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ĮŽANGA 
 
 Vykdant Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2009 m. veiklos planą ir 

Savivaldybės kontrolierės V.M. Kruopienės 2009 m. lapkričio 10 d. pavedimą Nr. 1-38 vyr. 

specialistė N. Tamašauskaitė atliko SBĮ Muniškių senelių namų 2009 m. finansinės atskaitomybės 

vertinimą, nuomonės dėl jos pareiškimą. 

 Audituojamas subjektas – SBĮ Muniškių senelių namai. Adresas: Saulėtekio g. 6, 

Muniškių k., Babtų seniūnija, LT – 5437 Kauno rajonas. Įstaigos kodas: 159962383. 

 Audituojamas objektas – SBĮ Muniškių senelių namų 2009 m. finansinė atskaitomybė. 

Audituojamos įstaigos vadovas ir vyr. buhalteris – audituojamu laikotarpiu direktoriumi 

dirbo Irena Augonienė, dirbanti nuo 1995 m. gruodžio 4 d. ir vyr. buhalterė Violeta Rimkienė, 

dirbanti nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. 

Audito tikslas – nustatyti, ar įstaigos 2009 m. finansinėse ataskaitose pateikiama išsami, 

teisinga, tikra ir tiksli informacija ir ar jos sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

Audituojamas laikotarpis – 2009 m.  

Šioje ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma 

nuomonė apie finansines ir kitas ataskaitas, Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, 

disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito 

išvadoje. 

Galimybė atlikti auditą: galimybės naudotis ekspertais ir konsultantais nėra. 

Audito metu buvo atliktos šios audito įrodymų rinkimo procedūros: 

* apklausos; 

* palyginamoji analizė;  

* pokalbiai; 

* dokumentų nagrinėjimas ir peržiūra. 
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Šių procedūrų rezultatai pateikti atskiruose ataskaitos skyriuose. 

Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais. Atliekant auditą laikytasi 

prielaidos, kad pateikti duomenys yra teisingi. 

Šioje ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai. 

 

AUDITO APIMTIS IR METODAI, 

 

Finansiniam auditui atlikti buvo pateikta ir mūsų audituota 2009 m. SBĮ Muniškių senelių 

namų finansinė atskaitomybė, susidedanti iš formų: Nr. 1 – Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. 

gruodžio 31 d. balansas; Nr. 2 – Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. gruodžio 31 d. 

ataskaita; Nr. 3 – Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2009 m. apyskaita; Nr. 4 – Atsargų 

ir trumpalaikio materialiojo turto 2009 m. apyskaita; Nr. 5 – Biudžetinių įstaigų bei valstybinių 

mokslo ir studijų institucijų pajamų įmokų į biudžetą 2009 m. gruodžio 31 d. ataskaita; Nr. 6 – 

Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2009 m. gruodžio 31 d. ataskaita; Nr. 7 – Finansinio turto   

2009 m. apyskaita. 

SBĮ Muniškių senelių namai (toliau – Senelių namai) yra stacionari socialinės globos 

įstaiga, teikianti kompleksines ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas Kauno rajono 

vienišiems, senyvo amžiaus, suaugusiems negalią turintiems asmenims, kuriems būtina socialinė 

priežiūra ir globa, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. 

Senelių namai yra viešasis juridinis asmuo – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti 

sąskaitas banke, antspaudą ir spaudus su savo pavadinimu „Savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Muniškių senelių namai“. 

Senelių namų nuostatai atitinka senelių namų veiklą reglamentuojančius įstatymus 

(nuostatai patvirtinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. TS-

253, įregistruota Juridinių asmenų registre 2006-12-21, kodas 159962383). 

Senelių namų steigėjas yra Kauno rajono savivaldybė. Senelių namų steigėjo teises ir 

pareigas įgyvendina Kauno rajono savivaldybės taryba. 

Senelių namai turi paramos gavėjo statusą. 

Senelių namų veiklą koordinuoja ir metodinę pagalbą teikia Savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyrius. 

Senelių namuose 2009 m. vidutiniškai gyveno 63 gyventojai, 2009-12-31 gyveno                

59 gyventojai: iš jų 35 gyventojai su sunkia negalia ir 24 senyvo amžiaus gyventojai. 2009 m. mirė      

18 Senelių namų gyventojų. Senelių namų gyventojų tekamumas (mirštamumas) labai didelis. 

Faktiškai Senelių namuose buvo 66 vietos. 
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Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. TS-50 (2008 m. 

lapkričio 20 d. sprendimo Nr. TS-357 redakcija) buvo patvirtintas Senelių namų etatų sąrašas, pagal 

kurį buvo patvirtinta 33 etatai stacionarioms socialinėms paslaugoms teikti: direktorius – 1 etatas, 

direktoriaus pavaduotojas – 1 etatas, vyriausiasis buhalteris – 1 etatas, vyresnysis raštvedys –          

1 etatas, buities sektoriaus vadovas – 1 etatas, dietistas – 0,75 etato, virėjas – 1,5 etato, virėjo 

padėjėjas – 1,5 etato, psichologas – 0,25 etato, vyriausiasis slaugytojas – 1 etatas, slaugytojas –       

2 etatai, slaugytojo padėjėjas – 4 etatai, vyriausiasis socialinis darbuotojas – 1 etatas, socialinis 

darbuotojas – 2 etatai, socialinio darbuotojo padėjėjas – 10 etatų, skalbėjas – 0,75 etato, valytojas – 

2 etatai, vairuotojas – 0,75 etato, elektrikas 0,25 etato, įrenginių priežiūros darbuotojas – 0,25 etato, 

iš viso 33 etatai ir 2 etatai nestacionarioms socialinėms paslaugoms teikti: buhalterio – 0,25 etato, 

dietistas – 0,25 etato, virėjas – 0,5 etato, virėjo padėjėjas – 0,5 etato, skalbėjas – 0,25 etato, 

vairuotojas – 0,25 etato, iš viso 2 etatai.  

