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

Savivaldybės kontrolierės V. M. Kruopienės 2009-10-27 pavedimą Nr. 1-36 vyr. specialistė           

N. Tamašauskaitė atliko Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus veiklos 

auditą organizavimo srityje. 

 Audituojamas subjektas – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, 

Kaunas. Kauno rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, adresas Savanorių pr. 

371, Kaunas, juridinio asmens kodas 188756386. Duomenys kaupiami VĮ Registrų centro Juridinių 

asmenų registre. 

 Audituojamas objektas – Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 

veiklos auditas organizavimo srityje. 

Audito tikslas – Atlikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 

veiklos auditą organizavimo srityje. Įvertinti, ar Urbanistikos skyriaus veikla pagal funkcijas 

organizuojama pagal teisės aktų reikalavimus, nustačius problemas teikti siūlymus. 

Audituojamas laikotarpis – 2009 m. 

Audituojamu laikotarpiu Savivaldybei vadovavo meras Valerijus Makūnas, Savivaldybės 

administracijai – Administracijos direktorius Vytas Bancevičius, Urbanistikos skyriui – 

Urbanistikos skyriaus vedėjas Kostas Arvydas Gricius. 

Galimybė atlikti auditą: veiklos audito atlikimo patirtis ir įgūdžiai minimalūs, galimybės 

naudotis ekspertais ir konsultantais nėra. 

Audito metu buvo atliktos šios audito įrodymų rinkimo procedūros: 
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* apklausos; 

* palyginamoji analizė;  

* pokalbiai; 

* dokumentų nagrinėjimas ir peržiūra. 

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. 

 

AUDITUOJAMO SUBJEKTO VEIKLOS APLINKA 

 

Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus veiklos auditas atliekamas 

organizavimo srityje. 

Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyrius (toliau – Skyrius) vadovaujasi nuostatais, 

kurie nustato Skyriaus paskirtį, tikslus, uždavinius, funkcijas, veiklos nepriklausomumą, teises, 

struktūrą, valdymą, veiklos organizavimą, atsakomybę, atskaitingumą ir likvidavimo, 

reorganizavimo bei reikalų perdavimo tvarką. Kauno rajono savivaldybės administracijos 

Urbanistikos skyriaus nuostatai patvirtinti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2009-09-07 įsakymu Nr. ĮS-1668. 

Skyrius yra Kauno rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys išlaikomas iš 

Savivaldybės biudžeto, kurį pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, steigia Taryba. 

Skyrius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui. 

Skyriaus paskirtis – atlikti Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatyme, Teritorijų 

planavimo įstatyme, Statybos įstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, nuostatuose taip pat 

kituose įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose įtvirtintas funkcijas, susijusias su teritorijų 

planavimu ir statyba. 

Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra šie: pagal Savivaldybės funkcijas įgyvendinti 

Savivaldybėje valstybės politiką teritorijų planavimo, statybų projektavimo, žemėtvarkos ir 

geodezijos srityse; užtikrinti adresų suteikimą ir keitimą; dalyvauti formuojant ir įgyvendinant 

regionų plėtros programas. 

Teritorijų planavimo srityje Skyrius atlieka šias funkcijas: inicijuoja Savivaldybės teritorijos 

ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentų, finansuojamų iš 

Savivaldybės biudžeto, rengimą; dalyvauja rengiant Savivaldybės teritorijos ar jos dalių raidos 

analizę, prognozes, programas ir projektus; rengia dokumentų projektus dėl detaliojo teritorijų 

planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo; nustatyta tvarka išduoda sąlygas teritorijų 
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planavimo dokumentams; organizuoja teritorijų planavimo dokumentų derinimą Nuolatinėje 

statybos komisijoje; rengia dokumentų projektus dėl teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo; 

vykdo Savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų registrą; teikia duomenis teritorijų 

planavimo banko tvarkytojui; organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų 

svarstymą su visuomene; dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo 

dokumentų svarstymo su visuomene procese; apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl 

teritorijų planavimo dokumentų projektų ir statybos projektų, rengia medžiagą ir konsultuoja 

sprendžiant ginčus. 

