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 Kauno rajono savivaldybės kontrolierės V.M. Kruopienės 2010-01-12 pavedimu Nr. 1-2 

vyr. specialistė N. Tamašauskaitė atliko Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2009 m. ataskaitos tikrinimą.  

 Tikrinimo tikslas: Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2009 m. ataskaitos, teikiamos tvirtinti Savivaldybės tarybai, įvertinimas ir Kulautuvos 

rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimo ir gerinimo Kulautuvos miestelyje 

tikrinimas. 

 Ataskaitos pateikimo data: 2010 m. vasario 08 d.  

 Tikrinimo apimtis: 2009 m.  

 Tikrinimas atliktas, žinant Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui                 

V. Bancevičiui ir Ekologo skyriaus vyr. specialistei G. Juknienei. 

 Tikrinimo metodai: peržiūrėta programos teisinė bazė, taikytas atrankos metodas. 

 Tikrinimo metu nustatyta: 

 Kauno rajono savivaldybės taryba 2009 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. TS-75 „Dėl Kauno 

rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ir lėšų 

panaudojimo 2008 m. ataskaitos patvirtinimo“ patvirtino Kauno rajono savivaldybės aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo 2008 m. 

ataskaitą: nepanaudotų 2008 m. sausio 1 d. lėšų likutis – 1400,9 tūkst. Lt, gauta pajamų –        

1344,2 tūkst. Lt, išlaidų – 2265,8 tūkst. Lt, nepanaudotų 2009 m. sausio 1 d. lėšų likutis –          

479,3 tūkst. Lt.  
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 Tikrinimo metu buvo pasirinkta tikrinti Ekologo skyriaus 2009 m. Programos sąmata. 

Kauno rajono savivaldybės taryba 2009 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. TS-76 „Dėl Kauno rajono 

savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2009 m. programos priemonių plano 

patvirtinimo“ patvirtino Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios      

2009 m. programos priemonių planą ir lėšų panaudojimą: pajamų – 1426,0 tūkst. Lt, išlaidų – 

1905,3 tūkst. Lt, nepanaudotų 2009-01-01 lėšų likutį – 479,3 tūkst. Lt. 

Faktiškai Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimas 2009 m. įvykdytas: nepanaudotų 2009 m. sausio 1 d. lėšų 

likutis – 479,3 tūkst. Lt, gauta pajamų – 782,1 tūkst. Lt, išlaidų – 1030,8 tūkst. Lt, nepanaudotų 

2010 m. sausio 1 d. lėšų likutis – 230,6 tūkst. Lt. 

Pagal Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. gruodžio 31 d. ataskaitą Forma Nr. 2 

asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus – 2082,8 tūkst. Lt, asignavimų planas 

ataskaitiniam laikotarpiui, įskaitant patikslinimus – 2082,8 tūkst. Lt, gauti asignavimai kartu su 

įskaitytu specialiųjų programų lėšų likučiu – 1030,7 tūkst. Lt, kasinės išlaidos – 1030,7 tūkst. Lt, 

faktinės išlaidos – 1030,7 tūkst. Lt. 

Kauno miesto SP UAB „Kauno vandenys“ nuo 2009 m. sausio 1 d. perskaičiavo mokesčius 

už taršą (vietoje 30 proc. moka tik 5 proc.), todėl gerokai sumažėjo Savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios 2009 m. programos lėšų pajamų dalis. Tačiau nuo 2009 m. sausio 1 d. 

įsigaliojus Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 11 straipsnio 

pakeitimui, papildomai buvo įskaitoma 10 proc. mokesčio į savivaldybės, kurios teritorijoje 

išgaunami gamtos ištekliai, biudžetą ir teisės aktų nustatyta tvarka naudojamas Savivaldybės 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai (toliau – SAARS) programai finansuoti. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bendrojo programavimo dokumentų, Savivaldybės 

plėtros 2007-2013 m. strateginio plano, Savivaldybės tarybos patvirtintos 2008-2011 m. darbo 

programos prioritetais ir tikslais, Kauno rajono savivaldybės strateginio 2009-2011 m. veiklos plano 

12-os programos uždaviniais, buvo įgyvendinamos numatytos priemonės. 