Vyr. buhalterio atlyginimas (tarnybinio atlyginimo koeficientas 18) turėtų nesiskirti nuo kitų 

Kauno rajono savivaldybės socialinės globos įstaigų vyr. buhalterių atlyginimų (tarnybinio 

atlyginimo koeficientas 13). Reikėtų atsižvelgti, kad vyr. buhalterė V. Rimkienė yra įsigijusi žemės 

ūkio ekonomisto ir organizatoriaus, o ne buhalterio kvalifikaciją. 

Senelių namai filialų ir kitų struktūrinių padalinių, sudarančių savarankiškus balansus neturi. 

Senelių namų personalas skirstomas į administracinį, ūkinį ir tiesiogiai su Senelių namų gyventojais 

bei kitais paslaugų gavėjais dirbantį personalą. 

Senelių namų finansavimo šaltiniai: Valstybės, Savivaldybės biudžeto, paramos lėšos, 

pajamos, gaunamos už teikiamas paslaugas, kitos teisėtai gautos lėšos. Iš Savivaldybės ar valstybės 

biudžeto skirtos lėšos, paslaugų gavėjų mokestis už suteiktas socialines paslaugas, naudojamos 

pagal Savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus patvirtintą išlaidų sąmatą Senelių namų veiklai 

organizuoti. Lėšas, gautas kaip paramą, dovaną, taip pat paveldėtas ir kitaip teisėtai gautas lėšas 

Senelių namai naudoja paramos teikėjo arba testatoriaus nurodymu nuostatuose numatytai veiklai 

vykdyti. Šios lėšos apskaitomos nebiudžetinių lėšų sąskaitoje. Globotinių asmeninės lėšos 

apskaitomos depozitinėje sąskaitoje.  

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. TS-38 patvirtintas 

biudžetas 1486,1 tūkst. Lt: Savivaldybės biudžeto lėšos – 566,0 tūkst. Lt, specialiosios programos 

lėšos – 500,1 tūkst. Lt, specialiosios tikslinės dotacijos – 420,0 tūkst. Lt. 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. TS-486 „Dėl 

Kauno rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto tikslinimo“ buvo patvirtintas biudžetas 1566,7 tūkst. 

Lt: Savivaldybės biudžeto lėšos – 476,7 tūkst. Lt, specialiosios programos lėšos – 658,10 tūkst. Lt, 

specialiosios tikslinės dotacijos – 431,9 tūkst. Lt. 
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Inventorizacijų duomenimis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Senelių namai turėjo     

1387,5 tūkst. Lt vertės ilgalaikio materialiojo ir 252,0 tūkst. Lt trumpalaikio materialiojo 

Savivaldybės turto. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1502,3 tūkst. Lt vertės ilgalaikio 

materialiojo ir 265,2 tūkst. Lt trumpalaikio materialiojo Savivaldybės turto. 

Pagal Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1K-170, 4 p. už biudžetinės 

įstaigos buhalterinės apskaitos organizavimą atsako biudžetinės įstaigos vadovas. 

Auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Valstybės kontrolieriaus 

2004-01-20 įsakymu Nr. V – 12 patvirtintais Valstybinio audito reikalavimais. 

Audito proceso planavimo etape buvo susipažinta su įstaigos veiklą reglamentuojančiais 

įstatymais ir teisės aktais, susipažinta su audituojamo subjekto veikla, struktūra ir apskaitos sistema, 

nustatyti rizikos veiksniai, galintys įtakoti finansinę atskaitomybę. 

Atlikus vidaus kontrolės aplinkos tyrimą, nustatyta, kad dėl mažo įstaigos apskaitos 

darbuotojų skaičiaus nėra galimybės įdiegti minimalių finansų kontrolės procedūrų, todėl nuspręsta 

atlikti savarankiškas audito procedūras. 

Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra 

reikšmingų iškraipymų ir turtas valdomas, naudojamas ir disponuojama juo teisėtai. Visiškas 

užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad mes netikrinome 

100 proc. ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių. 

Auditui taikytas kiekybinio reikšmingumo lygis 0,5 proc. asignavimų. Šis nustatytas 

reikšmingumo lygis yra didžiausia priimtina klaidų suma, naudojama vertinant, ar nustatytos 

pavienės klaidos arba jų visuma parodo, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra 

teisingos. Be to, vertintas kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas. 

Auditą suplanavome ir atlikome taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl finansinių 

ataskaitų duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

teisėtumo. 

Auditą atlikome remdamiesi Senelių namų pateiktais dokumentais. Už Savivaldybės 

biudžetinės įstaigos buhalterinės apskaitos organizavimą atsako Savivaldybės biudžetinės įstaigos 

vadovas I. Augonienė. Atliktas 2009 m. finansinės atskaitomybės sudarymo ir jos teisingumo 

vertinimas. 

 

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS 

Pastebėjimai 

              Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. TS-38 patvirtintas 

biudžetas 1486,1 tūkst. Lt: 
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Biudžeto lėšos – 566,0 tūkst. Lt, 

Specialiosios programos lėšos – 500,1 tūkst. Lt, 

Specialiosios tikslinės dotacijos – 420,0 tūkst. Lt. 

Biudžeto asignavimų pakeitimas 2009-06-30 Pažyma – pranešimas Nr. BFSD-101: 

sumažinta biudžeto lėšos – 77,4 tūkst. Lt, 

Biudžeto asignavimų pakeitimas 2009-09-30 Pažyma – pranešimas Nr. BFS-176: 

padidinta specialiosios programos lėšos + 158,0 tūkst. Lt. 

Biudžeto asignavimų pakeitimas 2009-12-17 Pažyma – pranešimas Nr. BFS-237: 

sumažinta biudžeto lėšos – 11,9 tūkst.Lt. 

Padidinta specialiosios tikslinės dotacijos (ilgalaikiam turtui įsigyti) + 11,9 tūkst. Lt. 

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

476,7 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. Per 2009 m. 

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

sąmatoje 1566,7 tūkst. Lt.  

SBĮ Muniškių senelių namų 2009 m. biudžetas sudarė 1566,7 tūkst. Lt. Faktiškai gauta lėšų 

per metus 1441,7 tūkst. Lt. 