Statinių projektavimo srityje Skyrius atlieka šias funkcijas: teikia paraiškas statinio 

projektavimo sąlygoms parengti; rengia ir išduoda projektavimo sąlygų sąvadus; organizuoja 

techninių projektų derinimą Nuolatinėje statybos komisijoje; išduoda statybos leidimus. 

Žemėtvarkos srityje Skyrius atlieka šias funkcijas: tvirtina dokumentų projektus dėl 

išnuomojamų, privatizuojamų ar kitaip perleidžiamų esamų ir naujų žemės sklypų ne žemės ūkio 

veiklai, žemės sklypų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų bei servitutų nustatymo; derina 

parengtus žemės reformos žemėtvarkos projektus; rengia dokumentų projektus dėl žemės sklypų 

grąžinamų natūra ir ekvivalentine natūra miestų teritorijose; tvarko kraštovaizdžio, nekilnojamųjų 

kultūros vertybių ir Savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų apskaitą; vykdo atskirtųjų želdinių 

žemės matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą inventorizaciją ir apskaitą. 

Geodezijos srityje Skyrius atlieka šias funkcijas: derina namų valdų geodezinius matavimus; 

kaupia, sistemina namų valdų geodezinę medžiagą. 

Skyriaus funkcijos kitose srityse: pagal patvirtintą dokumentacijos planą tvarko skyriaus 

dokumentų archyvą; kaupia ir teikia informaciją teritorijų planavimo, statybos, projektavimo 

klausimais; įstatymų nustatyta tvarka teikia statistinę informaciją suinteresuotoms institucijoms; 

vykdo adresų ir gatvėvardžių suteikimą ir keitimą; pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja gautus 

prašymus, skundus bei pasiūlymus; vykdo kitas Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas užduotis bei pavedimus; 

koordinuoja paminklotvarkinę veiklą Savivaldybės teritorijoje. 

 

AUDITO PROCESAS 

 

2009 m. lapkričio 11 d. Skyriuje dirbo 17 darbuotojų: 8 valstybės tarnautojai ir 9 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Visos darbo vietos buvo užimtos. 2005 m. gegužės 18 d. 

Urbanistikos skyriuje dirbo 9 darbuotojai: 2 valstybės tarnautojai ir 7 darbuotojai, dirbantys pagal 

darbo sutartį ir 1 darbuotojo pareigybė, dirbančio pagal darbo sutartį, buvo laisva. Realiai 2009 m. 

Skyriuje dirbo 8 darbuotojais daugiau negu 2005 m. 
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Kauno rajono savivaldybės administracijos 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. ĮS-464 

buvo patvirtinta Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartį ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto etatų sąrašas, pagal kurį buvo 

patvirtinta Urbanistikos skyriuje aštuoni etatai darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.  

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu 

Nr. ĮS-703 „Dėl valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo ir administracijos direktoriaus 

2004-04-21 įsakymo Nr. 462 pripažinimo netekusiu galios“ buvo patvirtintas Kauno rajono 

savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų (karjeros) pareigybių sąrašas, pagal kurį Skyriui 

buvo patvirtinta penki valstybės tarnautojų etatai, kuo remiantis buvo patvirtinta trim etatais 

daugiau negu 2005 m. nenurodoma.  

Pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 30 d. 

įsakymą Nr. ĮS-771 „Dėl karjeros valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo naujos redakcijos“ Skyriui 

buvo patvirtinta aštuonios karjeros valstybės tarnautojų pareigybės. 

Pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. vasario 27 d. 

įsakymą Nr. ĮS-439 buvo patvirtinta Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartį ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių 

sąrašas ir tarnybiniai atlyginimai. Pagal šį pareigybių sąrašą buvo patvirtinta devynios pareigybės 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Iš viso pagal abiejų pareigybių sąrašus buvo patvirtinta 

17 pareigybių. 

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. vasario 27 d. įsakymą     

Nr. ĮS-439 „Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ir gaunančių darbo užmokestį iš 

Savivaldybės biudžeto, pareigybių sąrašo tvirtinimo“ Skyriui buvo patvirtinta devynios pareigybės 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, t. y. viena pareigybe daugiau negu 2005 m., kuo remiantis 

buvo patvirtinta viena pareigybe daugiau nenurodoma. Iš viso Skyriuje 2009 m. buvo septyniomis 

pareigybėmis daugiau negu 2005 m. Skyriaus vedėjas neaiškina padidėjimo priežasčių. 