Patikrinus nustatyta, kad SAARS programos lėšos panaudotos pagal jų tikslinę paskirtį. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Kulautuvos miestelyje įkurtas rekreacinės paskirties miško parkas, 

kurio projektas numatytas finansuoti iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirtų lėšų 

275796,00 Lt ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų 68949,00 Lt. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie 

Žemės ūkio ministerijos projekto įgyvendinimui paskyrė 344745,00 Lt. Taip pat projektas buvo 

finansuotas 107300,00 Lt ir iš SAARS programos lėšų. Iš viso projektui įgyvendinti buvo skirta 

452000,00 Lt. 

Kulautuvos rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimui ir gerinimui      

2009 m. iš SAARS programos lėšų buvo skirta 107300,00 Lt, iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 
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292242,50 Lt (91758,44+200484,06), iš Nacionalinės mokėjimo agentūros buvo grąžinta 

150548,40 Lt, liko negrąžinta biudžetui 141694,10 Lt sumokėtų lėšų. Iš ilgalaikės paskolos buvo 

skirta 4500,00 Lt geodeziniam žemės sklypų planui, 495,00 Lt Kulautuvos miško parko 

kraštovaizdžio projektui atlikti ir 25000,00 Lt projekto parengimo paslaugos pagal sutartį Nr. 07/05. 

Pagal 2009-05-22 Rangos sutartį Nr. S-431 tarp Kauno rajono savivaldybės administracijos ir 

UAB „Niskama“ pasirašyta objekto sutarties kaina 399543,69 Lt. Apmokėta UAB „Niskama“ 

399542,50 Lt (199058,44+200484,06). Taip pat buvo sumokėta UAB „Vilkija“ už geodezinį žemės 

sklypų planą 4500,00 Lt Kulautuvos miško parko kraštovaizdžio projektą V. Naureckaitei 495,00 Lt 

ir už projekto parengimo paslaugas pagal sutartį Nr. 07/05 25000,00 Lt. UAB „Techninė 

instaliacija“ už techninės priežiūros paslaugas buvo sumokėta 2388,70 Lt ir 2405,82 Lt. Objekto 

bendra vertė sudarė 434332,02 Lt. 

Kulautuvos rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimo ir gerinimo 

Kulautuvos miestelyje 2009-08-31 Pripažinimo tinkamu naudoti akte nurodyta, kad faktinė atliktų 

darbų vertė 339542,50 Lt (trys šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt du 

Lt ir 50 cnt), nors faktinė objekto vertė sudarė 434332,02 Lt t. y. faktinė objekto vertė sumažinta 

94789,52 Lt. Pripažinimo tinkamu naudoti akte nurodyta, kad komisija pripažįsta, kad Kulautuvos 

rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimo ir gerinimo darbai atlikti kokybiškai, 

objektas atitinka STR 1. 11. 01: 2002 reikalavimus ir pripažįstamas tinkamu naudoti. Komisijos 

pirmininkas Leonardas Stanaitis, nariai: Povilas Ašakėnas, Gražina Čepulienė, Adriana Cicėnienė, 

Ričardas Pudževelis, Nerijus Kelmelis. Projekto darbų vadovas Alfredas Vizbaras, kuris buvo UAB 

„Niskama“ darbų vadovas. Visi komisijos nariai pasirašė ir objektą projekto darbų vadovas 

Alfredas Vizbaras perdavė Administracijos direktoriui Vytui Bancevičiui. Tarnybos nuomone, 

galėjo ne visi darbai būti atlikti, nes faktinė objekto savikaina 434332,02 Lt. Su UAB „Niskama“ 

buvo pasirašyta Rangos sutartis Nr. S-431 399543,69 Lt. Sumokėta UAB „Niskama“ 399542,50 Lt.  