2009 m. SBĮ Muniškių senelių namų kasinės 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 biudžeto lėšos 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, t. y. 31,8 tūkst. Lt mažiau finansuota, 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. 

Debetinis įsiskolinimas 2010 m. sausio 1 d. – 7,7 tūkst. Lt, kuris neteisingai parodytas Debetinio ir 

kreditinio įsiskolinimo 2009 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje Formoje Nr. 6 6,3 tūkst. Lt. Neparodytas 

debetinis įsiskolinimas už spaudinius iš tikslinių dotacijų už 1,4 tūkst. Lt. Debetinį įsiskolinimą 

sudarė: 1,4 tūkst. Lt už spaudinius (iš spec. tikslinių dotacijų) ir 6,3 tūkst. Lt (iš spec. programos 

lėšų). Spec. programos lėšų įsiskolinimą 6,3 tūkst. Lt sudarė: įsiskolinimas už spaudinius 0,3 tūkst. 

Lt ir gyventojų skola už paslaugas 6,0 tūkst. Lt (M. Žilionienė – 4,2 tūkst. Lt, G. Grigelevičius –    

1,2 tūkst. Lt, J. Žebraitis – 0,2 tūkst. Lt, K. Švedienė – 0,2 tūkst. Lt, P. Sirvydis – 0,2 tūkst. Lt).        
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2010 m. kai kurie gyventojai sumokėjo skolas, išskyrus K. Švedienės skolą 200 Lt, nes ji mirė, 

todėl yra tikimybė, kad skola liks beviltiška. 

Senelių namai nesilaikė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-06, 

Nr. IX-574 (su vėlesniais pakeitimais), 12 str. 1 d. nuostatų, nes atliko mokėjimus, nepagrindus jų 

apskaitos dokumentais: šios įstaigos 2009 m. pabaigoje liko 7,7 tūkst. Lt debetinis įsiskolinimas. 

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos Biudžeto sudarymo ir 

vykdymo tvarkos, patvirtintos 2003 m. gruodžio 23 d. Nr. 129 9.7 p. nuostatas numatyta, kad 

biudžetas sudaromas vieneriems metams – nuo sausio 1d. iki gruodžio 31 d. Į biudžeto pajamas 

įskaitomos mokėtojų įmokos, pervestos iki gruodžio 31 d. įskaitytinai. Metams pasibaigus, 

nepanaudotą Savivaldybės biudžeto asignavimų likutį asignavimų valdytojai grąžina į Savivaldybės 

biudžetą iki sausio 7 dienos. 

Kauno rajono savivaldybės biudžetas 2009 m. nebuvo įvykdytas, nes negautos planuotos 

pajamos. Dėl šios priežasties ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansavimas buvo nepakankamas. 

Darytina išvada, kad nebuvo galimybės nesudaryti kreditinio įsiskolinimo arba Senelių namai 

nesistengė mažinti kitas išlaidas. 

Susipažinus su įstaigos apskaitos sistema, pildomais apskaitos registrais, nustatyta, kad 

buhalterinė apskaita tvarkoma pagal memorialinę – orderinę sistemą, atliktos ūkinės operacijos 

apskaitoje fiksuojamos pastoviai. Buhalterinė apskaita kompiuterizuota. 

Įstaigos apskaitoje užregistruoti 11 kompiuterių. Įstaiga yra įsigijusi valgiaraščio 

reikalavimo 2009 m. programą, buhalterinės apskaitos programą „Nivda“ 2004 m.,           

programinę įrangą MS Win HP – 3 vnt. 2008 m., programinę įrangą Microsoft Office Basic       

2007 m. – 3 vnt., programinę įrangą Panda Antivirus Pro licenzija – 10 vnt., programinę įrangą 

Microsoft Win Xp – 1 vnt. 2009 m., programinė įranga Microsoft S55 – 02269 office basic –     

2009 m. Apskaita vedama kompiuteriniu ir rankiniu būdu. Įstaigoje kompiuterių yra pakankamai. 

Rankiniu būdu yra vedama Didžioji knyga ir kasinės ir faktinės išlaidos. 

Muniškių senelių namų etatų sąraše patvirtintas planinis pareigybių skaičius ir faktiškai 

dirbusių 2009 m. darbuotojų skaičius neviršijo Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo     

6 d. sprendimu Nr. TS-50 (2008 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. TS-357 redakcija) nustatyto 

darbuotojų skaičiaus normatyvo 35. Senelių namuose, esant sunkiai finansinei situacijai, buvo 

optimizuotas etatų skaičių mažinimo linkme. Atsisakius nestacionarių socialinių teikimo paslaugų 

nuo skirtų 2 etatų buvo sumažinta 1,25 etato. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 

17 d. sprendimu Nr. TS-455 buvo patvirtinta 33,75 etato: 33 etatai stacionarioms socialinėms 

paslaugoms teikti ir 0,75 etato buvo perkelta iš nestacionarioms socialinėms paslaugoms teikti, 

kadangi šios paslaugos pagal 2009-06-11 Kauno rajono Socialinių paslaugų centro raštą Nr. SD-963 

nuo       2009-07-01 nebebuvo teikiamos. 
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Pagal Muniškių senelių namų nuostatų IV skyriaus „Senelių namų veiklos organizavimas“: 

19. p. reikalavimus Senelių namų direktoriaus atostogų, nedarbingumo, komandiruočių metu, jo 

funkcijas, vadovaudamasis savo pareiginiais nuostatais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu, vykdo pavaduotojas socialiniam darbui. 