Savivaldybės Taryba Skyriaus struktūrą nepatvirtino. Kuo remiantis buvo įsteigti 7 

papildomi etatai neaišku. Kodėl buvo vietoje dviejų valstybės tarnautojų įsteigtos aštuonios 

valstybės tarnautojų pareigybės taip pat Skyriaus vedėjas nepaaiškino. 

Tarnybos nuomone, Skyriaus darbuotojų skaičius buvo padidintas remiantis subjektyvia 

Kauno apskrities statybos inžinierių bendrijos atstovų nuomone, kuri buvo pateikta 2008-01-10 

ataskaitoje Nr. 01/08 „Dėl Kauno rajono savivaldybės urbanistikos skyriaus darbo įvertinimo“ 

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui V. Bancevičiui, tačiau kuo remiantis 

darbuotojai buvo perkeliami į valstybės tarnautojų pareigas Skyriaus darbuotojai negalėjo 

paaiškinti, taip pat šio fakto nepaaiškino ir Skyriaus vadovai. 
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Nors buvo įsteigti septyni papildomi etatai, tačiau Kauno apskrities statybos inžinierių 

bendrijos atstovų rekomendacija, kad būtų racionalu „inicijuoti skyriaus dokumentų forminimo 

procedūrų klasifikaciją pagal jų skubumą bei interesantų deklaruojamą prioritetą“ nebuvo 

įgyvendinta. Tokių pavyzdžių Lietuvoje taip pat yra – naują pasą pilietis gali gauti pasirinkdamas 

įforminimo terminą bei jį atitinkantį mokestį. Analogišką tvarką taiko Visuomenės sveikatos 

centras, priimdamas projektus specialiajai ekspertizei, VĮ „Registrų centras“ bei daugelis kitų 

valstybinių įstaigų bei įmonių. Tokiu būdu paliekama teisė spręsti pačiam interesantui kuriuo keliu 

eiti – brangesniu, bet greitesniu, ar pagal įstatymo reglamentuotus terminus, tačiau pigiau 

kainuojančiu. Toks metodas galėtų būti taikomas įforminant statybos leidimus, kadangi dabar 

galiojanti tvarka, kuomet ir mažam vasarnamiui ir didžiuliam prekybos centrui galioja tas pats 

tarifas, yra socialiai neteisinga. Sudėtingesniems projektams ir leidimų įforminimo procedūra yra 

sudėtingesnė, dokumentacijos apimtys žymiai didesnės, todėl būtų logiška tokiems projektams 

žymiai padidinti mokestį už leidimų išdavimą. Įgyvendinus šią priemonę, Savivaldybė gautų 

papildomų pajamų, iš kurių galima būtų finansuoti papildomas darbo vietas, motyvuoti darbuotojus, 

tuo pačiu užtikrinti didelių projektų dokumentacijos įforminimo procedūras per žymiai trumpesnį 

laiką. Analogiška praktika galėtų būti pritaikyta ne tik išduodant leidimus statybai, bet ir kitose 

Skyriaus veiklos srityse, kuriose šiuo metu netaikomi mokesčiai už paslaugas. Tokias priemones 

galima būtų pradėti taikyti tik tuomet, kai realūs dokumentacijos tvarkymo terminai atitinka 

įstatymų ir norminių dokumentų reglamentuojamus terminus ir yra patvirtinta juridinė tvarka teikti 

apmokamas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims skubos tvarka. 

Tai rodo, kad padidėjus darbuotojų skaičiui, darbo kokybė nepagerėjo. 