Pagal Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 70 (Lietuvos Respublikos finansų ministro       

2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija) 22 p. reikalavimus, kad ilgalaikis turtas 

apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina (toliau vadinama – įsigijimo 

savikaina), kurią sudaro: pirkto ilgalaikio turto – įsigijimo dokumentuose nurodyta vertė, atėmus 

nuolaidas ir pridėjus akcizus, muitus, kitus mokesčius (pridėtinės vertės mokestis neįskaitomas tik 

šių taisyklių 7 punkte nurodytu atveju), turto pristatymo ne įstaigos transportu, montavimo ir kitos 

tiesiogiai ilgalaikiam turtui priskirtinos išlaidos iki jo atidavimo naudoti, biudžetinės įstaigos 

pastatyto arba pagaminto (sukurto) savo reikmėms ilgalaikio turto – faktinės jo statybos (įskaitant 

projektavimo) arba pagaminimo (sukūrimo) išlaidos. 
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Objekto vertė Pripažinimo tinkamu naudoti metu pagal 2009-08-31 aktą – 339542,50 Lt. 

Tarnybos nuomone, objekto vertė turėjo būti didesnė, t. y. 434332,02 Lt, arba 94789,52 Lt didesnė. 

Sukurto turto vertė apskaityta Buhalterinės apskaitos skyriuje 404337,02 Lt. Turto vertė 

sumažinta 29995,00 Lt. 

Kodėl ilgalaikis materialusis turtas buvo įvertintas Pripažinimo tinkamu naudoti akte daug 

mažesne verte, t. y. 60000,00 Lt, nors jau pagal pagrindinę Rangos sutartį Nr. S-431 - 399543,69 Lt, 

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius šio objekto vertės nekomentuoja. 

Objekto techninę priežiūrą atliko UAB „Techninė instaliacija“. Techninės priežiūros vadovas 

Aurimas Ašakėnas. 

Savivaldybės Statybos ir komunalinio ūkio skyriuje netinkamai vedama forma Nr. 3 

Pažyma apie atliktų darbų vertę, kuri turi būti vedama pagal visus finansavimo šaltinius ir 

visas statybos rangos sutartis nuo statybos pradžios. Joje turi būti išskirta statybos 

montavimo darbų vertė ir kitų išlaidų vertė. Statybos ir komunalinio ūkio skyriuje forma    

Nr. 3 buvo vedama tik pagal atskiras Statybos rangos sutartis nesujungiant visas sutartis į 

vieną visumą. 

Per 2009 m. iš SAARS programos lėšų buvo skirta ir panaudota Užliedžių gyvenvietės 

nuotekų valymo įrenginiams rekonstruoti 330,0 tūkst. Lt ir projektui „Kulautuvos rekreacinės 

paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimas ir gerinimas“ bendrai finansuoti 107,3 tūkst. Lt. 

Iš viso 437,3 tūkst. Lt. 

Pastatytiems ir rekonstruotiems objektams, kai bus atlikti paleidimo – derinimo darbai ir 

komisijos priimti naudoti, turės būti šių darbų atlikimo išlaidomis didinama ilgalaikio turto 

(objekto) įsigijimo savikaina. 

Ilgalaikio nematerialaus turto buvo sukurta už 217,7 tūkst. Lt. 

