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AUDITO PASTABŲ APŽVALGA 

 

Apžvalga 

Vykdant Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą, Savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnyba atliko Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, fondų bei trijų Savivaldybės 

įmonių (toliau – SĮ) 2009 metų finansinių ataskaitų auditus. Finansiniai auditai buvo atlikti 

vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais. Atliktų auditų ataskaitose pažymėta, kad jos yra 

sudėtinės šios Išvados dalys. 

Neteikiame atliktų auditų rezultatų detalių aprašymų, kadangi audito ataskaitos ir išvados 

buvo pateiktos Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir audituotų subjektų 

vadovams. 

Pastebime, kad auditų metu buvo nustatyti  lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo 

juo teisėtumo trūkumai.  

Nesilaikant Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto registro įstatymo, Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, nebuvo atliktas 

nekilnojamų daiktų nuosavybės ir/arba patikėjimo teisės bei atliktos patalpų rekonstrukcijos 

įregistravimas Nekilnojamo turto registre. Nebuvo užtikrintas efektyvus savivaldybės turto 

valdymas. 

Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus apskaitoje, finansinėse ataskaitose ir VT-02 

ataskaitoje nurodyta 60,4 tūkst. Lt debetinis įsiskolinimas – priskaičiuotos palūkanos ir kreditinis 

įsiskolinimas 536,2 (60,4+472,8) tūkst. Lt  ilgalaikės paskolos palūkanos ir už darbus Garliavos 

vandens valymo stotyje. Garliavos vandens valymo stotis buvo statoma  pagal Savivaldybės 

kontraktą su J.Bailey company. Sutartį su rangovu, UAB „Kamesta“, buvo pasirašiusi J. Bailey 

kompany. Šiuo metu J. Bailey kompany yra bankrutavusi, Garliavos vandens valymo stotis teismo 

sprendimu perduota UAB „Kamesta“.  Nebėra subjekto, su kuriuo galima būtų atsiskaityti tiek už 

debetinį, tiek už kreditinį įsiskolinimą. 

Atkreipiame dėmesį, kad trumpalaikio materialiojo turto vertė nurodyta Savivaldybės turto 

2009 m. ataskaitoje VT-02 ne visiškai parodo tinkamo naudoti trumpalaikio turto vertę, kadangi 

asignavimų valdytojai, dažniausiai švietimo įstaigos, ne laiku nurašo netinkamą naudoti trumpalaikį 

materialųjį turtą, vadovėlius.  

Dalis Savivaldybės nuosavybės teise valdomo turto (pastatų,  negyvenamųjų ir gyvenamųjų 

patalpų) nenaudojamos savivaldos funkcijoms vykdyti. Dalis savivaldos funkcijų vykdymui 
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nenaudojamų patalpų išnuomota kitoms institucijoms, perduota panaudai naudoti visuomenės 

poreikiams, įtraukta į privatizuojamų objektų sąrašą. 21 turto objektas (pastatai, negyvenamosios ir 

gyvenamosios patalpos) yra nenaudojamos. 

Linksmakalnio seniūnijoje apskaitomas 179530 Lt įsigijimo 140033 likutinės vertės 

valstybinės žemės nusausinimas (turtas buvo perduotas likviduojant kolūkį).  Šiuo metu tvarkomi 

žemės sklypo privačios nuosavybės įteisinimo dokumentai. Vandžiogalos seniūnijoje apskaitomas 

uždarytas sąvartynas Butkūnų kaime. Kontrolės ir audito tarnybos nuomone tokį turtą tikslinga 

nurašyti. 

Pagal Urbanistikos skyriaus pateiktus duomenis Savivaldybės teritorijoje yra 99 kapinės ir 

senkapiai. Tik 3 kapinių  sklypų naudojimas įteisintas – pasirašytos panaudos sutartys. Tikslieji 

matavimai atlikti 62 kapinių sklypų. 

Kauno rajono valdyba 1998-08-17 sprendimu Nr. 304 patvirtino valstybės išperkamų ir 

neprivatizuojamų žemės, miškų ir vandens telkinių plotus. Taryba sprendimais (2007-04-24 Nr. TS-

157, 2007-06-22 Nr. TS-113, 2007-11-22 Nr. TS-232, 2008-01-24 Nr. TS-36, 2008-10-23 Nr. TS-

344, 2009-01-29 Nr. TS-31, 2009-02-26 Nr. TS-67, 2009-06-25 TS-252, 2009-10-22 Nr. TS-389, 

2009-12-17 Nr. TS-477) visuomenės poreikiams būtinų sklypų sąrašas buvo tikslinamas. Tarybos 

sprendimais Administracijos direktorius įgaliotas vykdyti visuomenei būtinų sklypų suformavimo ir 

Savivaldybės valdymo ir naudojimo teisės įgijimu į juos veiksmus. 

Pagal seniūnų pateiktus duomenis Tarybos (Valdybos) sprendimais nuspręsta siūlyti Kauno 

apskrities viršininkui pripažinti Kauno rajono laisvoje valstybinio fondo žemėje ir miškuose 

esančius sklypus būtinais visuomenės poreikiams ir įtraukti juos į neprivatizuotinų sklypų sąrašą 

247 žemės sklypus. Žemės sklypų panaudos sutartys pasirašytos tik 20 sklypų, tik 15 sutarčių 

įregistruota viešajame registre. Pažymėtina, kad Tarybos sprendimų Dėl sklypų pripažinimo 

būtinais visuomenės poreikiams, jų įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų vykdymas nepagrįstai 

užtęstas. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymo nuostatomis valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo 

teise suteikta savivaldybėms. Ši teisė nesuteikta kitoms savivaldos institucijoms bei savivaldybės 

biudžetinėms įstaigoms. Nustatyta, kad dalis valstybės turto, patikėto Savivaldybei, valdyti, naudoti 

ir disponuoti juo perduota Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, seniūnijoms. 

Atkreipiame dėmesį, kad Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2009-01-30 

įsakymo Nr. DĮ-36 prieduose yra formuluotės, kad statistiniai duomenys turto ataskaitose turi būti 

patikslinti pagal audito išvadą, net jei nebuvo tikslinta finansinė atskaitomybė ir kad nustačius 

klaidas ir netikslumus finansinėje atskaitomybėje ar statistinėje ataskaitoje (audito metu ar kt.), 

patikslinti ataskaitos statistinius duomenis, netgi jei nebuvo tikslinta finansinė atskaitomybė. Audito 
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metu nustatytus duomenų statistinėse ataskaitose neatitikimus palyginti su duomenimis finansinėse 

ataskaitose asignavimų valdytojai ištaisė. 
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