 

AUDITO REZULTATAI 

 

Peržiūrėjus Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus, nustatyta, 

kad darbuotojų paaiškinimuose nurodytos atliekamos funkcijos neatitinka pareigybių aprašymuose 

ir pareiginiuose nuostatuose nurodytoms funkcijoms. Pareigybių aprašymuose ir pareiginiuose 

nuostatuose neišskirta, kuriuos darbus darbuotojas atlieka nuolat ir kuriuos darbus darbuotojas 

atlieka ne nuolat, atostogų ar ligos metu pavaduodamas Skyriaus darbuotojus. Skyriaus darbuotojų 

pareigybių aprašymuose ir pareiginiuose nuostatuose daug neatitikimų ir funkcijų dubliavimosi, kai 

kurie darbuotojai atlieka tas pačias funkcijas. Kai kurie darbuotojai pareigybių aprašymuose ir 

pareiginiuose nuostatuose nurodytų funkcijų atlieka iš dalies arba visai neatlieka. Pavyzdžiui, 

vyriausiasis specialistas A. Blaškevičius keturių funkcijų pagal pareigybės aprašymą neatlieka t. y. 

4.5, 4.6, 4.7 4.9. Statybos leidimų archyvas nesutvarkytas nuo 2002 m. Pareiginiuose nuostatuose 

nėra apibrėžta atsakomybė už archyvo tvarkymą. Taip pat nėra vedama statybos leidimų 
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registracijos knyga, nekontroliuojamas apmokėjimas už statybos leidimų išdavimą. Turėtų būti 

vedama statybos leidimų registracijos knyga, kurioje būtų šios grafos: eilės Nr.; statybos leidimo 

Nr.; data; statytojas; statybos objektas; statybos vieta; mokėjimo dokumentas; valstybinės rinkliavos 

suma Lt; statybos leidimą atsiimančio vardas, pavardė; data ir parašas. Vyriausioji specialistė         

B. Kupstienė atlieka papildomą funkciją, nenumatytą pareiginiuose nuostatuose t. y. teikti 

informaciją Skyriaus darbuotojams apie patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Archyvas 

nesutvarkytas nuo 2002 m. t. y., kai iš darbo buvo atleista darbuotoja Gražina Dzikienė, kuri kuravo 

teritorijų planavimo dokumentų archyvą. B. Kupstienei buvo pavesta laikinai pakuruoti šiuos 

archyvinius dokumentus. Vyr. specialistė B. Kupstienė 2009-10-14 rašė paaiškinimą Kauno rajono 

savivaldybės Administracijos direktoriui Vytui Bancevičiui dėl nesutvarkyto archyvo nuo 2002 m. 

Paaiškinime rašoma, kad buvo atvejų, kai dingdavo, bet paskui atsirasdavo bylos. 

Pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, 

saugojimo, naudojimo ir kontrolės procedūrų taisyklių, patvirtintų Kauno rajono savivaldybės 

Administracijos direktoriaus 2008-08-13 įsakymu Nr. ĮS-1670 1.4 p. apie dokumentų valdymo 

reikalavimų pažeidimus Bendrasis skyrius informavo Savivaldybės administracijos direktorių ir 

pažeidimus padariusių Savivaldybės padalinių vadovus.  

Pagal šių taisyklių 7.1 p., kad dokumentai būtų išsaugomi, prieinami reikiamą laiką ir būtų 

užtikrinta jų paieška, kiekviename Savivaldybės administracijos padalinyje turi būti sudaryta 

užbaigtų bylų apskaitos sistema: nustatyti apskaitos dokumentai, jų sudarymo tvarka, 

Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai. 

Nuolatines ir ilgojo saugojimo bylas, iki perdavimo į Kauno apskrities archyvą, saugo ir už jų 

apskaitą atsako padalinio vadovas ir paskirti atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai.  

Pagal šių taisyklių 7.7 p., kad jei nustatoma, kad dokumentų ar bylų trūksta, organizuojama 

paieška, o jų neradus, surašomas dingusių dokumentų (bylų) aktas. Aktą tvirtina ir sprendimus dėl 

atsakomybės įstatymų nustatyta tvarka prima Savivaldybės administracijos direktorius. Apie 

dingusius dokumentus ar bylas informuojamas Kauno apskrities archyvas. Šiame punkte 

nenurodyta atsakomybė už dokumentų apsaugą ir archyvo tvarkymą. Tarnybos žiniomis aktai apie 

dingusias bylas nebuvo surašomi.  

