,5 proc., tai   turto 

mokesčiai 2,7 proc., prekių ir paslaugų mokesčiai 0,8 proc., kitos pajamos 2,9  proc.,  pajamos iš 

sandorių 0,1 proc., praėjusio ketvirčio lėšų likučiai nukreipti sekančio ketvirčio išlaidoms dengti   

2,0 proc. 

  Detalus pajamų šaltinių pasiskirstymas pateiktas 1 grafike. 
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 . 

1 grafikas. Savivaldybės 2009 m. pajamų struktūra

Kitos pajamos; 2,9

Sandoriai; 0,1

Prekių ir paslaugų 
mokesčiai; 0,8Turto mokesčiai; 

2,7

Praėjusio ketvirčio 
lėšų likučiai 

nukreipti sekančio 
ketvirčio išlaidoms 

dengti; 2

Gyventojų pajamų 
mokestis; 46

Dotacijos; 45,5

 

  

 Biudžeto pajamos iš mokesčių viršytos 8 mokesčių, kurie daugiausia priklausė nuo Kauno 

rajono Savivaldybės veiklos, iš 18 : 

 * prekių ir paslaugų mokesčių 85,5 tūkst. Lt  (planas 1521,5 tūkst. Lt, įvykdyta            

1607,0 tūkst. Lt); 

 * mokesčio už valstybinius gamtos išteklius 41,2 tūkst. Lt (planas 50,0 tūkst. Lt, įvykdyta  

91,2 tūkst. Lt); 

 * paveldimo turto mokesčio 129,4 tūkst. Lt, (planas 60,0 tūkst. Lt, įvykdyta 189,4 tūkst. Lt); 

 * valstybinės rinkliavos (licencijos) 71,0 tūkst. Lt (planas 338 tūkst. Lt, įvykdyta           

442,1 tūkst. Lt); 

 * nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir  valstybinius vidaus  vandens telkinius           

646,8 tūkst. Lt (planas 488,0 tūkst. Lt, įvykdyta 1134,8 tūkst. Lt); 

 * nekilnojamojo turto mokesčio 347,4 tūkst. Lt (planas 2340,0 tūkst. Lt, įvykdyta         

2687,4 tūkst. Lt); 

 * Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – savivaldybių pajamoms ir GPM išlyginti           

134,0 tūkst. Lt (planas 1622,0 tūkst. Lt, įvykdyta 1756,0 tūkst. Lt); 
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 * Žemės mokesčio 372,8 tūkst. Lt (planas 900,0 tūkst. Lt, įvykdyta 1272,8 tūkst. Lt). 

 Biudžeto pajamų planas iš mokesčių neįvykdytas šešių mokesčių, kurie daugiausia priklausė 

nuo Finansų ministerijos prognozinių skaičių, iš 18: 

 * Gyventojų pajamų mokesčio 7010,1 tūkst. Lt (planas 57542,5 tūkst. Lt, įvykdyta     

50532,4 tūkst. Lt); 

 * GPM savivaldybių išlaidų struktūros skirtumui išlyginti 6006,0 tūkst. Lt (planas      

23323,0 tūkst. Lt, įvykdyta 17317,0 tūkst. Lt); 

 * Mokesčio už aplinkos teršimą 862,6 tūkst. Lt (planas 1553,5 tūkst. Lt, įvykdyta           

690,9 tūkst. Lt); 

 * Pajamos už patalpų nuomą 34,5 tūkst. Lt (planas 177,5 tūkst. Lt, įvykdyta                    

143,0 tūkst. Lt);  

 * Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 156,4 tūkst. Lt (planas 1000,0 tūkst. Lt, įvykdyta     

843,6 tūkst. Lt);  

 * Valstybės dotacijų 799,4 tūkst. Lt (planas 69575,5 tūkst. Lt, įvykdyta             

68776,1 tūkst. Lt); 

 Biudžeto pajamose parodytos iš Europos Sąjungos gautos paramos lėšos 79,4  tūkst. Lt, 

kurios skirtos kapitalui formuoti. 

 Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymui neigiamos įtakos turėjo atleidimas nuo 

mokesčių: 

 * žemės nuomos mokesčio 22,2 tūkst. Lt, 

 * nekilnojamojo turto mokesčio 80,8 tūkst. Lt. 

 Pagal Skyriaus pateiktus duomenis bendra Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir 

valstybinius vidaus  vandens telkinius mokestinė nepriemoka Kauno rajono savivaldybės biudžetui 

2010-01-01 – 465,0 tūkst. Lt. 

 Apibendrinimas 

 1. Kauno rajono savivaldybės taryba 2009-12-30 sprendimu Nr. TS-486 patvirtino 

patikslintą savivaldybės biudžetą pajamų planą 163910,7 tūkst. Lt. Pagal pateiktus Kauno rajono 

savivaldybės biudžeto ir finansų skyriaus duomenis Savivaldybės biudžeto įvykdymo 2009 m. 

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

planas parodytas 164287,2 tūkst. Lt arba pajamų planas parodytas 376,5 tūkst. Lt didesnis nei 

patvirtino Savivaldybės taryba 2009-12-30 sprendimu Nr. TS-486. Savivaldybės biudžeto 2009 m. 

įvykdymo ataskaitai 376,5 tūkst. Lt paklaida nėra esminė, t. y. neklaidinanti informacijos vartotojų. 

 2. Kauno rajono savivaldybės biudžeto 2009 m. įplaukų planas 164287,2  tūkst. Lt, įvykdyta 

151273,7  tūkst. Lt, t. y. negauta 13013,5 tūkst. Lt planuotų įplaukų arba 7,9 proc. 

 3.  Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymui neigiamos įtakos turėjo: 
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 * žemės nuomos mokesčio 22,2 tūkst. Lt, 

 * nekilnojamojo turto mokesčio 80,8 tūkst. Lt. 

 4. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus  vandens telkinius mokestinė 

nepriemoka Kauno rajono savivaldybės biudžetui 2010-01-01 – 465,0 tūkst. Lt.  

 5. Būtina ieškoti galimybių gerinti žemės nuomos mokesčio surinkimą ir mažinti 

nepriemokas Savivaldybės biudžetui.   

   

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS 

 

 Kauno rajono savivaldybės taryba 2009-12-30 sprendimu Nr. TS-486 patvirtino patikslintą 

Savivaldybės biudžeto išlaidų planą 163910,7 tūkst. Lt, o Savivaldybės biudžeto įvykdymo 2009 m. 

gruodžio 31 d. ataskaitoje (Forma Nr. 1-sav.-metinė) patikslintas ataskaitinio laikotarpio išlaidų 

planas parodytas 164287,2 tūkst. Lt arba išlaidų planas parodytas 376,5 tūkst. Lt  didesnis. 