Pagal Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 70 (Lietuvos Respublikos finansų ministro      

2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1 K-405 redakcija) 23 p. reikalavimus ilgalaikio materialiojo 

turto esminio pagerinimo darbai finansuojami iš sąmatoje numatytų lėšų turtui įsigyti ir kurti. Šių 

darbų atlikimo išlaidomis didinama ilgalaikio turto (objekto) įsigijimo savikaina. Rekonstravimo ir 

kapitalinio remonto sąvokos taikomos tik pastatų ir statinių esminiam pagerinimui apibūdinti; pagal 

24 p. reikalavimus ilgalaikis materialusis turtas į apskaitą traukiamas turto vienetais pagal laikymo 

vietas. Atskiru ilgalaikio materialiojo turto vienetu laikomas daiktas su jo priklausiniais, skirtas tam 

tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti, arba kompleksas iš konstruktyviai sujungtų daiktų, 

sudarančių visumą ir kartu atliekančių bendras funkcijas. 

Pagal 2008 m. planuojamas gauti SAARS programos pajamas 2188,0 tūkst. Lt Kauno rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai avansu buvo pervesta           
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434,0 tūkst. Lt. 2008 m., gavus faktines SAARS programos pajamas 1344,2 tūkst. Lt, paaiškėjo, 

kad reikėjo pervesti ne 434,0 tūkst. Lt, bet 259,2 tūkst. Lt. Skirtumas 174,8 tūkst. Lt turėjo būti 

užskaitytas kaip 2009 m. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

pajamos. 2009 m. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai nuo SAARS 

programos faktinių įplaukų 20 proc., t. y. nuo 739,0 tūkst. Lt 20 proc. sudarė 147,8 tūkst. Lt. 

Kadangi 2008 m. buvo pervesta 174,8 tūkst. Lt daugiau, o 2009 m. reikėjo pervesti 147,8 tūkst. Lt, 

skirtumas gavosi 27,0 tūkst. Lt, t. y. liko pervesta per daug visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiajai programai, todėl šis skirtumas turės būti užskaitytas, kaip 2010 m. Savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamos. 

Atkreipiame dėmesį, kad: 

Pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. 121 „Dėl 

Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų 

ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos“ 7 p. reikalavimus SAARS programos 

lėšų apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius, vadovaudamasis 

Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtinta Biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarka. Pagal šios 

tvarkos 8 p. reikalavimus einamaisiais biudžetiniais metais nepanaudotos specialiosios aplinkos 

apsaugos rėmimo programos lėšos naudojamos kitais metais numatytoms priemonėms finansuoti. 

Pagal šios tvarkos 12 p. reikalavimus Savivaldybės administracijos direktorius ir ekologas atsako už 

tikslinį aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimą pagal Savivaldybės 

tarybos patvirtintą sąmatą ir pagal 14 p. reikalavimus Savivaldybės administracijos ekologas ir 

Buhalterinės apskaitos skyrius atsako už specialiosios programos lėšų apskaitos dokumentų 

tvarkymą. 

Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos įstatymo Nr. IX-1607 2003 m. birželio 10 d. 2 straipsnio 2 dalies nuostatas Specialiosios 

programos lėšos kaupiamos atskiroje savivaldybės biudžeto sąskaitoje. Programos finansavimo 

pajamos ir išlaidos planuojamos savivaldybių biudžete savivaldybių tarybų nustatyta tvarka. Kauno 

rajono savivaldybės administracijoje SAARS lėšų likutis laikomas ne atskiroje savivaldybės 

biudžeto sąskaitoje, bet Biudžeto ir finansų skyriaus biudžetinėje sąskaitoje Nr. 

LT727011700000130706 AB Ūkio banko Kauno filialas. 

Pagal šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatas Specialiosios programos lėšas, panaudotas 

nenumatytiems šiame įstatyme tikslams, Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos teikimu 

Valstybinė mokesčių inspekcija ne ginčo tvarka išieško į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje 

kaupiamos aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos. Išieškotos lėšos naudojamos Lietuvos 

Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatyme numatytiems tikslams. 
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Pagal minėto įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatas Specialiosios programos lėšos, 

nepanaudotos einamaisiais biudžetiniais metais, naudojamos kitiems metams numatytoms 

priemonėms finansuoti. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo rekomendacijų patvirtinimo“      