Pagal šių taisyklių 7.11 p. į apyrašus įrašytos ilgojo ir nuolatinio saugojimo bylos turi būti 

saugomos Savivaldybės archyve, laikantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintų reikalavimų dokumentų saugykloms. Laikino saugojimo bylos 

gali būti saugomos jų sudarymo vietose, iki pasibaigs joms nustatytas saugojimo terminas. Laikino 

saugojimo dokumentų sąrašų Skyriuje nėra.  

Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. I-X 

21 straipsnio 2 d. nuostatas už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako 
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ūkio subjekto vadovas. Skyriaus dokumentai priklauso pirminiams statybos apskaitos 

dokumentams.  

Palyginus Skyriaus nuostatuose, patvirtintuose Kauno rajono savivaldybės direktoriaus 

2009-09-07 įsakymu Nr. ĮS-1668, nustatyta, kad darbuotojų funkcijos vienų su kitais labai 

dubliuojasi. Pavyzdžiui, 7.1 funkciją atlieka 9 darbuotojai, 7.2 funkciją atlieka 1 darbuotojas, 7.3 

funkcijos neatlieka niekas, 8.1 funkciją 7 darbuotojai, 8.2 funkciją atlieka 1 darbuotojas, 8.3 

funkciją atlieka 4 darbuotojai, 8.4 funkciją atlieka 5 darbuotojai, 8.5 funkciją atlieka 2 darbuotojai, 

8.6 funkciją atlieka 2 darbuotojai, 8.7 funkciją atlieka 3 darbuotojai, 8.8 funkciją atlieka 3 

darbuotojai, 8.9 funkciją atlieka 6 darbuotojai, 9.1 funkciją atlieka 2 darbuotojai, 9.2 funkciją 

atlieka 3 darbuotojai, 9.3 funkciją atlieka 3 darbuotojai, 9.4 funkciją atlieka 4 darbuotojai, 9.5 

funkciją atlieka 1 darbuotojas, 10.1 funkciją atlieka 3 darbuotojai, 10.2 funkciją atlieka 3 

darbuotojai, 10.3 funkciją atlieka 2 darbuotojai, 10.4 funkciją atlieka 2 darbuotojai, 10.5 funkciją 

atlieka 2 darbuotojai, 11.1 funkciją atlieka 2 darbuotojai, 11.2 funkciją atlieka 2 darbuotojai, 12.1 

funkciją atlieka 2 darbuotojai, 12.2 funkciją atlieka 10 darbuotojų, 12.3 funkciją atlieka 12 

darbuotojų, 12.4 funkciją atlieka 2 darbuotojai, 12.5 funkciją atlieka 11 darbuotojų, 12.6 funkciją 

atlieka 12 darbuotojų, 12.7 funkciją atlieka 1 darbuotojas.  

Iš pateiktos informacijos matyti, kad kai kurias funkcijas atlieka labai daug darbuotojų t. y. 

7.1 funkciją atlieka 9 darbuotojai, 8.1 funkciją atlieka 7 darbuotojai, 8.9 funkciją atlieka 6 

darbuotojai, 12.2 funkciją atlieka 10 darbuotojų, 12.3 funkciją atlieka 12 darbuotojų, 12 .5 funkciją 

atlieka 11 darbuotojų ir 12.6 funkciją atlieka 12 darbuotojų. Kai kurias funkcijas t. y. 7.2, 8.2, 9.5 ir 

12.7 atlieka tik po vieną darbuotoją, 7.3 funkcijos niekas neatlieka.  

Skyriaus nuostatuose turėtų būti papildytos Skyriaus funkcijos 9.5 funkcija „organizuoja 

detaliųjų planų, specialiųjų planų derinimą Nuolatinėje statybos komisijoje“.  

 Skyriuje nėra patvirtinta dokumentų judėjimo ir kontrolės tvarka. Patikrinus Statybos 

leidimų išdavimo tvarką, nustatyta, kad nebuvo vedamas gaunamų prašymų išduoti Statybos 

leidimus registracijos žurnalas. Registracijos žurnalas užvestas audito metu nuo 2009-11-04. Jį veda 

vyr. specialistas A. Blaškevičius, tačiau Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymo, kuriuo būtų paskirtas atsakingas asmuo už gaunamų prašymų išduoti Statybos leidimus 

registraciją, nėra. 

