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 1. Vertinome Kauno rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto įvykdymo finansinės 

atskaitomybės ataskaitų, Savivaldybės lėšų naudojimo ir disponavimo jomis teisėtumą ir jų 

naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams per 2009 m. Savivaldybės administracijos 

direktorius atsakingas už finansinės atskaitomybės ir statistinių ataskaitų parengimą ir 

pateikimą, Savivaldybės lėšų naudojimo, disponavimo jomis teisėtumą. Mūsų pareiga 

remiantis atliktu vertinimu, pareikšti nuomonę apie finansinę atskaitomybę ir Savivaldybės 

lėšų naudojimo ir disponavimo jomis teisėtumą. 

 2. Atlikome vertinimą pagal Valstybinio audito reikalavimus. Šie reikalavimai 

nustato, kad vertinimą planuotume ir atliktume taip, kad gautume užtikrinimą dėl finansinės 

atskaitomybės ataskaitų duomenų pateikimo, Savivaldybės lėšų naudojimo, disponavimo 

jomis teisėtumo. Vertinimo metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Kauno rajono 

savivaldybės administracijos biudžeto lėšų apskaitos sistemos ir vidaus kontrolės, finansinės 

atskaitomybės ataskaitų parengimo ir pateikimo, Savivaldybės lėšų naudojimo, disponavimo 

jomis teisėtumą. Mes tikime, kad atliktas vertinimas suteikia pagrindą mūsų nuomonei 

pareikšti. 

 3. Atkreiptinas dėmesys, kad Kauno rajono savivaldybės taryba 2009-12-30 

sprendimu Nr. TS-486 patvirtino patikslintą Savivaldybės biudžetą 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 parodytas 376,5 tūkst. Lt didesnis. Šia suma padidintas 

ir išlaidų planas (žr. Ataskaitos ,, Savivaldybės biudžeto pajamų užduoties vykdymas“ dalyje). 

 4. Savivaldybės Administracija valstybės biudžetui turėjo grąžinti                

(įskaitant 2008 m. valstybės biudžetui faktiškai negrąžintą bendrosios dotacijos kompensaciją 

ir po patikslinimo) 11014,7 tūkst. Lt  2009 m. valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios 

dotacijos kompensacijos pagal Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybinio biudžeto ir 
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savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2008, Nr. 149-6020)    

2 straipsnio 3 punktą.  

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

padaryta  8548,1 tūkst. Lt.  

 Dėl šios priežasties 2009-12-31 liko negrąžinta į valstybės biudžetą            

2466,6 tūkst. Lt bendrosios dotacijos kompensacijos (žr. Ataskaitos ,, Savivaldybės biudžeto 

išlaidos“ dalyje). 

 5. Atliekant Babtų gimnazijos 2009 m. finansinį auditą, nustatyta, kad 

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 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. 

 Gimnazija nepasinaudojo galimybe mokinio krepšelio lėšomis padengti kreditinį 

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

nuostolį. 

 Gimnazija 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 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    

(žr. Ataskaitos ,, Finansinės atskaitomybės vertinimas“ dalyje). 
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  6. Zapyškio pagrindinės mokyklos finansinio audito metu nustatyta, kad 

pagalbinio personalo darbo grafike Altoniškių skyriui maisto produktų tiekėjai nurodyta dirbti 

0,75 etato. Savivaldybės taryba etatų sąraše tokios etatinės pareigybės nepatvirtino. 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.  

 Rekomenduota Savivaldybės administracijos direktoriui spręsti Zapyškio 

pagrindinės mokyklos Altoniškių skyriui maisto produktų tiekimo klausimą (žr. Ataskaitos     

,, Finansinės atskaitomybės vertinimas“ dalyje). 

 7. Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi 3, 4, 5, 6 pastraipose išdėstyti 

dalykai, Savivaldybės 2009 m.  biudžeto įvykdymo finansinė atskaitomybė visais atžvilgiais 

parengta ir pateikta pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius biudžeto lėšų 

apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą. 

 8. Remdamiesi surinktais įrodymais mes pareiškiame, kad išskyrus 3, 4, 5, 6 

pastraipose išdėstytus dalykus, 2009 m. naudojant ir disponuojant Savivaldybės lėšomis, jas 

naudojant įstatymų nustatytiems tikslams, neatitikčių Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

nustatytiems reikalavimams nenustatėme.  

 Vertinimo išvada pateikiama kartu su Ataskaita. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė          Vida Marta Kruopienė 