2005 m. gruodžio 28 d. Nr. DI-637 buvo patvirtinta Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo rekomendacijos. Pagal šių rekomendacijų 8 

punkto reikalavimus Aplinkos ministerija, gavusi lėšų panaudojimo patikrinimo aktą, įvertina 

nustatytus pažeidimus, prireikus paprašo savivaldybes papildomos informacijos ir ne vėliau kaip per 

2 mėnesius nuo akto gavimo kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl SAARS lėšų, panaudotų 

pažeidžiant SAARS įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių SAARS lėšų panaudojimo, 

nuostatas, išieškojimo. 

 

 

Išvada 

 

Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2009 m. programos 

priemonių planas: nepanaudotų 2009-01-01 lėšų likutis – 479,3 tūkst. Lt; pajamų – 1426,0 tūkst. Lt; 

išlaidų – 1905,3 tūkst. Lt; nepanaudotų 2010-01-01 lėšų likutis – 230,6 tūkst. Lt. 

Faktiškai Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimas 2009 m. įvykdytas: nepanaudotų 2009 m. sausio 1 d. lėšų 

likutis – 479,3 tūkst. Lt, gauta pajamų – 782,1 tūkst. Lt, išlaidų – 1030,8 tūkst. Lt, nepanaudotų 

2010 m. sausio 1 d. lėšų likutis – 230,6 tūkst. Lt. 

Asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus – 2082,8 tūkst. Lt, asignavimų planas 

ataskaitiniam laikotarpiui, įskaitant patikslinimus – 2082,8 tūkst. Lt, gauti asignavimai kartu su 

įskaitytu specialiųjų programų lėšų likučiu – 1030,7 tūkst. Lt, kasinės išlaidos – 1030,7 tūkst. Lt, 

faktinės išlaidos – 1030,7 tūkst. Lt. 

Kauno rajono savivaldybės administracijoje SAARS lėšų likutis laikomas ne atskiroje 

savivaldybės biudžeto sąskaitoje, kaip to reikalauja teisės aktai, bet Biudžeto ir finansų skyriaus 

biudžetinėje sąskaitoje Nr. LT72701170000013706 AB ūkio banko Kauno filialas. 

           Pagal 2008 m. planuojamas gauti SAARS programos pajamas 2188,0 tūkst. Lt Kauno rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai avansu buvo pervesta            

434,0 tūkst. Lt. 2008 m., gavus faktines SAARS programos pajamas 1344,2 tūkst. Lt, paaiškėjo, 

kad reikėjo pervesti ne 434,0 tūkst. Lt, bet 259,2 tūkst. Lt. Skirtumas 174,8 tūkst. Lt turėjo būti 

užskaitytas kaip 2009 m. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 
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pajamos. 2009 m. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai nuo SAARS 

programos faktinių įplaukų 20 proc., t. y. nuo 739,0 tūkst. Lt 20 proc. sudarė 147,8 tūkst. Lt. 

Kadangi 2008 m. buvo pervesta 174,8 tūkst. Lt daugiau, o 2009 m. reikėjo pervesti 147,8 tūkst. Lt, 

skirtumas gavosi 27,0 tūkst. Lt, t. y. liko pervesta per daug visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiajai programai, todėl šis skirtumas turės būti užskaitytas, kaip 2010 m. Savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamos. 

Kulautuvos miestelyje įkurtas rekreacinės paskirties miško parkas, kurio projektas numatytas 

finansuoti iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirtų lėšų 275796,00 Lt ir Lietuvos valstybės 

biudžeto lėšų 68949,00 Lt. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos projekto 

įgyvendinimui paskyrė 344745,00 Lt. Taip pat projektas buvo finansuotas 107300,00 Lt ir iš 

SAARS programos lėšų. Iš viso projektui įgyvendinti buvo skirta 452000,00 Lt. 

Objekto vertė Pripažinimo tinkamu naudoti metu pagal 2009-08-31 aktą – 339542,50 Lt. 