Prašymai išduoti Statybos leidimus įforminti nepilnai: daug kur nėra prašymų padavimo 

datų, prašymai neregistruoti, nėra prašymus priėmusio darbuotojo pareigų, parašo, vardo, pavardės. 

Pavyzdžiui, Ramūno Blanko prašyme nėra datos ir prašymą priėmusio darbuotojo pareigų, parašo, 

vardo ir pavardės. Kauno rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos protokole nurodyta, 

kad Broniui Balčiūnaičiui patvirtinta Komisijos pirmininko 2008 m. spalio 29 d., tačiau protokolas 

užregistruotas beveik po mėnesio t. y. 2008 m. lapkričio 21 d. Nr. 1743. Nuolatinės statybos 
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komisijos protokole nurodyta, kad Albinui Stulginskui patvirtinta Komisijos pirmininko         

2008m. gruodžio 22 d., tačiau protokolas užregistruotas 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. 1843. Prašymas 

išduoti leidimą be datos, nėra nurodyta, kas prašymą priėmė. Nuolatinės statybos komisijos 

protokole nurodyta, kad Antanui Menčinskui patvirtinta Komisijos pirmininko                             

2008 m. gruodžio 22 d., tačiau protokolas užregistruotas tik 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. 1843/1, 

neaišku dėl kokios priežasties numeris dubliuojasi ir įrašyta su /1.  

Esant tokiam dokumentų apiforminimui ir daugumoje atvejų nesant nurodytų dokumentų 

priėmimo datų nėra galimybės nustatyti, ar dokumentai ir Statybos leidimai buvo išduodami laiku, 

ar pavėluotai, negalima nustatyti dokumentų įvykdymo terminų. Todėl dokumentuose turi būti 

nurodomi visi privalomi rekvizitai. Dokumento data priskiriama prie privalomų dokumentų 

rekvizitų.  

Išduotų leidimų statyti sąrašas buvo vedamas pagal Lietuvos Respublikos statybos leidimų 

išdavimo ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ reikalavimus, bet 

nenurodant valstybinės rinkliavos sumos, jos sumokėjimo datos. Sąrašas buvo vedamas 

skaitmeninėje laikmenoje, tačiau pagal Valstybinės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 4 p. 

institucijoms rekomenduojama tvarkyti teikiamų paslaugų registravimo žurnalą ir jame nurodyti 

valstybinės rinkliavos sumą, jos sumokėjimo datą. Statybos leidimų išdavimo registracijos žurnalas, 

nurodant valstybinės rinkliavos sumą ir jos sumokėjimo datą užvestas nuo 2010 m. sausio 1 d. Jį 

veda vyr. specialistė R. Valentaitė, dirbanti pagal darbo sutartį. 

Buvo patikrinta 2009 m. išduotų Statybos leidimų bylos pagal informacinės sistemos 

„Infostatyba“ sąrašą nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. Iš patikrintų 545 bylų, 

pagal šį sąrašą, 28 bylose nebuvo įmokų mokėjimo kvitų, o 90 bylų su įmokų mokėjimo kvitais iš 

viso nebuvo rastos. 

Skyrius 2009 m. rajono gyventojams išdavė 1030 statybos leidimų. 

Pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 10 d. 

įsakymo Nr. ĮS-2696 „Dėl gaunamų prašymų registracijos ir kontrolės“ 3 p. Administracijos 

direktorius Vytas Bancevičius įpareigojo Kostą Arvydą Gricių, Urbanistikos skyriaus vedėją, 

sugriežtinti raštų, nukreiptų į Urbanistikos skyrių, valdymo kontrolę ir užtikrinti, kad atsakymai į 

fizinių ir juridinių asmenų prašymus būtų pateikiami per įstatymų nustatytus terminus. Šis įsakymo 

punktas nebuvo įvykdytas. 