 Pagal Savivaldybės biudžeto 2009 m. įvykdymo ataskaitą (Forma Nr. 1-sav.-metinė) 

patikslintas išlaidų planas 164278,6 tūkst. Lt, iš tos sumos darbo užmokesčiui skirta               

76857,7  tūkst. Lt, prekių ir paslaugų naudojimui – 80340,2 tūkst. Lt, sandoriams – 7080,7 tūkst. Lt.

 Panaudota biudžeto asignavimų 148595,6 tūkst. Lt, įvykdyta 90,5 proc. planuotų išlaidų, iš 

tos sumos darbo užmokesčiui 75737,2 tūkst. Lt  arba 51,0 proc.; socialinio draudimo įmokoms   

23489,8  tūkst. Lt arba 15,8 proc.; prekių ir paslaugų naudojimui  17820,7 tūkst. Lt arba 12,0  proc.; 

paskolų gražinimui 5142,9 tūkst. Lt arba 3,4 proc.; sandoriams 5616,1 tūkst. Lt arba 3,8 proc.; 

kitoms išlaidoms, t. y. turto, subsidijoms, dotacijoms, socialinėms išmokoms, kitoms išlaidoms,        

20788,9 tūkst. Lt arba 14,0 proc. Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos 

planuotos   8,5 tūkst. Lt, įvykdyta 39,6 tūkst. Lt. 

  Iš viso išmokų  planas 164287,2 tūkst. Lt, įvykdyta 148635,2 tūkst. Lt (90,5 proc.). Pajamos 

viršija išlaidas 2638,5 tūkst. Lt (pajamos 151273,7 tūkst. Lt – išlaidos 148635,2 tūkst. Lt). 

 Detalus išlaidų pasiskirstymas pagal ekonominę klasifikaciją pateiktas 2 grafike. 
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2 grafikas. 2009 m. išlaidų pasiskirstymas pagal ekonominę 
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 Neįvykdytas patikslintas asignavimų planas 9,5 proc. arba  15683,0 tūkst. Lt, tarp jų:  

Funkcinės 
klasifikacijos kodas 

Išlaidos pagal funkcinę 
klasifikaciją 

Nepanaudotas 
asignavimų likutis 
tūkst. Lt 

Nepanaudotas 
asignavimų likutis 
proc. 

01 Bendrosios valstybės 
paslaugos 

3050,5   2,0 

02 Gynyba - - 
03 Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga 
- - 

04 Ekonomika 1333,9 0,9 
05 Aplinkos apsauga 1212,5 0,8 
06 Būstas ir komunalinis 

ūkis 
700,2   0,5 

07 Sveikatos apsauga 31,7 - 
08 Poilsis kultūra ir 

religija 
474,3  0,3 

09 Švietimas 7145,0 4,8 
10 Socialinė apsauga 1734,9  0,2 
Iš viso nepanaudotas 
asignavimų  likutis 

 15683,0  

 Savivaldybės biudžeto panaudojimo rezultatui neigiamos įtakos turėjo patikslinto pajamų 

plano neįvykdymas 13013,5  tūkst. Lt.  

 Pagal Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybinio biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2008, Nr. 149-6020) 2 straipsnio 3 punktą 

Administracija valstybės biudžetui turėjo grąžinti (įskaitant 2008 m. valstybės biudžetui faktiškai 

negrąžintą bendrosios dotacijos kompensaciją ir po patikslinimo)11014,7 tūkst. Lt bendrosios 

dotacijos kompensacijos. 
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  Patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata 8618,4 tūkst. Lt, kasinių išlaidų padaryta         

8548,1 tūkst. Lt. 2009-12-31 liko negrąžinta į valstybės biudžetą 2466,6 tūkst. Lt bendrosios 

dotacijos kompensacijos. 

 Savivaldybės biudžeto išlaidos (kasinės) 2008 m. buvo 160369,7 tūkst. Lt,  2009 m. – 

148635,2 tūkst. Lt. Per vienerius metus Savivaldybės biudžeto išlaidos (kasinės) sumažėjo 7,3 proc. 

arba 11734,5  tūkst. Lt.  

 Kai kurių Savivaldybės biudžeto išlaidų pagal funkcinę klasifikaciją  polinkis didėti išliko. 

Kauno rajono savivaldybės Švietimo įstaigų išlaidos 2007 m. buvo 65466,3 tūkst. Lt, 2008 m. – 

81668,7 tūkst. Lt, 2009 m. –  87092,5 tūkst. Lt. Švietimo įstaigų išlaidos per trejus metus padidėjo 

33,0 proc. arba 21626,2 tūkst. Lt. Kauno rajono savivaldybės Socialinės apsaugos išlaidos 2007 m. 

buvo 10294,1 tūkst. Lt,  2008 m. – 14888,2 tūkst. Lt, 2009 m. – 16106,4 tūkst. Lt. Socialinės 

apsaugos išlaidos per trejus metus padidėjo 56,5 proc. arba 5812,3 tūkst. Lt. 

 Pagal pateiktus Biudžeto ir finansų skyriaus biudžeto išlaidų apskaitos duomenis: Biudžeto 

lėšų likutis Ūkio banke 2009-12-31 buvo – 967,4 tūkst. Lt, DnB NORD banke – 26,7 tūkst. Lt. Po 

2010-01-01 gauta įplaukų 1820,2 tūkst. Lt. Asignavimų valdytojai 2009 m. nepanaudojo ir grąžino į 

Savivaldybės biudžetą pasibaigus finansiniams metams: 

  * Savivaldybės biudžeto lėšų 7,1 tūkst. Lt, tarp jų: Kultūros, švietimo ir sporto skyrius     

4,3 tūkst. Lt, Administracija 0,2 tūkst. Lt, Lapių  seniūnija 0,4  tūkst. Lt, Kauno rajono turizmo 

informacijos centras 2,2 tūkst. Lt, 

 *  Spec. programos lėšų 17,1 tūkst. Lt, tarp jų: Lapių seniūnija 4,4 tūkst. Lt, Raudondvario 

seniūnija 12,5 tūkst. Lt, Batniavos seniūnija 0,2 tūkst. Lt.  

  Iš viso lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2838,5 tūkst. Lt. 