Tarnybos nuomone, objekto vertė turėjo būti didesnė, t. y. 434332,02 Lt, arba 94789,52 Lt didesnė. 

Sukurto turto vertė apskaityta Buhalterinės apskaitos skyriuje 404337,02 Lt. Turto vertė 

sumažinta 29995,00 Lt. 

Kodėl ilgalaikis materialusis turtas buvo įvertintas Pripažinimo tinkamu naudoti akte daug 

mažesne verte, t. y. 60000,00 Lt, nors jau pagal pagrindinę Rangos sutartį Nr. S-431 - 399543,69 Lt, 

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius šio objekto vertės nekomentuoja. 

Objekto techninę priežiūrą atliko UAB „Techninė instaliacija“. Techninės priežiūros vadovas 

Aurimas Ašakėnas. 

Savivaldybės Statybos ir komunalinio ūkio skyriuje netinkamai vedama forma Nr. 3 

Pažyma apie atliktų darbų vertę, kuri turi būti vedama pagal visus finansavimo šaltinius ir 

visas statybos rangos sutartis nuo statybos pradžios. Joje turi būti išskirta statybos 

montavimo darbų vertė ir kitų išlaidų vertė. Statybos ir komunalinio ūkio skyriuje forma    

Nr. 3 buvo vedama tik pagal atskiras Statybos rangos sutartis nesujungiant visas sutartis į 

vieną visumą. 

 

 

Rekomendacijos Savivaldybės administracijos direktoriui 

 

 1. 2008 m. per daug pervestą 27,0 tūkst. Lt Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiajai programai užskaityti kaip 2010 m. pajamas. 

 2. Pareikalauti, kad Savivaldybės statybos ir komunalinio ūkio skyrius pateiktų paaiškinimą, 

kodėl netinkamai vedama forma Nr. 3 Pažyma apie atliktų darbų vertę ir kodėl Kulautuvos 

miestelyje įkurto rekreacinės paskirties miško parko objekto vertė Pripažinimo tinkamu naudoti 
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metu pagal 2009-08-31 aktą 339542,50 Lt, nors faktinė objekto vertė turėjo būti didesnė t. y. 

434332,02 Lt, arba 94789,52 Lt didesnė. 

 3. Iš naujo sudaryti komisiją atliktų ir užbaigtų statybos darbų vertinimui Kulautuvos 

rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimas ir gerinimas Kulautuvos sen. 

Kulautuvos mstl. Kauno rajonas ir surašyti naują Pripažinimo tinkamu naudoti aktą. 

 4. Išsiieškoti iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projekto 

įgyvendinimui likusias nepervestas lėšas 194196,60 Lt. 

 5. SAARS programos lėšų likučiui atidaryti atskirą savivaldybės biudžeto sąskaitą iki     

2010-05-03. 

 6. Kauno rajono savivaldybės administracijoje SAARS programos lėšų likutį laikyti 

atskiroje Savivaldybės biudžeto sąskaitoje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos savivaldybių 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nuostatos. 

 7. SAARS programos atliktų darbų aktus pristatyti į Savivaldybės administracijos 

buhalteriją apmokėjimui ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d. 

 8. Siūlome Tarybai tvirtinti Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios 2009 m. programos lėšų panaudojimo ataskaitą. Ataskaitoje pateikti duomenys atitinka 

faktišką lėšų panaudojimą. 

 9. Informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai raštu pateikti iki 2010-05-03. Nesant galimybės 

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

priežastis. 

 

 

 

Savivaldybės kontrolierė      Vida Marta Kruopienė 

 

Vyr. specialistė       Nijolė Tamašauskaitė 

 

 

 

SUSIPAŽINAU: 

Savivaldybės administracijos direktorius    Vytas Bancevičius 

 

Ekologo skyriaus vyr. specialistė     Giedrė Juknienė 