Nesilaikant Muniškių senelių namų nuostatų IV skyriaus 19 punkto reikalavimų 2007 m. 

liepos 30 d. Muniškių senelių namų direktorė Irena Augonienė išleido įsakymą Nr. V-32 „Dėl darbo 

organizavimo tobulinimo“, kurio 2 punktu įgaliojo 2.1 p. pavaduotoją socialiniam darbui, Virginiją 

Leščinskaitę, pasirašyti sutartis su specialiųjų paslaugų gavėjais „Dėl ilgalaikės socialinės globos 

teikimo ir mokėjimo“ ir 2.2 p. vyr. buhalterę Violetą Rimkienę pasirašyti sutartis: 2.2.1. p. su 

bendrųjų paslaugų gavėjais „Dėl karšto maisto pristatymo į namus paslaugos teikimo ir mokėjimo 

už šią paslaugą“, „Dėl skalbimo paslaugos teikimo ir mokėjimo“, 2.2.2. p. mano atostogų, 

nedarbingumo, komandiruočių, išvykų į seminarus metu pasirašyti visas kitas su Senelių namais 

sudaromas sutartis. Pagal šį nuostatų punkto reikalavimą Senelių namų direktoriaus atostogų, 

nedarbingumo, komandiruočių metu, jo funkcijas, vadovaudamasis savo pareiginiais nuostatais ir 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, vykdo pavaduotojas socialiniam darbui, o ne 

Muniškių senelių namų direktoriaus įsakymu. 

Pagal Muniškių senelių namų direktoriaus pareiginių nuostatų, patvirtintų Kauno rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. ĮS-2129, III skyriaus 

Direktoriaus funkcijos 6 punkto reikalavimus „teisės aktų nustatyta tvarka su juridiniais ir fiziniais 

asmenimis sudaro sutartis ir jas nutraukia, pasirašo įgaliojimus, nurodymus, pažymas, informacinius 

ir kt. dokumentus“. Neprisilaikant šių pareiginių nuostatų reikalavimų direktorė I. Augonienė savo 

šią funkciją pavedė atlikti nuolat pavaduotojai socialiniam darbui Virginijai Leščinskaitei ir vyr. 

buhalterei Violetai Rimkienei. 

Pagal šių nuostatų 18.8. punktą Senelių namų direktorius teisės aktų nustatyta tvarka su 

juridiniais ir fiziniais asmenimis sudaro sutartis ir jas nutraukia, pasirašo įgaliojimus, nurodymus, 

pažymas, informacinius ir kt. dokumentus. 

Analizuojant LR teisės aktų nuostatas, pastebėtina, kad pagrindinė įstaigos buhalterio 

užduotis – pagal teisės aktų reikalavimus tvarkyti įstaigos buhalterinę apskaitą, garantuoti 

buhalterinių įrašų teisingumą, užtikrinti, kad buhalterinė atskaitomybė būtų parengta laiku. 

Vadovo pareigybė ypatinga tuo, kad, skirtingai nei paprastas darbuotojas, jis gali būti 

traukiamas ne tik drausminei ar materialinei atsakomybei, tačiau už teisės aktais numatytų pareigų 

nevykdymą vadovas gali būti traukiamas ir administracinei ar net baudžiamajai atsakomybei. Šių 

rūšių atsakomybė vadovui gali kilti ir už veikas (veikimą ar neveikimą), padarytas buhalterinės 

apskaitos srityje, jei nenori ar nesugeba užtikrinti tinkamo įstaigos buhalterių darbo. 
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Pagal Muniškių senelių namų pavaduotojo pareigybės aprašo, patvirtinto Muniškių senelių 

namų direktorės I. Augonienės 2008-03-07 įsakymu Nr. V-14, 9.2. punktą pavaduoti direktorių jo 

atostogų, komandiruočių ir/ar nedarbingumo metu. 

Pagal Muniškių senelių namų vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašo, patvirtinto Muniškių 

senelių namų direktorės 2005-07-15 įsakymu Nr. V-30, 11.5 punktą vykdyti kitus įstaigos vadovo 

žodžiu, ar raštu pavestus darbus yra nuoroda, kad direktoriaus išvykimo tarnybiniais reikalais          

(į seminarą, posėdį ir kt.), nedarbingumo, atostogų metu pasirašyti sutartis su įvairiomis 

organizacijomis, nors pagal Muniškių senelių namų nuostatų, patvirtintų Kauno rajono savivaldybės 

tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. TS-253 19 punkto reikalavimus senelių namų 

direktoriaus atostogų, nedarbingumo, komandiruočių metu, jo funkcijas, vadovaudamasis savo 

pareiginiais nuostatais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, vykdo pavaduotojas 

socialiniam darbui. Muniškių senelių namų direktorė I. Augonienė šiais dviem atvejais viršijo savo 

įgaliojimus. 

2009-05-19 Muniškių senelių namuose, patikrinus neuroleptikų (vaistų) saugojimo tvarką, 

nustatyta, kad bendroje vaistų spintoje buvo rasta stipraus neuroleptiko „Tiapridal“ vaistų dėžutė 

ampulėmis. Dėžutėje buvo keturios nepanaudotos ampulės. Ant dėžutės nebuvo užrašyta kam tie 

vaistai yra išrašyti ir skirti leisti. Tokios paskirties vaistai turi būti laikomi seife. Vyr. slaugytoja 

Raimonda Drusienė nesugebėjo paaiškinti, kieno tai vaistai ir kodėl jie buvo laikomi bendroje 

neužrakintoje spintoje su visais vaistais. 

Pagal 2003 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. 

V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos 

pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ Įstaigos, įmonės 

medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos 

vaistinėlės aprašymo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 

11 d. įsakymu Nr. V-450, 2 p. pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės sudėtyje nėra įtrauktas 

neuroleptikas „Tiapridal“. Vaistų panaudojimo klausimu Tarnyba kompetencijos neturi, todėl 

Tarnybos nuomone būtina sudaryti komisiją, kuri galėtų nustatyti vaistų panaudojimo Senelių 

namuose teisingumą. 

Pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. TS-247 

„Dėl Savivaldybės biudžetinės įstaigos Muniškių senelių namų teikiamos socialinės globos kainų 

per mėnesį nustatymo 2008 m.“ buvo nustatyta Savivaldybės biudžetinės įstaigos Muniškių senelių 

namų teikiamos socialinės globos kainos per mėnesį 2008 m.: 1. Suaugusiam ar senyvo amžiaus 

asmeniui, turinčiam sunkią negalią – 2125,00 Lt; 2. Senyvo amžiaus ar suaugusiam asmeniui, 

turinčiam negalią – 1500,00 Lt. Šis sprendimas įsigaliojo nuo 2008 m. sausio 1 d. 
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Pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 2 d. sprendimą Nr. TS-130 

„Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-247 „Dėl 

Savivaldybės biudžetinės įstaigos Muniškių senelių namų teikiamos socialinės globos kainų per 

mėnesį nustatymo 2008 m.“ pripažinimo netekusiu galios“ ir pagal Kauno rajono savivaldybės 

tarybos 2009 m. balandžio 2 d. sprendimą Nr. TS-129 „Dėl Savivaldybės biudžetinės įstaigos 

maniškių senelių namų teikiamos socialinės globos kainų per mėnesį nustatymo“ buvo nustatyta 

Savivaldybės biudžetinės įstaigos Muniškių senelių namų teikiamos socialinės globos kainos per 

mėnesį: 1. Suaugusiam ar senyvo amžiaus asmeniui, turinčiam sunkią negalią – 2220,00 Lt;            

2. Senyvo amžiaus ar suaugusiam asmeniui, turinčiam negalią – 1420,00 Lt. Šis sprendimas 

įsigaliojo nuo 2009 m. balandžio 1 d. 

2009 m. balandžio 2 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-129 „Dėl 

Savivaldybės biudžetinės įstaigos Muniškių senelių namų teikiamos socialinės globos kainų per 

mėnesį nustatymo“ Aiškinamajame rašte nurodyta, kad Kauno rajono savivaldybės tarybai 2009 m. 

vasario 26 d. patvirtinus Kauno rajono savivaldybės 2009 m. biudžetą, būtina nustatyti naujas 

Muniškių senelių namų teikiamos socialinės globos kainas, tačiau kodėl būtina keisti socialinės 

globos kainas nenurodyta. Taip pat tame pačiame Aiškinamajame rašte nurodyta, kad skaičiuojant 

2009 m. socialinės globos kainą buvo įvertintas Savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 23 d. 

sprendimu Nr. TS-328 „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų Čekiškės, Muniškių senelių, Ežerėlio 

slaugos namų mitybos finansinio normatyvo patvirtinimo“ patvirtintas Savivaldybės biudžetinių 

įstaigų Čekiškės senelių, Muniškių senelių ir Ežerėlio slaugos namų mitybos finansinis normatyvas 

– 11,00 Lt (vidutinės dienos išlaidos skaičiuojamos per mėnesį vienam asmeniui su PVM), tačiau 

Čekiškės senelių namams ir Ežerėlio slaugos namams socialinės globos kainos nebuvo padidintos. 

 

Dėl socialinės globos kainos paskaičiavimo pagal 2009 m. sausio – kovo mėnesių 

išlaidas 

Faktinė bendroji socialinės globos lėšų dalis plius kintamoji socialinės globos lėšų dalis = 

119525,742 Lt + 222452,73 Lt = 341978,45 Lt ÷ 3 mėn. ÷ 63 gyventojų = vidutiniškai 1809,41 Lt    

1 gyventojui per mėn. 

 2009 m. sausio – kovo mėnesiais ilgalaikei socialinei globai ir bendrosioms paslaugoms 

teikti gauta lėšų 241000,00 Lt, iš jų: ilgalaikei socialinei globai – 230000,00 Lt, bendrosioms 

paslaugoms – 11000,00 Lt, tarp jų: 

 * Savivaldybės biudžeto lėšos – 55000,00 Lt, iš jų: ilgalaikei socialinei globai –        

47700,00 Lt, bendrosioms paslaugoms – 7300,00 Lt. 

 * dotacijos – 105000,00 Lt, 
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 * spec. programos lėšos – 81000,00 Lt, iš jų: ilgalaikei socialinei globai – 77400,00 Lt, 

bendrosioms paslaugoms – 3600,00 Lt. 

 Išlaikymo kaina suaugusiam ar senyvo amžiaus asmeniui, kuriam nustatyta sunki negalia – 

sausio – kovo 2125,00 Lt (planas), faktiškai 2067,35 Lt. Išlaikymo kaina senyvo amžiaus ir 

suaugusiam asmeniui, kuriam nustatyta negalia – sausio – kovo mėn. 1500,00 Lt (planas), faktiškai 

1442,35 Lt. 

 Pateikiame išlaikymo kainos paskaičiavimą: 

 * 2009 m. išlaidų planas 01 – 03 mėnesiais  

 37 žmonės su sunkia negalia x 2125,00 Lt x 3 mėn. = 235875,00 Lt. 

 26 žmonės senyvo amžiaus x 1500,00 Lt x 3 mėn. = 117000,00 Lt. 

 Viso: 63 žmonės                                                 3 mėn. = 352875,00 Lt. 

 * 2009 m. faktinės išlaidos sudarė 341978,45 Lt (119525,72 Lt + 222452,73 Lt). 

 Skirtumas (352875,00 – 341978,45) = 10896,55 Lt, t.y. panaudota mažiau negu buvo 

numatyta plane (neįvykdyti planuoti lovadieniai, sutaupyta lėšų DU,  kt. paslaugom). Vidutiniškai 

vienam gyventojui sutaupyta 57,65 Lt per mėnesį. 

 Su sunkia negalia faktinė kaina 2125,00 Lt – 57,65 Lt = 2067,35 Lt.  

 Senyvo amžiaus faktinė kaina 1500,00 Lt – 57,65 Lt = 1442,35 Lt. 

 2009 m. faktinės išlaidos 01 – 03 mėnesiais: 

 Su sunkia negalia 37 žmonės x 2067,35 Lt = 76491,95 Lt x 3 mėn. = 229475,00 Lt;  

 Senyvo amžiaus 26 žmonės x 1442,35 Lt = 37501,10x 3 mėn. = 112503,00 Lt;    

 Viso: 63 žmonės                 3 mėn. = 341978,00 Lt             

 Faktinės išlaidos mažesnės negu planinės – 10897,00 Lt (352875,00-341978,45). 