 Kapitalo investicijoms finansuoti 2009 m. buvo skirta 4582,0 tūkst. Lt, po patikslinimo – 

3306,0 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų ir panaudota 3276,0 tūkst. Lt: 

 * melioracijai –  658,0 tūkst. Lt; 

 * Kauno rajono viešosios bibliotekos pastato  rekonstravimui – 1000,0  tūkst. Lt; 

 * Kauno rajono Batniavos pagrindinės mokyklos naujo priestato statybai, kabinetų ir 

valgyklų įrengimui – 770,0 tūkst. Lt; 

 * Garliavos sporto ir sveikatingumo komplekso Garliavoje, statybai – 250,0 tūkst. Lt; 

 * Kauno rajono Garliavos meno mokyklos rekonstravimui – 300,0 tūkst. Lt; 

 * Kauno rajono savivaldybės Ringaudų pradinės mokyklos rekonstravimui ir išplėtimui – 

298,0 tūkst. Lt; 

 * Domeikavos kultūros centro statybai – 30,0 tūkst. Lt. Liko nepanaudoti. 
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 Duomenys, apie ataskaitinio laikotarpio asignavimų planą ir kasines išlaidas ataskaitoje apie 

valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms finansuoti, panaudojimo pagal asignavimų valdytojus ir 

investicijų projektus 2009 m. gruodžio 31 d. (forma Nr. B-11-metinė), pateikti teisingai. 

 Patikslintas asignavimų planas Savivaldybės biudžeto išlaidų plano valstybinėms 

(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ataskaitoje (forma B-14-metinė) parodytas   

11294,7 tūkst. Lt. 

 Savivaldybės biudžeto išlaidų  plano valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms 

atlikti įvykdymo 2009 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (Forma B-15-metinė) parodyta               

10877,5 tūkst. Lt arba įvykdyta 96,3 proc. t. y. 417,2 tūkst. Lt  mažiau.  

 Savivaldybės biudžeto išlaidų mokinio krepšeliui finansuoti įvykdymo                            

2009 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (Forma Nr. B-13-metinė) planas parodytas 51428,4 tūkst. Lt, 

įvykdyta (kasinės išlaidos) 51398,5 tūkst. Lt arba 99,9 proc. 

 Pasibaigus 2009 finansiniams metams į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą grąžinta 

513,5 tūkst. Lt nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų:  

 * mokinio krepšelio – 29,8 tūkst. Lt, iš tos sumos Babtų gimnazijos 25,7 tūkst. Lt; 

 * socialinei paramai mokiniams – 0,1  tūkst. Lt; 

 * socialinėms paslaugoms – 70,4 tūkst. Lt; 

 * socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti  – 413,2 tūkst. Lt. 

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

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

 Tarnybos nuomone, neįvykdytos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms  

atlikti ir grąžintos nepanaudotos spec. tikslinių dotacijų sumos parodo, kad asignavimų valdytojai 

lėšų poreikį planuoja didesnį negu gali įsisavinti. Babtų gimnazija nepasinaudojo galimybe mokinio 

krepšelio lėšomis padengti kreditinį įsiskolinimą. Šiais veiksmais padarė Kauno rajono 

savivaldybės biudžetui 25,7 tūkst. Lt nuostolį. 

 Kauno rajono savivaldybės Biudžeto ir finansų skyrius vykdo buhalterinę apskaitą, susijusią 

su asignavimų valdytojų finansavimu, Savivaldybės ir valstybės asignavimų panaudojimu, piniginių 

lėšų apskaita banko sąskaitose. Apskaita kompiuterizuota, taikoma programa EKSITONAS. 

 Apibendrinimas  

 1. Neįvykdytas patikslintas asignavimų planas  9,5 proc. arba 15683,0 tūkst. Lt; 

 2. Valstybės biudžetui negrąžinta 2466,6 tūkst. Lt bendrosios dotacijos kompensacijos; 

 3. Grąžinamos į valstybės biudžetą neįvykdytos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) 

funkcijoms atlikti skirtos specialiųjų tikslinių dotacijų sumos parodo, kad lėšų poreikis planuojamas 

didesnis nei galima įsisavinti. Babtų gimnazija nepasinaudojo galimybe mokinio krepšelio lėšomis 
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padengti kreditinį įsiskolinimą. Šiais veiksmais padarė Kauno rajono savivaldybės biudžetui      

25,7 tūkst. Lt nuostolį. 

 4. Kauno rajono savivaldybės taryba 2009-12-30 sprendimu Nr. TS-486 patvirtino 

patikslintą Savivaldybės biudžeto išlaidų planą 163910,7 tūkst. Lt, o  Savivaldybės biudžeto 

įvykdymo 2009 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (Forma Nr. 1-sav.-metinė) patikslintas ataskaitinio 

laikotarpio išlaidų planas parodytas 164287,2 tūkst. Lt arba išlaidų planas 376,5 tūkst. Lt  parodytas 

didesnis. 

   

 SKOLOS 

 

 Kauno rajono savivaldybės debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2009 m. gruodžio 31 d. 

ataskaitos duomenimis (forma Nr. 6-metinė): 

 * Savivaldybės  kreditinis įsiskolinimas 2009 m. gruodžio 31 d. 48818,8 tūkst. Lt, iš tos 

sumos 260041,5 tūkst. Lt Savivaldybės negražintos paskolos,  biudžeto lėšos – 11587,2 tūkst. Lt ir 

11190,1 tūkst. Lt kitų lėšų kreditinis įsiskolinimas, tarp jų: didžiausias kreditinis įsiskolinimas 

10430,2 tūkst. Lt UAB ,,Elgamos šviesa“ už atliktus Kauno rajono savivaldybės seniūnijų gatvių 

apšvietimo renovacijos ir modernizavimo darbus pagal 2008-11-27 sutartį Nr. S-1012. Pagal 

sutarties 5.1. punktą numatoma pradėti mokėjimą nuo 2011 m. gruodžio mėnesio per dvylika 

mėnesių lygiomis dalimis; 45,4 tūkst. Lt  –  švietimo įstaigų tėvų lėšos;  467,8 tūkst. Lt –          

UAB ,,Inžinieriniai tinklai“ už atliktus vandens tvarkymo darbus Šlienavoje ir Neveronyse, lėšos 

apmokėjimui bus skiriamos iš 2010 m. ilgalaikės paskolos.  

 Biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas keitėsi nuo 9512,0 tūkst. Lt 2007-12-31,            

11304,3 tūkst. Lt 2008-12-31 iki 11587,2 tūkst. Lt 2009-12-31. Kreditinis įsiskolinimas 2008-12-31 

palyginti su 2009-12-31 pasikeitė nežymiai. 