Visa gauta Skyriaus korespondencija turi būti priimama ir tvarkoma bei registruojama 

vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis ir kitais dokumentų rengimą, įforminimą, tvarkymą 

ir valdymą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos ir Skyriaus teisės aktais. Gauti dokumentai 

registruojami Gautų dokumentų registracijos žurnale. 
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AUDITO IŠVADOS 

 

Skyriuje nėra patvirtinta dokumentų judėjimo ir kontrolės tvarka. Nebuvo vedamas 

gaunamų prašymų išduoti Statybos leidimus registracijos žurnalas. Registracijos žurnalas užvestas 

audito metu nuo 2009-11-04. Jį veda vyr. specialistas A. Blaškevičius, tačiau Kauno rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo, kuriuo būtų paskirtas atsakingas asmuo už 

gaunamų prašymų išduoti Statybos leidimus registraciją, nėra. 

Prašymai išduoti Statybos leidimus įforminti nepilnai: daug kur nėra prašymų padavimo 

datų, prašymai neregistruoti, nėra prašymus priėmusio darbuotojo pareigų, parašo, vardo, pavardės 

Esant tokiam dokumentų apiforminimui ir daugumoje atvejų nesant nurodytų dokumentų 

priėmimo datų nėra galimybės nustatyti, ar dokumentai ir Statybos leidimai buvo išduodami laiku, 

ar pavėluotai, negalima nustatyti dokumentų įvykdymo terminų. Todėl dokumentuose turi būti 

nurodomi visi privalomi rekvizitai. Dokumento data priskiriama prie privalomų dokumentų 

rekvizitų.  

Pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 10 d. 

įsakymo Nr. ĮS-2696 „Dėl gaunamų prašymų registracijos ir kontrolės“ 3 p. Administracijos 

direktorius Vytas Bancevičius įpareigojo Kostą Arvydą Gricių, Urbanistikos skyriaus vedėją, 

sugriežtinti raštų, nukreiptų į Urbanistikos skyrių, valdymo kontrolę ir užtikrinti, kad atsakymai į 

fizinių ir juridinių asmenų prašymus būtų pateikiami per įstatymų nustatytus terminus. Šis įsakymo 

punktas nebuvo įvykdytas. 

Visa gauta Skyriaus korespondencija turi būti priimama ir tvarkoma bei registruojama 

vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis ir kitais dokumentų rengimą, įforminimą, tvarkymą 

ir valdymą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos ir Skyriaus teisės aktais. Gauti dokumentai 

registruojami Gautų dokumentų registracijos žurnale. 

 

REKOMENDACIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI 

 

Remiantis veiklos audito metu nustatytais faktais, rekomenduojame: 

1. Turi būti konkrečiai nustatyti darbuotojai, kurie būtų visapusiškai atsakingi už Archyvo ir 

kitos dokumentacijos sutvarkymą. Pakeisti pareigybes tik šiai funkcijai atlikti. Atlikus darbą vėl 

galima keisti pareigybes. 

2. Savivaldybės administracijos direktoriui peržiūrėti patvirtintas visų valstybės tarnautojų 

pareigybių aprašymus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareiginius nuostatus ir įtraukti 

atsakomybę tinkamai atlikti darbo pareigas. 
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3. Skyriaus veiklos nuostatus papildyti funkcija „organizuoti Skyriaus dokumentų valdymą 

ir saugojimą“. Tuomet atsiras ir K. A. Griciaus atsakomybė už dokumentų valdymą ir saugojimą. 

4. Skyriaus nuostatus papildyti 9.5 funkcija „organizuoja detaliųjų planų, specialiųjų planų 

derinimą Nuolatinėje statybos komisijoje“. 

5. Administracijos direktoriui iš esmės peržiūrėti darbuotojų funkcijas, ypač tas, kurios labai 

dubliuojasi.  

6. Įsteigti Skyriaus vedėjo pavaduotojo etatą iš tų pačių darbuotojų, kuris būtų atsakingas už 

dokumentų judėjimą ir valdymą. 

7. Atlikti archyvo inventorizaciją, surašyti kokių gali trūkti bylų ir pateikti Savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybai informaciją iki 2010 m. spalio 1 d. 

8. Informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai raštu pateikti iki 2010-05-14. Nesant galimybės 

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

priežastis. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė  Vida Marta Kruopienė 

Vyr. specialistė       Nijolė Tamašauskaitė 

 

 