 Nežiūrint, kad 2009 m. sausio – kovo mėnesiais vidutiniška faktinė vienam gyventojui kaina 

buvo mažesnė 57,65 Lt, Kauno rajono savivaldybės taryba 2009 m. balandžio 2 d. sprendimu      

Nr. TS-129 „Dėl Savivaldybės biudžetinės įstaigos Muniškių senelių namų teikiamos socialinės 

globos kainų per mėnesį nustatymo“ buvo padidinta kaina suaugusiam ar senyvo amžiaus asmeniui, 

turinčiam sunkią negalią – 2220,00 Lt; senyvo amžiaus ar suaugusiam asmeniui, turinčiam negalią 

– 1420,00 Lt. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Muniškių senelių namų teikiamos socialinės globos 

kainas per mėnesį taikyti nuo 2009 m. balandžio 1 d. 

 

 Dėl socialinės globos kainos paskaičiavimo pagal 2009 m. balandžio – gruodžio 

mėnesių išlaidas 

 Faktinė bendroji socialinės globos lėšų dalis plius kintamoji socialinės globos lėšų dalis = 

345614,71 Lt + 658130,14 Lt = 1003744,85 Lt ÷ 9 mėn. ÷ 63 gyventojų = 1770,27 Lt 1 gyventojui 

per mėn. 
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 2009 m. ilgalaikei socialinei globai ir bendrosioms paslaugoms teikti gauta lėšų    

1200707,86 Lt, iš jų: ilgalaikei socialinei globai – 1103595,36 Lt, bendrosioms paslaugoms – 

30608,50 Lt, ilgalaikio turto įsigijimui – 66504,00 Lt, tarp jų: 

 * Savivaldybės biudžeto lėšos – 340500,86 Lt, iš jų: ilgalaikei socialinei globai –   

323472,36 Lt, bendrosioms paslaugoms – 17028,50 Lt. 

 * dotacijos – 313099,00 Lt, 

 * dotacijos ilgalaikiam turtui įsigyti – 13800,00 Lt, 

 * spec. programos lėšos – 480604,00 Lt, iš jų: ilgalaikei socialinei globai – 466924,00 Lt, 

bendrosioms paslaugoms – 13680,00 Lt, 

 * spec. programos lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti – 52704,00 Lt. 

 Išlaikymo kaina suaugusiam ar senyvo amžiaus asmeniui, kuriam nustatyta sunki negalia – 

2220,00 Lt (planas), faktiškai – 2100,43 Lt. Išlaikymo kaina senyvo amžiaus ir suaugusiam 

asmeniui, kuriam nustatyta negalia – 1420,00 Lt (planas), faktiškai – 1300,43 Lt. 

 Pateikiame išlaikymo kainos paskaičiavimą: 

 * 2009 m. išlaidų planas 04 – 12 mėnesiais 

 37 žmonės su sunkia negalia x 2220,00 Lt = 82140,00 x 9 mėn. = 739260,00 Lt; 

 26 žmonės senyvo amžiaus x 1420,00 Lt = 36920,00 x 9 mėn. = 332280,00 Lt; 

 Viso: 63 žmonės                                           9 mėn. = 1071540,00 Lt. 

 * 2009 m. faktinės išlaidos per šį laikotarpį sudarė 1003744,85 Lt (345614,71 + 658130,14). 

 1071540,00 – 1003744,85= 67795,15 Lt panaudota mažiau negu buvo numatyta plane 

(neįvykdyti planuoti lovadieniai, sutaupyta lėšų DU ir kt. paslaugom). Vienam gyventojui 

vidutiniškai sutaupyta 119,57 Lt per mėnesį. 

 Su sunkia negalia faktinė kaina 2220,00 Lt – 119,57 Lt = 2100,43 Lt    

Senyvo amžiaus faktinė kaina 1420,00 Lt – 119,57 Lt = 1300,43 Lt. 

 2009 m. faktinės išlaidos: 

 2009 m. 04 – 12 mėnesiais 

 Su sunkia negalia 37 žmonės x 2100,43 Lt = 77715,91 Lt x 9 mėn. = 699443,23 Lt;  

 Senyvo amžiaus 26 žmonės x 1300,43 Lt = 33811,18 Lt x 9 mėn. = 304301,62 Lt;  

 Viso: 63 žmonės                 9 mėn. = 1003744,85 Lt.          

 Faktinės išlaidos mažesnės negu planinės – 67795,15 Lt (10715540,00 – 1003744,85). 

 Kaip jau buvo vertinta:  

 2009 m. sausio – kovo mėnesiais faktinės išlaidos buvo mažesnės negu planinės   

10897,00 Lt. 

 2009 m. balandžio – gruodžio mėnesiais faktinės išlaidos buvo mažesnės negu planinės 

67795,00 Lt. 
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 Iš viso per 2009 m. faktinės išlaidos buvo mažesnės negu planinės 78692,15 Lt. 

 Darytina išvada, kad didesnė patvirtinta kaina yra rizika, kad galima manipuliuoti arba 

neekonomiškai, netaupiai naudoti biudžeto lėšas. 

 Sąlygos didinančios klaidų ir apgaulių riziką: neįprastas „spaudimas“ įstaigos viduje arba iš 

išorės: negaunami skirti asignavimai, arba skirti asignavimai neatitinka įstaigos poreikių. 

 Muniškių senelių namai pateikia klaidingus duomenis Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdybos Centro pensijų skyriaus duomenis apie senelių išlaikymo kainas globos įstaigoje. 

Pavyzdžiui, 2009 m. gruodžio mėn. Pensijų pervedamų į Globos įstaigą pagrindinio mokėjimo per 

paštą žiniaraštyje nurodytos neteisingos senelių išlaikymo kainos: 2125,00 Lt, 720,00 Lt,       

1160,00 Lt, 1279,00 Lt, 1500,00 Lt, nors tuo momentu buvo kainos suaugusiam ar senyvo amžiaus 

asmeniui, turinčiam sunkią negalią – 2220,00 Lt, senyvo amžiaus ar suaugusiam asmeniui, 

turinčiam negalią – 1420,00 Lt. 2009 m. kovo mėn. žiniaraštyje buvo pateiktos kainos 720,00 Lt, 

1160,00 Lt 1279,00 Lt ir 1393,00 Lt, kai tokių kainų jau nebuvo, buvo 2125,00 Lt ir 1500,00 Lt. 