 Biudžeto lėšų  kreditinio įsiskolinimo dinamika 2007-2009 m. pateikta 3 grafike. 
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 Asignavimų valdytojų biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2009-12-31 sudarė          

11587,2 tūkst. Lt arba 282,9 tūkst. Lt daugiau negu 2008-12-31. Kreditinio įsiskolinimo struktūra: 

37,3 proc. kreditinių skolų  (4322,5 tūkst. Lt) Savivaldybės biudžetinių įstaigų įsiskolinimas 

tiekėjams už prekes ir paslaugas, 17,0 proc. darbo užmokestis ir socialinis draudimas             

(1974,3 tūkst. Lt), 27,9 proc. subsidijos gaminiams ir gamybai (3227,0 tūkst. Lt subsidijos už  

nuostolingus reisus), 5,0 proc. socialinės išmokos (574,5 tūkst. Lt), 4,4 proc. pervedamos lėšos 

kapitalui formuoti UAB ,,Gabuva“ ir ,,Giraitės vandenys“ (512,5 tūkst. Lt), 7,9 proc. materialiojo ir 

nematerialiojo turto kūrimo išlaidos (916,0 tūkst. Lt), 0,5 proc. Savivaldybės sumokėtos palūkanos 

(60,4 tūkst. Lt). 

 Biudžeto lėšų kreditinės skolos, trunkančios ilgiau kaip 45 dienas, sudarė 2009-12-31 

7243,1 tūkst. arba 3594,4 tūkst. Lt daugiau negu 2008-12-31 (3648,7 tūkst. Lt). Didžiausi pradelsti 

biudžeto lėšų kreditiniai įsiskolinimai 2009-12-31 liko Kelių ir transporto skyriuje –           

2914,6 tūkst. Lt už nuostolingą visuomenei būtiną keleivių pavėžėjimą, Kultūros, švietimo ir sporto 

skyriuje – 2557,1 tūkst. Lt,  Statybos ir komunalinio ūkio skyriuje – 1045,7 tūkst. Lt.  

 Biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas už nuostolingą visuomenei būtiną keleivių 

pavėžėjimą,  2009-12-31 palyginti su 2008-12-31 smarkiai padidėjo – 1197,3 tūkst. Lt, kitų 

asignavimų valdytojų kreditinis įsiskolinimas sumažėjo. 

 Biudžeto lėšų debetinis įsiskolinimas 2009-12-31 479,4 tūkst. Lt arba 88,7 tūkst. Lt daugiau  

negu 2008-12-31 (390,7 tūkst. Lt). 

 Didžiausios debetinės skolos biudžetui 2009 m. gruodžio 31 d. yra Savivaldybės 

administracijos 34,5 proc. arba 165,3 tūkst. Lt (debetinį įsiskolinimą sudaro įvairių įmonių skolos 

už komunalines paslaugas, t. y. šildymą, elektros energiją, vandens tiekimą, patalpų nuomą). 

Garliavos meno mokyklos debetinis įsiskolinimas sudaro 8,5 proc. arba  41,0 tūkst. Lt. Mokykla 

apmokėjo avansu UAB ,Petrum“ už koncertinį rojalį 60 tūkst. Lt ir ilgalaikio turto negavo. 

Seniūnijų debetinis įsiskolinimas sudaro 12,6 proc. arba 60,5 tūkst. Lt (debetinis įsiskolinimas už 

butų nuomą ir komunalines paslaugas, t. y. šildymą, elektrą, vandens tiekimą). Kultūros švietimo ir 

sporto skyriaus 16,0 proc. arba 76,3 tūkst. Lt (debetinį įsiskolinimą sudaro įvairių įmonių skolos už 

komunalines paslaugas, t. y. šildymą, elektros energiją, vandens tiekimą).  Mokyklų ir švietimo 

centro 20,8 proc. arba 99,7 tūkst. Lt (debetinį įsiskolinimą sudaro įvairių įmonių skolos už 

komunalines paslaugas, t. y. šildymą, elektros energiją, vandens tiekimą). Kiti debitoriai 7,6 proc. 

arba 39,2 tūkst. Lt sumokėtos ilgalaikės paskolos palūkanos. 

 Ilgalaikių paskolų suma 2009-12-31 (26041,5 tūkst. Lt) palyginti su 2008-12-31      

(24673,7 tūkst. Lt) padidėjo  5,7 proc. arba 1367,8 tūkst. Lt.  
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 Ilgalaikės paskolos 2007-2009 m. turi polinkį didėti, t. y.  nuo 22373,5 tūkst. Lt 2007-12-31, 

24673,7 tūkst. Lt 2008-12-31 iki 26041,5 tūkst. Lt 2009-12-31. Ilgalaikės paskolos per trejus metus 

išaugo 16,4 proc. arba 3668,0 tūkst. Lt. 

 Ilgalaikių paskolų kitimas 2007-2009 m. parodytas 4 grafike.  
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 Grąžinta per 2009 m. paskolų 5142,9 tūkst. Lt, tarp jų Finansų ministerijai trumpalaikė 

paskola 1177,0 tūkst. Lt; ilgalaikių – 3965,9 tūkst. Lt. 

 2009 m. paimta 6510,7 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų. Ilgalaikis kreditas panaudotas: 

 * apyvartinių lėšų stygiui padengti kreditiniam įsiskolinimui mokėti 3000,0 tūkst. Lt; 

 * Garliavos J. Lukšos gimnazijos rekonstravimui ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 

projektui, Šilumos ūkio renovavimo programos įgyvendinimui, Batniavos pagrindinės mokyklos 

priestato techninio projekto parengimui, projekto techninei ekspertizei, statybos darbams, Kauno 

rajono savivaldybės nekilnojamojo turto programos įgyvendinimui, Nemuno aukštupio baseino 

investicinei programai, Savivaldybės administracijos kompiuterinei įrangai atnaujinti, Panevėžiuko 

užtvankai rekonstruoti, Raudondvario gatvių rekonstrukcijos, statybos darbų techniniams 

projektams rengti, Naujų investicinių projektų rengimui, Turizmo infrastruktūros plėtrai, Kauno 

rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimui, Daugiabučių namų 

modernizavimo programos įgyvendinimui, Kačerginės bendrajam planui ir Domeikavos detaliajam 

parengti, Mobiliųjų prieplaukų (Raudondvario ir Kulautuvos) statybai plėtojant Nemuno turistinę 

trasą, Kauno rajono bendrojo plano rengimui, Regioninės programos plėtros įgyvendinimui –              

3458,4 tūkst. Lt; 
 * kapinių inventorizavimui ir teisinei registracijai – 52,3 tūkst. Lt. 

 Savivaldybė 2009-12-31 turėjo šešias galiojančias ilgalaikių paskolų sutartis, kurių 

negrąžintas likutis 26041,5 tūkst. Lt, tarp jų: 

 * UAB NORDEA bankui – 7764,1 tūkst.Lt; 

 *  DnB NORD bankui – 3000,0 tūkst. Lt; 
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 * AB SEB bankui –8676,9 tūkst. Lt; 

 * AB Ūkio bankui –  4653,3 tūkst. Lt (2 sutartys); 

 * AB Danske bankui – 1947,2 tūkst. Lt. 

 Finansinės atskaitomybės formų duomenys, Formoje Nr.3-sav.-metinė ,,Kauno rajono 

savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų 2009 m. gruodžio 31 d. 

ataskaita“, Formoje Nr. 4-sav.-metinė, ,,Kauno rajono savivaldybės ilgalaikių paskolų panaudojimo 

2009 m. gruodžio 31 d. ataskaita“, reikšmingais atžvilgiais rodo teisingą Savivaldybės ilgalaikių 

paskolų būklę. 

 Savivaldybė skolinimosi limitų, nustatytų Lietuvos Respublikos 2009 m. valstybės biudžeto 

ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 9 straipsniu, neviršijo. 

 Limitų laikymasis išnagrinėtas 2009-06-16 ataskaitoje Nr. 2-39, rengiant 2009-06-16 išvadą          

Nr. 2-40 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių vertinimo“ (3000,0 

tūkst. Lt apyvartinių lėšų stygiui dengti). Savivaldybės taryba 2009-06-25 sprendimu Nr. TS-245 

leido Savivaldybės administracijai imti iki 3000,0 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą ir šio sprendimo priedu 

šią sumą paskirstė asignavimų valdytojams. 

  Parengta Kauno rajono savivaldybės tarybai 2009-11-16 išvada Nr. 2-60 „Dėl Kauno rajono 

savivaldybės ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių vertinimo“ (iki 12000,0 tūkst. Lt pradėtoms 

ilgalaikėms investicinėms programoms įgyvendinti, išdėstant ilgalaikės paskolos ėmimą per 

kelerius metus pagal pradėtų ilgalaikių investicinių programų įgyvendinimo eigą). Savivaldybės 

taryba 2009-11-19 sprendimu Nr. TS-448 leido Savivaldybės administracijai imti 12000,0 tūkst. Lt 

ilgalaikę paskolą Kauno rajono savivaldybės investiciniams projektams, kurių sąrašą patvirtina 

Taryba, finansuoti tik esant teigiamai Savivaldybės kontrolieriaus išvadai. Paskolos grąžinimo 

termino pradžia ne anksčiau kaip 2014 m.  

 
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS VERTINIMAS 

 

Savivaldybės metinės ataskaitos duomenys suvedami iš Savivaldybės  asignavimų 

valdytojų pateiktų metinių finansinių ataskaitų duomenų. 

Savivaldybės 2009 m. biudžeto vykdymo vertinimui atlikti, buvo audituojami 

Savivaldybės biudžeto finansinės atskaitomybės dokumentai. 

Kauno rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto sąmatos ir įvykdymo ataskaitos           

(Forma Nr. 1-sav.- metinė, Nr. 2-metinė), skolinių įsipareigojimų, ilgalaikių paskolų panaudojimo  

už 2009 m. ataskaita (Forma Nr. 3 sav.-metinė, Nr. 4 sav.-metinė) ir 2009 m. Savivaldybės 

suvestinė debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita (Forma Nr. 6-metinė) parengtos Finansų 

ministerijos nustatytais terminais. 

Visi išvardyti dokumentai užpildyti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. 

gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-413 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. vasario 6 d. 
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įsakymu Nr. 1K-048 redakcija) ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. gruodžio 20 d. 

įsakymu Nr. 1K-421 patvirtintose formose, pasirašyti, duomenys pateikti tūkstančiais litų. 

 Asignavimų valdytojai kartu su metine finansine atskaitomybe Biudžeto ir finansų skyriui 

pateikė ir Išlaidų sąmatų vykdymo 2010 m. sausio 1 d. balansus. Konsoliduotas (suvestinis) 

Savivaldybės Išlaidų sąmatų vykdymo 2010 m. sausio 1d. balansas vertinimo metu nebuvo 

rengiamas.   

 Babtų gimnazijos 2009 m. finansinis auditas 

 Gimnazija nesilaiko Kauno rajono tarybos 2003-12-23 sprendimu Nr. 129 patvirtintos 

Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos reikalavimų, nepateikė kai kurių 

finansinės atskaitomybės ataskaitų.  

2009 m. Babtų gimnazijai Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta     

2722,1 tūkst. Lt biudžeto išlaidų, iš jų mokinio krepšelio lėšos – 2007,8 tūkst. Lt, Savivaldybės 

biudžeto lėšos – 696,3 tūkst. Lt, specialiųjų programų lėšos – 18 tūkst. Lt. 

Mokinio krepšelio gautos visos planuotos lėšos 2007,8 tūkst. Lt, faktinės išlaidos sudarė 

1940,5 tūkst. Lt, t.y. 67,3 tūkst. Lt mažiau negu planuota. Kasinių išlaidų padaryta 1982,1 tūkst. Lt, 

t.y. 41,6 tūkst. Lt daugiau negu faktinių. 41,6 tūkst. Lt krepšelio lėšų panaudojo aplinkos programos 

socialinio draudimo įmokoms sumokėti. Gimnazija nesilaikė Tarybos nustatytos tvarkos 

reikalavimų, į Tarybą dėl mokinio krepšelio lėšų perkėlimo į aplinkos lėšas nesikreipė. Lietuvos 

Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymo 4 str. nustato, kad nepanaudotos mokinio krepšelio lėšos gali būti naudojamos mokymo 

reikmių įsiskolinimams dengti. 

Gimnazija nesilaikė Kauno rajono tarybos 2003-12-23 sprendimu Nr. 129 patvirtintos 

Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos 9.7 p. reikalavimo: metams 

pasibaigus, nepanaudotą asignavimų likutį grąžinti į Savivaldybės biudžetą iki sausio 7 dienos. 