Nepateikiami duomenys VSDF apie socialinės globos kainų pokyčius. 

 Tarnybos nuomone, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus Centro 

pensijų skyriui turi būti pateikiami teisingi duomenys t. y. tokios kainos, kurios tuo laikotarpiu buvo 

patvirtintos Kauno rajono savivaldybės tarybos ir naudojamos. 

 2009 m. balandžio – gruodžio mėnesiais į socialinės globos kainos išlaidų bendrąją 

socialinės globos lėšų dalį buvo neteisingai nurašyta gyventojų laidojimui skirtos gėlės, pastatyti 

penki paminklai už 2496,37 Lt (paminklai už 2164,00 Lt). Paminklai po 350 Lt, iš viso 1750,00 Lt 

ir 414 Lt už raidžių iškalimą, iš viso 2164 Lt. Pagal 2009-10-29 Muniškių senelių namų Aktą           

Nr. N-58, komisija, susidedanti iš vyr. buhalterės Violetos Rimkienės, vyresniosios raštvedės 

Ramintos Baliukonytės, socialinių darbuotojų Jolantos Kvalitienės ir Gintautos Žukienės patvirtino, 

kad buvo įsigyta penki paminklai su užrašais, kurie pastatyti Kauno rajono Babtų seniūnijos 

Juodonių kapinėse. Komisija siūlė išlaidas už įsigytus paminklus su užrašais nurašyti. Šiame akte 

nebuvo nurodyta įsigytų paminklų su užrašais vertė. Buhalterinėje apskaitoje šie paminklai nebuvo 

užpajamuoti ir remiantis aktu nurašyti tiesiai į išlaidas. 

 Pagal vyr. buhalterės V. Rimkienės 2010 m. birželio 21 d. pateiktą pažymą 2001 m. rugsėjo 

mėnesį buvo pastatyta 10 vnt. paminklų už 1860,00 Lt, 2007 m. vasario mėnesį buvo pastatyti         

4 vnt. paminklų už 500,00 Lt, 2008 m. spalio mėnesį buvo pastatyta 4 vnt. paminklų už 1440,00 Lt, 

ir 2009 m. spalio mėnesį buvo pastatyta 5 vnt. paminklų už 2164,00 Lt. Iš viso buvo pastatyta 23 

paminklai už 5964,00 Lt. Vieną paminklą 2009 m. pastatė mirusios gyventojos giminės. Du 

paminklai įsigyti 1997-1999 metais, kai Muniškių senelių namai neturėjo finansinio 

savarankiškumo ir priklausė buvusiam Socialinės globos ir rūpybos skyriui. Jie nebuvo užpajamuoti 

ir neperduoti Senelių namams. 
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 Pagal Inventorizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. 

birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. 

nutarimo Nr. 370 redakcija), 19 p. reikalavimus siūlome sudaryti inventorizacijos komisiją, 

inventorizuoti Senelių namuose rastus 25 paminklus ir užpajamuoti. Pagal šias taisykles 

inventorizacijos komisija turi nustatyti, kada ir kam leidus pastatytas per inventorizaciją rastas į 

apskaitą neįtrauktas turtas, kur nurašytos jo statybos išlaidos. Inventorizuojamas visas įstaigoje 

esantis turtas – ir įtrauktas į buhalterinę apskaitą ir dėl kokių nors priežasčių į ją neįtrauktas. Turtas, 

kuris per inventorizaciją yra už įstaigos ribų, inventorizuojamas iki jo perkėlimo iš įstaigos 

momento. Inventorizuotus ir užpajamuotus paminklus įtraukti į ilgalaikio turto apskaitą, kadangi jų 

naudojimo laikas ilgiau negu vieneri metai. Pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos     

2007-12-03 raštą Nr. (6.3-01)-6K-0715833 Asignavimų valdytojams, savivaldybėms pagal sąrašą 

„Dėl ilgalaikio turto apskaitos“ buvo nurodyta, kad nekilnojamieji daiktai nepriklausomai nuo jų 

įsigijimo vertės yra ilgalaikis materialusis turtas. 

 Atkreipiame dėmesį, kad pagal Muniškių senelių namų nuostatų, patvirtintų Kauno rajono 

savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. TS-253, 39 p., reikalavimus, mirus 

gyventojui, neturinčiam artimųjų jis laidojamas Valstybės lėšomis, tačiau nuostatuose nenurodyta, 

kad turėtų būti statomi paminklai iš biudžeto lėšų. 

 Pagal Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų 

finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ Lėšų socialinėms paslaugoms 

apskaičiavimo 29 p. į socialinių paslaugų kainą neįeina socialinių paslaugų įstaigos lėšos turtui 

įsigyti. Muniškių senelių namų vyr. buhalterė į socialinės globos kainą 2009 m. balandžio – 

gruodžio mėnesiais išlaidų bendrąją socialinės globos lėšų dalį neteisingai įtraukė ne tik gyventojų 

laidojimui gėles ir paminklus už 2496,37 Lt, bet ir baldus už 1072,44 Lt, elektrinę viryklę už    

400,00 Lt, kondicionierių už 800 Lt, čiužinius už 1088,37 Lt, patalpų remonto išlaidas už      

4026,32 Lt, iš viso už 9883,50 Lt. 