Mokinio krepšelio lėšų nepanaudotą likutį 25,7 tūkst. Lt į Savivaldybės biudžeto sąskaitą pervedė  

tik 2010-01-15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimu Nr. 543 

patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo 

taisyklių 59 p. reikalavimu, metų pabaigoje likusios nepanaudotos tikslinės paskirties lėšos 

grąžinamos į valstybės biudžetą – pervedamos iš savivaldybių biudžetų sąskaitų į Valstybės iždo 

sąskaitą ne vėliau kaip iki sausio 10 dienos.   

Biudžeto ir finansų skyrius Babtų gimnazijos nepanaudotas mokinio krepšelio lėšas        

25,7 tūkst. Lt grąžino į valstybės biudžetą 2010-01-18. 

Darytina išvada, kad Gimnazija nepasinaudojo galimybe mokinio krepšelio lėšomis padengti 

kreditinį įsiskolinimą. Šiais veiksmais padarė Kauno rajono savivaldybės biudžetui 25,7 tūkst. Lt 

nuostolį. 
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 Po atlikto 2008 m. finansinio audito, atsižvelgdamas į rekomendacijas, gimnazijos 

direktorius žadėjo atlikti neeilinę turto inventorizaciją, kurios taip ir neatliko. Už 2009 m. 

inventorizacija atlikta nepilnai, nesilaikant Inventorizacijos taisyklių. Turto ir įsipareigojimų  

duomenys inventorizacijos duomenimis nepatvirtinti. Ant turto objektų nėra inventorinių numerių. 

Gimnazijos priestato statyba ir senojo pastato rekonstrukcija baigta. Pastatas pripažintas 

tinkamu naudoti 2007-08-31 aktu. Statybos, rekonstrukcijos ir įgyto materialaus turto vertė     

9168,3 tūkst. Lt. Pastatas eksploatuojamas, tačiau iki šiol Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, per 

kurį buvo vykdomos apskaitos operacijos, statybų vertės gimnazijai neperdavė. Pastato vertė 

nepadidinta.  

Gimnazija Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2009-12-31 ataskaitoje (forma Nr. 6-metinė) 

pateikė neteisingus duomenis, t.y. bendrą kreditinio įsiskolinimo sumą parodė 38,9 tūkst. Lt per 

mažą, iš jų biudžeto lėšų kreditinį įsiskolinimą 15,2 tūkst. Lt per mažą. Ataskaitoje neparodė        

5,4 tūkst. Lt debetinio įsiskolinimo, iš jų 0,5 tūkst. Lt biudžeto lėšų. 

 Gimnazijos direktorius dėl dalies audito metu nustatytų klaidų, pažeidimų bei neatitikimų 

informuotas 2009-12-28 raštu Nr. 4-117.  

 Zapyškio pagrindinės mokyklos 2009 m. finansinis auditas 

 Zapyškio pagrindinės mokyklos nuostatai struktūra ir turiniu neatitinka Švietimo ir mokslo 

ministro 2004-07-16 įsakymu Nr. ISAK-1162 patvirtintų Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių 

mokyklų nuostatams galiojančios redakcijos. Nuostatuose nenurodytas Zapyškio pagrindinės 

mokyklos Altoniškių skyrius. Mokykla faktiškai vykdo mokinių ir mokyklos darbuotojų maitinimą, 

mokinių pavėžėjimą, žmonių sveikatos priežiūrą, tačiau nuostatuose nenumatytas šių paslaugų 

teikimas. Savivaldybės taryba nėra nustačiusi tarifų (įkainių) darbuotojų maitinimui. 

 Mokykla finansuojama iš Savivaldybės biudžeto: skiriamas finansavimas mokyklos 

aplinkai, valstybinėms funkcijoms (mokinio krepšeliui), taip pat kasmet skiriamos lėšos mokinių 

pavėžėjimui, nemokamam maitinimui. Mokykla turi specialiosios programos lėšų, gauna paramos 

lėšų.   

 Mokyklai 2009 m. patvirtinta 1269,5 tūkst. Lt asignavimų. Tarp jų 297,7 tūkst. Lt aplinkos 

lėšos, 969,6 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšos ir 2,2 tūkst. Lt specialiosios programos lėšos. 

 Mokyklos apskaitą tvarko Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija. 

 Mokyklos Altoniškių skyriuje  0,5 etato kūrimo neužimta. Katilinė kūrenama skystu kuru. 

 Pagalbinio personalo darbo grafike maisto produktų tiekėjai nurodyta dirbti 0,75 etato. Etatų 

sąraše tokia etatinė pareigybė nepatvirtinta. Su pagalbine virtuvės darbininke pasirašyta atskira 

terminuota darbo sutartis mokslo metams tiekti maisto produktus, tabelyje dirbtos valandos 

nepažymėtos. Darbo užmokestis už maisto produktų tiekimą Altoniškių skyriaus mokiniams 

skaičiuojamas kaip priedas prie pagrindinio atlyginimo. 
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 Muniškių senelių namų 2009 m. finansinis auditas 

 Senelių namai iš viso  gavo 1441,7 tūkst. Lt asignavimų, tai yra 92,0 proc. patvirtintų 

biudžeto išlaidų sąmatoje 1566,7 tūkst. Lt. 

 SBĮ Muniškių senelių namams 2009 m., įskaitant patikslinimus, buvo patvirtinta           

476,6 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto asignavimų, gauta 395,5 tūkst. Lt, padaryta kasinių išlaidų – 

395,5 tūkst. Lt, faktinių išlaidų – 395,6 tūkst. Lt. Faktinių išlaidų buvo 0,1 tūkst. Lt daugiau negu 

kasinių, kadangi bendrosioms paslaugoms nurašyta atsargų iš likučio sandėlyje.  

 2009 m. SBĮ Muniškių senelių namų kasinės Savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikei 

socialinei globai sudarė 371,2 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokestis 280,7 tūkst. Lt. Savivaldybės 

biudžeto lėšų vienam seneliui per mėnesį teko 491,0 Lt. Kasinės savivaldybės biudžeto lėšų 

bendrosioms paslaugoms sudarė 24,3 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokestis 13,6 tūkst. Lt. 

 2009 m. spec. programos lėšų finansavimas buvo nepakankamas. Spec. programos lėšų 

asignavimų planas 2009 m. sudarė 658,1 tūkst. Lt, surinkta spec. programos lėšų 646,1 tūkst. Lt, 

gauta spec. programos lėšų asignavimų 614,3 tūkst. Lt, todėl 2010 m. sausio 1 d. liko kreditinis 

įsiskolinimas 21,4 tūkst. Lt, iš jų už elektros energiją – 3,3 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokoms 

– 6,2 tūkst. Lt, ilgalaikio turto įsigijimui – 11,9 tūkst. Lt. 

 Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau 

–  SAARS ) 2009 m. skirtų lėšų panaudojimo tikrinimas 

 SAARS programos nepanaudotas likutis 2008-12-31 479,3 tūkst. Lt, 2009 m. pajamų 

sąmata 1426,0 tūkst. Lt ir išlaidų sąmata 1905,3 tūkst. Lt.  Faktiškai  SAARS programos priemonių 

vykdymas ir lėšų panaudojimas 2009 m. įvykdytas: nepanaudotų lėšų 2008-12-31 likutis            

479,3 tūkst. Lt, gauta pajamų 782,1 tūkst. Lt, padaryta išlaidų 1030,8 tūkst. Lt, 2009-12-31 lėšų 

likutis 230,6 tūkst. Lt. Patikrinus nustatyta, kad SAARS programos lėšos panaudotos pagal jų 

tikslinę paskirtį. Teiktos rekomendacijos veiklai gerinti. Informacija apie rekomendacijų 

įgyvendinimą pateikta. 

 Gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2009 m. lėšų panaudojimo tikrinimas 

 Fondo likutis 2008-12-31 – 35,2 tūkst. Lt. Fondas 2009 m. planavo gauti pajamų            

70,0 tūkst. Lt, tarp jų Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kaupiamoji dalis       

40,0 tūkst. Lt ir kitos gautos lėšos (už privatizuotas Savivaldybės gyvenamąsias patalpas ir 

pagalbinio ūkio paskirties pastatus) 30,0 tūkst. Lt. Fondas gavo pajamų 77,2 tūkst. Lt, t. y.            

7,2 tūkst. Lt daugiau nuomos mokesčio kaupiamosios dalies negu buvo planuota gauti. Pajamų ir 

išlaidų sąmata šia suma nebuvo tikslinta. Padaryta išlaidų 90,5 tūkst. Lt. Lėšų likutis 2009-12-31 

21,9 tūkst. Lt. Teikta  rekomendacija fondo veiklai gerinti. 
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 Kauno rajono savivaldybės administracijos seniūnijų ribotos apimties auditas 

 Įvertintas priskirtų seniūnijoms tarnybinių automobilių naudojimas ir parengta tikrinimo 

ataskaita. 

 Teiktos rekomendacijas veiklai gerinti. Rekomendacijos įgyvendintos. 

 Savivaldybės taryba 2009-04-02 sprendimu Nr. TS-151 patvirtino Kauno rajono 

savivaldybės institucijų ir įstaigų, išlaikomų iš Savivaldybės biudžeto, tarnybinių automobilių 

naudojimo taisykles.  

 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymais nustatė Savivaldybei 

priklausančių automobilių naudotojus, kuro normas, didžiausią automobilio ridą, automobilius 

prižiūrinčius asmenis ir automobilių saugojimo vietą, ridos apskaičiavimo metodiką. 

 Pripažintų visuomenei būtinų pagal vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo 

maršrutų sąrašą nuostolių kompensavimo iš savivaldybės biudžeto pagrįstumo ir teisėtumo 

tikrinimas 

 Savivaldybės administracijai teiktos rekomendacijos veiklai  gerinti. 

 Šis tikrinimas apsvarstytas Kontrolės komitete. Kontrolės komitetas nurodė iki 2010-03-01 

įvykdyti Tarnybos rekomendacijas ir parengti Nuostolių kompensavimo tvarką ir šią tvarką teikti 

Savivaldybės tarybai tvirtinti. Savivaldybės taryba šią Tvarką patvirtino. 

 Domeikavos kultūros centro statybai skirtų lėšų panaudojimo tikrinimas 

 Pagal Savivaldybės tarybos opozicinės frakcijos ,,Už Kauno rajoną“ seniūno A. Žandaro 

prašymą atliktas Domeikavos kultūros centro statybai skirtų lėšų panaudojimo tikrinimas.

 Savivaldybės administracijai teiktos rekomendacijas veiklai gerinti. Šis tikrinimas buvo 

apsvarstytas Kontrolės komitete. 

 Pagal Lietuvos Respublikos ministro pirmininko 2009-09-24 pavedimą Nr. 61-5748 ir 

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje 2009-10-06 prašymą Nr. 10-332 

 Tarnyba įvertino Kauno rajono savivaldybės skolinimosi limitų būklę 2009-10-01, atliko 

prognozę 2009-12-31, atsižvelgdama į 2009 m. Savivaldybės biudžeto būklę. Įvertino Savivaldybės 

veiksmus, ieškant vidinių Savivaldybės biudžeto pajamų didinimo rezervų ES paramos lėšomis 

finansuojamų būtiniausių projektų bendram finansavimui užtikrinti, parengė ataskaitą ir pateikė 

Kauno apskrities Vyriausybės atstovui. 

 Kulautuvos vidurinės mokyklos darbuotojų laiško tikrinimas 

 Pagal Kulautuvos vidurinės mokyklos darbuotojų anoniminį laišką, atliktas Kulautuvos 

vidurinei mokyklai skirtų asignavimų mokykliniam autobusui panaudojimo pagal programos 

sąmatą tikrinimas, ištirti kiti pateikti klausimai ir pateikta išvada. 
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 Kačerginės seniūnijos ribotos apimties auditas 

 Pagal Kačerginės seniūnijos gyventojo prašymą, atliktas Kačerginės seniūnijos ribotos 

apimties auditas. Savivaldybės administracijai  teiktos rekomendacijas veiklai gerinti. 

 Ilgalaikės paskolos 2009 m. ėmimo apyvartinių lėšų stygiui dengti galimybių 

vertinimas  

 Tarnyba išnagrinėjo skolinimosi limitų laikymąsi, parengė ataskaitą ir pateikė išvadą ,,Dėl 

Kauno rajono savivaldybės ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių vertinimo“ iki 3000,0 tūkst. Lt 

apyvartinių lėšų stygiui dengti. Savivaldybės taryba 2009-06-25 sprendimu Nr. TS-245 leido 

Savivaldybės administracijai imti iki 3000,0 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą ir šio sprendimo priedu šią 

sumą paskirstė asignavimų valdytojams. 