 

DĖL KITŲ PASTEBĖJIMŲ 

 

 Muniškių senelių namai apgyvendindami gyventojus, kai kuriais atvejais gauna piniginį 

įnašą arba būna paliekamas turtas ir surašomas testamentas. Senelių namai yra pasitvirtinę Lėšų, 

gautų paramos pagrindais, naudojimo tvarką, patvirtintą 2005-07-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-28 

„Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“ (5 priedas). Senelių namai nesilaikė Lietuvos Respublikos 

Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) 2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. X-1722 

16 str. 1 d.ir 2 d. 39 p. nuostatos, kad Savivaldybės tarybos kompetencija yra išimtinė ir paprastoji, 
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t. y. išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra savivaldybių biudžetinės įstaigos vardu gautos 

paramos skirstymo taisyklių nustatymas. Šiuo atveju Senelių namų direktorė, pasitvirtindama Lėšų, 

gautų paramos pagrindais, naudojimo tvarką, viršijo savo įgaliojimus. Direktorės patvirtintoje 

tvarkoje yra gana abejotinų paramos panaudojimo tikslų: apmokėti už darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimą, studijas; darbuotojų gyvenimo ir darbo jubiliejinių sukakčių progomis bei kt. įstatymo 

nustatytais atvejais vienkartinėms išmokoms mokėti. Taip pat buvo pažeistas Kauno rajono 

savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario    

26 d. sprendimu Nr. TS-45, VI skyriaus Savivaldybės tarybos kompetencija 122 d. Išimtinė 

Savivaldybės tarybos kompetencija: 122. 39. p. Savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos 

paramos skirstymo taisyklių nustatymas. 

 Paramos lėšų likutis 2009 m. sausio 1 d. buvo 77,6 tūkst. Lt. Per 2009 m. gauta 5,2 tūkst. Lt 

paramos lėšų. Per 2009 m. paramos lėšos panaudotos: kitoms prekėms – 8,9 tūkst. Lt (įsigyta 

trumpalaikio turto: aparatas kraujo spaudimui matuoti, įtvarai, pakėlimo diržai, darbų saugos 

priemonės); ilgalaikio turto įsigijimui – 29,2 tūkst. Lt (įsigyta slaugos priemonių: lovos su 

spintelėm, atsiurbėjas, keltuvas, bėginė sistema su keltuvu); kitoms paslaugoms – 0,3 tūkst. Lt 

(maisto produktai gyventojų šventei). Iš viso panaudota 38,4 tūkst. Lt. Paramos lėšų likutis 2010 m. 

sausio 1 d. – 44,4 tūkst. Lt. Paramos lėšos buvo apskaitytos Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. 

gruodžio 31 d. balanso kitose lėšose banke kartu su senelių lėšomis ir likutis 2009 m. sausio 1 d. 

sudarė 76,8 tūkst. Lt ir senelių lėšos – 106,9 tūkst. Lt. Kasoje paramos lėšos sudarė 0,7 tūkst. Lt ir 

5,1 tūkst. Lt senelių lėšos. Likutis 2010 m. sausio 1 d. paramos lėšos banke sudarė 42,7 tūkst. Lt, 

senelių lėšos – 116,4 tūkst. Lt, kasoje – paramos lėšos sudarė 1,6 tūkst. Lt, senelių lėšos – 2,3 tūkst. 

Lt. 

 Rekomendacijos Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui 

1. Pateikti nuomonę dėl gėlių pirkimo, paminklų statymo ir jų užpajamavimo, nesvarbu iš 

kokių šaltinių jie buvo įsigyti. 

2. Debetinio įsiskolinimo suma 6,0 tūkst. Lt, įstaigai sumažinti 2010 m. finansavimą arba 

pareikalauti grąžinti į Savivaldybės biudžetą. K. Švedienės debetinį įsiskolinimą 200 Lt, nes ji mirė, 

ir yra tikimybė, kad skola liks beviltiška traktuoti kaip padarytą žalą biudžetinei įstaigai ir išieškoti 

iš kaltų asmenų. 

 3. Parengti ir teikti Savivaldybės tarybai tvirtinti Lėšų, gautų paramos pagrindais, naudojimo 

tvarką. (Paramą turėtų gauti Kauno rajono savivaldybės administracija. Pasitvirtinus tvarką, spręsti 

klausimą dėl likučio 44,4 tūkst. Lt tolesnio panaudojimo arba paramos lėšų suma mažinti 

biudžetinės įstaigos finansavimą). 

4. Neuroleptikų ir kitų vaistų panaudojimo klausimu sudaryti komisiją, kuri galėtų nustatyti 

vaistų panaudojimo Senelių namuose teisingumą. 
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Rekomendacijos Muniškių senelių namų direktoriui 

1. Senelių namams siekti, kad faktinės išlaidos nebūtų didesnės negu gauti asignavimai. 

Taupiai ir atsakingai naudoti Savivaldybės biudžeto lėšas, nesudaryti metų pabaigoje kreditinio 

įsiskolinimo. 

2. Peržiūrėti vieno senelio su sunkia negalia ir senyvo amžiaus išlaikymo kainas mažėjimo 

linkme. 

3. Esant sunkiai finansinei situacijai, optimizuoti etatų skaičių mažinimo linkme. 

4. Pagal Inventorizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. 

birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. 

nutarimo Nr. 370 redakcija), 19 p. reikalavimus sudaryti inventorizacijos komisiją, inventorizuoti 

rastus 25 paminklus ir užpajamuoti. 

 5. Inventorizuotus ir užpajamuotus paminklus įtraukti į ilgalaikio turto apskaitą, kadangi jų 

naudojimo laikas ilgiau negu vieneri metai. (Pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos    

2007-12-03 raštą Nr. (6.3-01)-6K-0715833 Asignavimų valdytojams, savivaldybėms pagal sąrašą 

„Dėl ilgalaikio turto apskaitos“ buvo nurodyta, kad nekilnojamieji daiktai nepriklausomai nuo jų 

įsigijimo vertės yra ilgalaikis materialusis turtas.) 

 6. Įvertinti vyr. buhalterės veiklą dėl debetinio įsiskolinimo likučio susidarymo 2009 m. 

gruodžio 31 d. 

7. Informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai raštu pateikti iki 2010-11-08. Nesant galimybės 

rekomendacijų įgyvendinti nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo, įvardijant 

priežastis. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė  Vida Marta Kruopienė 

Vyr. specialistė       Nijolė Tamašauskaitė 

 

 

 