 Veiksmų planas 

 Tarnyba, atsižvelgdama į Kauno rajono savivaldybėje susidariusią finansinę situaciją, kuri 

buvo aptarta pasitarime pas Savivaldybės merą, parengė 2009 m. Veiksmų planą ir teikė Kauno 

rajono savivaldybės merui. Tarnybos žiniomis Veiksmų planas įgyvendintas: 

 Savivaldybės taryba 2009-11-19 sprendimu Nr.TS-249 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės 

negyvenamųjų patalpų trumpalaikės nuomos ne konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

patvirtino Kauno rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų  trumpalaikės nuomos ne konkurso 

būdu tvarkos aprašą; 

 Savivaldybės taryba peržiūrėjo ir patvirtino 2009-06-25 sprendimu Nr. TS-254 ,,Dėl 

mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą nustatymo ir mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą 

mokėjimo Kauno rajono Garliavos meno mokykloje, Kauno rajono Dziudo ir jojimo sporto bei 

Kauno rajono sporto mokyklose tvarkos aprašų patvirtinimo“ nustatė mokestį už mokinių 

neformalųjį švietimą mokėjimo Kauno rajono Garliavos meno mokykloje, Kauno rajono Dziudo ir 

jojimo sporto bei Kauno rajono sporto mokyklose tvarkos aprašus;   

 Savivaldybės taryba sumažino įsteigtų fondų veiklai 2009 m. skirtus asignavimus ir kita. 

 Kiti tikrinimai  

 Tarnyba 2009 m. pagal Tarnybos veiklos planą atliko ir kitus tikrinimus, kurie nėra 

tiesiogiai  susiję su Savivaldybės biudžeto vykdymu.  

 Kauno rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2009 m. panaudojimo tikrinimas 

 Fondas per 2009 m. gavo pajamų 148,7 tūkst. Lt, arba 67,6 proc. planuotų pajamų. Su       

2008-12-31 likučiu 0,01 tūkst. Lt 2009 m. pajamos sudarė 148,8 tūkst. Skirta ir panaudota          

36,5 tūkst. Lt. Fondo likutis 2009-12-31 112,3 tūkst. Lt. 
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 Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo tikrinimas 

 2009 m. programai skirta 3374,2 tūkst. Lt, gauta 2321,3 tūkst. Lt. Pajamų planas įvykdytas 

68,8 proc., t. y. negauta 1051,2 tūkst. Lt. 2009-12-31 iš viso atlikta darbų už 3372,5 tūkst. Lt.    

2010-02-17 gautas visas 2009 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimas ir atsiskaityta 

su rangovais. Pateikta Išvada Kelių direkcijai prie Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos. 

 Pastebėjimai 

 Pagal asignavimų valdytojų pateiktus balansus konsoliduotas (suvestinis) balansas Biudžeto 

ir finansų skyriuje nebuvo rengiamas. 

  

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO APSKAITA IR VIDAUS KONTROLĖ 

 

Pagal Valstybinio audito reikalavimus, finansinio audito metu turi būti ištirta audituojamo 

subjekto veikla, apskaitos sistema ir vidaus kontrolė. Vidaus kontrolė vertinama dviem etapais: 

susipažįstama su vidaus kontrolės aplinka ir kontrolės procedūromis ir nustatoma, ar kontrolės 

procedūros yra veiksmingos ir veikia nuosekliai per visą audituojamą laikotarpį.  

Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5540) 4 straipsnio 2 dalimi 

viešojo juridinio asmens vadovui nustatyta pareiga sukurti ir prižiūrėti finansų kontrolės veikimą, 

patvirtinti viešojo juridinio asmens finansų kontrolės taisykles. Finansų kontrolės, kaip vidaus 

kontrolės sistemos dalis, tikslas – užtikrinti, kad valstybės ir savivaldybių finansinio turto valdymas, 

naudojimas, apsauga bei disponavimas juo, viešojo juridinio asmens sutartiniai įsipareigojimai 

tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimumo finansų valdymo principus. 

Kontrolės ir audito tarnyba atlikdama finansinius auditus susipažino su audituojamų 

subjektų vidaus kontrolės aplinka ir kontrolės procedūromis Biudžeto srityje, vertino šių kontrolės 

procedūrų veiksmingumą ir nuoseklumą per visą audituojamą laikotarpį. Vidaus kontrolės 

procedūros – audituojamo subjekto parengtos taisyklės ir normos, kurios privalo užkirsti kelią 

klaidoms ir apgaulėms, jas surasti ir ištaisyti bei užtikrinti,  kad subjekto tikslai bus pasiekti. 

Savivaldybės administracijoje finansų kontrolės taisyklės patvirtintos Administracijos 

direktoriaus 2007 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. ĮS-1323 (patikslintos) reglamentuoja finansų 

kontrolės organizavimą Kauno rajono savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės administracijos 

valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių finansų kontrolę pareigas ir atsakomybę. Taisyklės 

numato kiekvienam darbuotojui kontrolės sistemoje priskirtą darbo dalį, kontrolės metodus ir 

procedūras, kuriais naudojantis būtų siekiama įgyvendinti viešojo juridinio asmens uždavinius ir 

tikslus. 

Apibendrinę atliktų finansinių auditų  pagal vidaus kontrolės Biudžeto lygmens  duomenis 

nustatėme, kad ne visada buvo tinkamai prižiūrimas finansų kontrolės veikimas.  
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

 Iš atliktų 2009 m. auditų, kontrolės funkcijų (tikrinimų) parengta rekomendacijų 

įgyvendinimo apžvalga, nustatyta, kad 2009 m. teiktos iš viso 125 rekomendacijos, apie 

rekomendacijų įgyvendinimą informacija pateikta, iš jų: 4 rekomendacijų įgyvendinimo terminas 

Administracijos raštišku prašymu buvo pratęstas. Rekomendacijos vykdomos, tačiau dažnokai 

Administracija pamiršta Savivaldybės kontrolieriui nustatytu terminu pateikti raštišką informaciją  

apie rekomendacijų įvykdymą. 

 Rekomendacijos 

 Savivaldybės administracijos direktoriui 

 1. Spręsti Zapyškio pagrindinės mokyklos Altoniškių skyriui maisto produktų tiekimo 

klausimą.  

 2. Pakartotinai. Įpareigoti Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrių parengti 

patikslintą Biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką. 

 3. Informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą  kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolieriui raštu pateikti iki 2010-07-30. Nesant galimybės rekomendacijų 

įgyvendinti nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo, įvardijant priežastis. 

 

Savivaldybės kontrolierė        Vida Marta Kruopienė 


